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ہانگ کانگ پیڈیاٹرک ) بچوں ےک امراض ےک عالج ےس متعلق ( سوسائٹ ،ہانگ کانگ سوسائٹ بر ے
ائ
پیڈیاٹرک ) بچوں ےک امراض ےک عالج ےس متعلق ( امیونولوج الرج اور متعدی امراض ،ہانگ کانگ کالج
آف پیڈیاٹرک) بچوں ےک امراض ےک عالج ےس متعلق ( نرسنگ اور ہانگ کانگ پیڈیاٹرک ) بچوں ےک امراض
ز
نرس ایسویس ایشن یک طرف ےس گھر پر موجود کوویڈ 91-ےس متاثرہ بچوں اور
ےک عالج ےس متعلق (
ر
نوعمروں یک دیکھ بھال ےک بارے می مشتکہ سفارشات۔
منتقیل کا ذریعہ اور کوویڈ 91-ےک انکیوبیشن )متعدی مرض ےک ظاہر ے
ہون ےس پہےل یک حالت( یک مدت
نیا کورونا وائرس بوندوں اور رابےط ےک ذریےع پھیل سکتا ےہ۔  SARS-CoV2ےک اومیکرون ( )Omicronویرینٹ
َ
ے
سٹین ) نوعیت ے
ہون ےک  2ےس 91
بدلن واال( یک ترسیل پذیری بہت زیادہ ےہ۔ ےنن کورونا وائرس ےس سامنا
دن بعد عالمات ظاہر ہوت ہی۔
کوویڈ 91-یک عالمات
ےنن کورونا وائرس انفیکشن یک اہم عالمات می بخار ،کھانیس ،ناک بہنا ،گےل می خراش ،رسدی لگنا اور لرزہ ،
متیل ،الٹ ،اسہال ،ب چ ے
یٹ اور رسدرد شامل ہی۔ یہ وائرس سانس ےک شدید انفیکشن کا سبب بن سکتا ےہ
ے
یج می سانس ل ےین می دشواری ہو سکٹ ےہ۔
جس ےک نت ے
سائنیس شواہد ےس پتہ چلتا ےہ کہ اومیکرون ( )Omicronبعض طبیع ماحول می ہوا ےک ذریےع ترسیل ہو
سکتا ےہ۔ اومیکرون ( )Omicronےس متاثرہ مریضوں می ناک بہنا ،چھینکی آنا ،گےل می خراش ،رسدرد اور
ے
بچ ے
ہون یک اطالع ےہ۔
یٹ ےک زیادہ عام
ے
ہون ےک بعد شدید بیماری کا شکار ے
موجودہ سائنیس لٹیچر یک بنیاد پر ،ایک بار کورونا وائرس ےس متاثر ے
ہون
ے َّ
واےل کمزور گروہ بوڑےھ ،دائیم بیماری می مبتال افراد اور پیدائیس یا حاصل شدہ ماموت ِقلت کا شکار لوگ
ے
ہون ہی۔
ہی۔ اومیکرون ( )Omicronےس متاثرہ بچوں اور نوعمروں می مہلک کیس رپورٹ
گھر پر موجود کوویڈ 91-ےس متاثرہ بچوں اور نوعمروں یک دیکھ بھال ےک بارے می سفارشات:
 .1انفیکشن یک عالمت (عالمات) کا آغاز:
ے
ے
ے
بج می
 والدین  /دیکھ بھال کرن واےل کو اس تاری خ اور وقت کو ریکارڈ کرن یک ضورت ےہ جب ے
انفیکشن یک عالمات ظاہر ے
ہون لگی۔
 .2باقاعدیک ےس مشاہدہ:
ے
ے
جسمات درجہ حرارت یک نگرات کریں۔
بج ےک

ے
ب پ ےین یک مقدار اور پیشاب اور پاخا ے
 کھا ے
ب یک ر
کٹت ریکارڈ کریں۔
 کیس بیھ ےنٹ عالمات ےس آگاہ رہی جیےس :کھانیس ،ناک بہنا ،گےل می خراش اور الٹ۔
ے
بج یک حالت می خر ےات یک
 کیس بیھ طرح یک عالمات ےک بارے می انتہات چوکس رہی جو ے
نشاندیہ کرت ہی ،جیےس :الجھن ،پیال پن یا سانس ل ےین می دشواری۔
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ز
 .3جسمان درجہ حرارت یک پیمائش اور ریکارڈ کریں۔
(جسم کا عمویم درجہ حرارت  5.63ےس  5.63ڈگری سینٹ گریڈ تک ہوتا ےہ)
بج ےک درجہ حرارت کو ریکارڈ
 کان واےل (ٹائمپینک) تھرمامیٹ کا استعمال کریں اور ہر چار گھنن بعد ے
کریں۔
ے
 پ ے
یشات کو درجہ حرارت یک پیمائش ےک طور پر محسوس کرنا انتہات غلط اور ناقابل اعتبار ےہ۔
ے
ے
بج کا بخار ،رس درد ،اور گےل یک خراش کو دور کرن ےک لن پٹاسیٹامول
 والدین  /دیکھ بھال کرن واےل ے
استعمال کر سکن ہی۔
 .4کھا ز
نپ ز
ین یک مقدار
ب ،زیادہ ے
سٹیاں اور پھل کھا ے
 زیادہ تازہ ے ے
پات پ ےین اور باقاعدیک ےس ورزش کرےک صحت مند طرز زندیک کو
ے
برقرار رکھی۔ مناسب آرام اور نیند لینا یاد رکھی۔ یہ سب کورونا وