
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Urdu Version) 
 

 

 COVID)–  2019 (19کورونا وائرس

 2023 جنوری 30

 

 مسبب عنصر 

نامی کورونا وائرس کی وجہ سے   "SARS-CoV-2"ایک نئی (COVID-19)“ بیماری یعنی  کورونا وائرس 2019"

 پیدا ہونے والی بیماری ہے۔

 

   طبی خصوصیات

COVID-19  ذائقہ یا   سے۔ دیگر عالمات میں  کی بیشتر عام عالمات میں سے بخار، خشک کھانسی اور تھکاوٹ شامل ہیں

بو کی کمی، ناک جام، آشوب چشم، گلے میں خراش، سر درد، پٹھوں یا جوڑوں میں درد، جلد کی خارش، متلی یا الٹی، 

ی یا غیر مخصوص عالمات ہوسکتی ہیں، جبکہ کچھ کو  کچھ لوگوں میں بہت ہلک  اسہال، سردی لگنا یا چکر آنا شامل ہیں۔

کچھ لوگوں میں صرف بہت ہی ہلکی یا غیر   شدید عالمات پیدا ہوسکتی ہیں جیسے سانس کی قلت ، سینے میں درد یا الجھن۔

مخصوص عالمات ہوسکتی ہیں، جبکہ کچھ میں سانس کی قلت، سینے میں درد، یا الجھن جیسے شدید عالمات پیدا ہوسکتی  

 ہیں۔

(، سیپسس، سیپٹک صدمہ، تھرومبوئمولوزم، ARDSیوں میں سانس کی کمی، شدید سانس کی تکلیف سنڈروم )بیمار  پیچیدگی

-COVID اطالعات کے مطابق  اور / یا دل، جگر، یا گردے کی نقصان سمیت متعدد اعضاء کی خرابی شامل ہوسکتی ہے۔

یاب لیکن سنگین حالت پیدا ہو سکتی ہے جسے بچوں میں ملٹی  کے شکار ہونے والے بچوں اور نوعمروں میں ایک نا 19

  پہنچتا  اور صدمہ  معتدد اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں  جسم کے  سے   کی  کہا جاتا ہے، جس (MIS-C) سسٹم انفالمیٹری سنڈروم

، ذیابیطس،  بوڑھے افراد اور وہ لوگ جو بنیادی طبی مسائل )جیسے ہائی بلڈ پریشر، دل اور پھیپھڑوں میں پریشانی ہے۔

 موٹاپا، اور کینسر( میں مبتال ہیں ان میں سنگین بیماریوں کا خطرہ  زیادہ ہوتا ہے۔ 

  کے COVID-19 متوسط یا طویل مدت تک % لوگ20-10 یباتقر معلومات کے مطابق ی( ک WHO) عالمی ادارہ صحت

  مدتی طویل" یاحالت" کے بعد کی  COVID-19طور پر "  یاجتماع یںجنہ یںکا تجربہ کرتے رہ سکتے ہ اثرات

COVID" مدتی  یل۔ طوکے نام سے جانا جاتا ہے COVID   بد حواسی، کمی کیتھکاوٹ، سانس  یںعام عالمات م یک ،

اور اور اس کا اثر روزمرہ کے کام کاج پر پڑ سکتا ہے۔  یںدرد، جوڑوں کا درد( شامل ہ یںم  ینےس یسےسر درد، درد )ج

۔  میںخاص طور پر بچوں ہو سکتے ہیں حاالت  کے  خود کار بیماری یا پر پڑ سکتے ہیںاعضاء اس کے اثرات متعدد 

ہی  سے   یماریب یابتدائ یا یںہ  یہوسکت روعاتعالمات ش  ینئکے بعد   یابیصحت  یسے ابتدائ ہونے COVID-19 یدشد

کے بعد   ی)بہتر دوبارہ یا(  وقت کے ساتھ ساتھوقت کے ساتھ ساتھ اتار چڑھاؤ ) یں۔ عالمات م یںہ یبرقرار رہ سکت

  یتک برقرار رہ سکت یر د یہے کہ عالمات کتن یںتک واضح نہ یابھ یہہے۔ اگرچہ  یہو سکت  ی( بھیواپس یعالمات ک

  یلہے کہ طو یاگ  یابتا یں۔ کچھ مطالعات میںوقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو سکتے ہ  یضمر  کے مطابق  یقتحق  ہموجود یں،ہ

کے شکار ہو   یماریب یدشدکے  COVID-19 جوجاتا ہے  یاکثرت سے پا یادہز یںلوگوں مان  COVID تکعرصے 

کر   ہسے متاثر ہونے کے بعد اس حالت کا تجرب COVID-19والے(  یماریب  ی)بشمول ہلک  یبھ یکوئ یکن، لچکے ہیں

  یکے واقعات کو کم کر سکت  COVIDعرصے سے  یلطو یکسینیشنو  یک COVID-19  مطابق کے WHOسکتا ہے۔ 

کے شکار   COVID تکعرصے  یلطو یںلگائے گئے افراد م یکسینہے کہ و   یاک یزتجو یبھ یہہے۔ کچھ مطالعات نے 

جنہوں نے ویکسین نہیں    کے مقابلےلوگوں ان  یں،ہ تےکا شکار ہو جا یکشنوہ انف اگرچہ کا امکان کم ہوتا ہےہونے  

   -لگوائی ہے

  



 منتقلی کا طریقہ اور انکیوبیشن مدت

مختصر  یا  کے مختصر مقدار ، ایروسولےکے رابط ، آلودہ سطحوں یا اشیاءبوندوں کے طریقے میں سانس کیمنتقلی 

اور/یا ہجوم والے اندرونی   ہوا کی آمد و رفت کا اچھا انتظام نہ ہونے سےشامل ہے۔ وائرس  منتقلی کے ذریعے ہوائی

 شکلوں میںاور کچھ  دن تک ہوتا ہے 14سے  1انکیوبیشن کی مدت کا زیادہ تر اندازہ ماحول میں بھی پھیل سکتا ہے۔ 

 ہے۔ یو سکتہ کی بھی کم  دن سے 3کی مدت تقریباً  میں انکیوبیشن کی شکل  Omicronجیسے 

 

 انتظام  

 ۔اورچینی ادویات شامل ہیں پھیالؤ کے روک تھام والے مادے، عالمتی عالج، عالجعالج میں معاون 

 

 

 بچاؤ 

COVID-19  ویکسینیشن 

• COVID-19    ویکسین لوگوں کوCOVID-19    بیماری، خاص طور پر شدید بیماری اور موت سے بچانے کے

 لیے مؤثر و کارگر ہے۔

ہے۔   یکسے ا  یںسب سے موثر ٹول م  یںکے خالف عام صحت عامہ کے ردعمل م  COVID-19  ویکسینیشن •

تحفظ فراہم  یادہسے ز یادہکا مجموعہ وائرس کے خالف ز یکسینیشن( اور وNPIsمداخلت )  یکلفارماسولوج یرغ

 کرے گا۔ 

• COVID-19    ،ویکسینوں کے رول آؤٹ کے ساتھ، وائرس کی منتقلی کے خطرے کو کم کرنے کے لئےNPIs  

کو خوراک    NPIs ہاتھ کی صفائی اور عوامی مقامات پر ماسک پہننا۔کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، بشمول  

موصول ہوئے افراد کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی جاری رکھنا چاہئے جن کو ابھی تک  ٹیکے نہیں لگائے  

 گئے ہیں۔

• COVID-19    براہ کرم  ، لئے  نیشن پروگرام کی    COVID-19ویکسینیشن سے متعلق تفصیالت کے  ویکسی 

 www.covidvaccine.gov.hkتھیماتی ویب سائٹ دیکھیں: 

 

 مشورہ برائے صحت 

عوام کے ارکان کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انفیکشن کے خالف ذاتی تحفظ اور کمیونٹی میں بیماری کے پھیالؤ  

 ماحولیاتی حفظان صحت کو برقرار رکھیں: کو روکنے کے لیے ہر وقت سخت ذاتی اور 

ان لوگوں  یہکو روک سکتا ہے۔  یمنتقل یافراد سے سانس کے وائرس ک یمارماسک ب  یکلسرج یسطرح سے ل اچھی •

ماسک   یکلسرج یس طرح سے ل یعالمات ہوں( اچھ یہلک  یں)چاہے ان م یںہ یہے جو عالمت یضرور یےکے ل

 ؛ یںپہن

بھال  یکھد یک یضوالے مر یکشنکرتے وقت سانس کے انف یامجگہوں پر ق یوال یڑبھ یاوقت   یتےٹرانسپورٹ ل پبلک •

طرح سے   یہسپتال جاتے وقت اچھ یا ینککل یںانفلوئنزا کے عروج کے موسم م یا امراض  یوبائ یاکرتے وقت،  

  یقےمناسب طر  یت،سم یصفائ ی۔ ماسک کو پہننے سے پہلے اور اتارنے کے بعد ہاتھ کیںماسک پہن  یکلسرج یسل

 ہے۔  یسے پہننا ضرور

 اپنی آنکھوں، منہ اور ناک کو چھونے سے گریز کریں؛ہاتھ دھونے سے پہلے  •
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کھانے سے قبل؛ ٹوائلٹ   قبل؛سے ہاتھوں کی صفائی کثرت سے کریں، بالخصوص منہ، ناک یا آنکھوں کو چھونے  •

ے کی نابز کو چھونے کے بعد؛ یا جب  عوامی تنصیبات جیسا کہ ہینڈ ریلز یا درواز استعمال کرنے کے بعد؛

 ؛کھانسنے اور چھینکنے کے بعد ہاتھ تنفسی رطوبات سے آلودہ ہوں

چھینکنے اور کھانسنے سے قبل اپنے منہ، ہاتھ ٹشو پیپر سے ڈھانپ لیں۔ آلودہ ٹشوؤں کو ڈھکن والی ردی کی   •

 ٹوکری میں تلف کریں، پھر اچھی طرح سے ہاتھ دھوئیں؛ 

۔ اپنے ہاتھ دھونے کے  یںتک ہاتھوں پر صابن لگائ یکنڈس 20پھر کم از کم  یں،سے دھوئ یہاتھوں کو صابن اور پان  •

 یکہ ہاتھ دھونے کے بعد ٹونٹ یںبنائ  یقینی یبھ یہ۔ یںسے صاف کر  یوںکاغذ کے تول  یا یوںبعد، صرف کاغذ کے تول

نہ ہو تو   یابدست ی۔ جب صاف پان (یںاستعمال کر  یےتولکاغذ کے   یا)اس کے بجائے ٹشو  یںکو ہاتھ سے بند نہ کر 

   ؛یقہمؤثر طر یککا استعمال ہاتھ دھونے کا ا ینیٹائزرس  ینڈہ ی% الکحل پر مبن80-70

ٹائلٹ استعمال کرنے کے بعد، جراثیموں کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے فلشنگ سے قبل ٹائلٹ کے ڈھکن کو  ہے۔ •

 گرا دیں؛

 اندرونی ہوا کی آمد و رفت کو برقرار رکھیں؛اچھی طرح سے  •

% سوڈیم 5.25ملی لیٹر پانی کے ساتھ  990پتال گھریلو بلیچ ) 1میں سے  99گھر کو ہفتے میں کم از کم ایک بار  •

منٹ تک   30سے  15ملی لیٹر بلیچ( کے ساتھ اچھی طرح سے صاف کیا جانا چاہئے،  10ہائپوکلورائٹ پر مشتمل 

  کو دورجراثیم  متعدی مرض کے % الکحل سے70 پانی سے دھو لیں۔ دھاتی سطح کے لیےچھوڑ دیں اور پھر 

 کریں۔

تو نظر آنے والے مادے کو صاف کرنے کے لیے   الٹی یا اخراج سے آلودہ ہیں رطوبتوں اگر جگہیں سانس کی •

مرض کے   متعدیعالقے کو مناسب   آس پاس کےمضبوط جاذب ڈسپوزایبل تولیے استعمال کریں۔ پھر سطح اور 

پتال گھریلو   1میں سے  49 کریں۔ غیر دھاتی سطح کے لیے  دورکے ساتھ جراثیم  جراثیم کو دورکرنے کے آلے

ملی لیٹر بلیچ( کے ساتھ اچھی طرح   10% سوڈیم ہائپوکلورائٹ پر مشتمل 5.25ملی لیٹر پانی کے ساتھ  490بلیچ )

% الکحل 70ے دھو لیں۔ دھاتی سطح کے لیے منٹ تک چھوڑ دیں اور پھر پانی س 30سے  15سے صاف کریں، 

 سے متعدی مرض کے جراثیم کو دور کریں۔

باہر  نکاسی کے پائپوں کو مناسب طریقے سے اور باقاعدگی سے برقرار رکھیں )تقریباً ہفتے میں ایک بار( ہر  •

 ینی بنایا جا سکے۔ ( میں تقریباً آدھا لیٹر پانی ڈالیں تاکہ ماحولیاتی حفظان صحت کو یقtraps-U)  نکلنے والے

پابندی کے  جسم کی اچھی مزاحمت پیدا کریں اور صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھیں۔ یہ متوازن خوراک،  •

 ورزش اور مناسب آرام کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ

 تمباکو نوشی نہ کریں اور الکحل کے استعمال سے پرہیز کریں۔سگریٹ اور  •

 

 مشورہ  یسفر

 :یے چاہ یناد یانمشوروں پر دھ یلکو صحت کے درج ذ مسافروں

• COVID-19     بیماری سے مؤثر طریقے سے حفاظت کے لیے تازہ ترین سفارشات کے مطابق سفر سے پہلے

COVID-19   کی ساری خوراکیں حاصل کر لیں  ویکسین (COVID-19    ویکسینیشن کے بارے میں تفصیالت

ل کرم  یےکے  لیے   COVID-19 براہ  کے  پروگرام  گئےویکسینیشن  سائٹ    بنائے  کریںکو  ویب   :مالحظہ 

 www.covidvaccine.gov.hk) ؛ 

اور  یںماسک پہن یکلسرج یسطرح سے ل یجگہوں پر رہتے ہوئے اچھ یوال یڑبھ یاوقت  یتےٹرانسپورٹ ل پبلک •

   یں؛کو برقرار رکھ یصفائ ی اور ہاتھ ک یہر وقت سخت ذات

طرح    یعالمات کا سامنا ہو تو، اچھ  یمحسوس ہو، خاص طور پر اگر سانس ک  یمار ہانگ کانگ سے باہر ب   اگر •

 ۔ یںمشورہ ل یطور پر طب یاور فور یں ماسک پہن یکلسرج یسسے ل
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COVID-19  کے لیے مثبت تجربہ کرنے والے افراد کے لیے صحت کا مشورہ 

COVID-19  :کے لیے مثبت تجربہ کرنے والے افراد کو درج ذیل صحت کے مشورے پر دھیان دینا چاہیے 

حاالت  وہ افراد جو زیادہ خطرے میں ہیں )مثالً قوت مدافعت کم کرنے والے افراد، بوڑھے افراد، بنیادی طبی  •

 کے حامل افراد( اور عالمات والے افراد کو فوری طبی مشورہ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ 

 عالمات والے افراد کو گھر پر رہنے اور باہر جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔  •

  COVID-19ب، وہ افراد جن میں عالمات نہیں ہیں وہ باہر جانے یا کام پر جانے کے لیے آزاد ہیں۔ دوسری جان •

کے لیے مثبت تجربہ کرنے والے طلبا کو اسکول میں اس وقت تک کالس میں جانے سے گریز کرنا چاہیے  

 ٹیسٹ منفی نہ نکلے۔  RATجب تک کہ 

ماسک،  KF94متاثرہ افراد کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے فٹ ہونے والے سرجیکل ماسک،  •

KN95  جیسے( ماسک یا سانس لینے والےN95  جہاں تک ممکن ہو پہلے مثبت جانچ کے نتائج )ریسپریٹرز

دن تک پہنیں۔ انہیں ایسے افراد سے رابطے سے بھی گریز کرنا چاہیے جو زیادہ  5کی تاریخ سے گنتی کے  

خطرے میں ہوں، کھانے کے لیے دوسروں کے ساتھ میز بانٹیں، ہجوم والی جگہوں اور بڑے اجتماعات میں  

 ۔جانے سے گریز کریں

صحت کی حالت کو قریب سے مانیٹر کریں اور عالمات پیدا ہونے یا خراب ہونے کی صورت میں فوری طور  •

 پر طبی مشورہ لیں۔ 

 جہاں تک ممکن ہو کھڑکیاں کھول کر اپنے گھر کو ہوادار رکھیں۔ اور •

مثالً ٹوائلٹ( کو  ذاتی اور ماحولیاتی حفظان صحت پر ہر وقت توجہ دیں۔ گھر میں مشترکہ اشیاء اور سہولیات )  •

 بار بار اور استعمال کے بعد صاف اور جراثیم سے پاک کریں۔  

 


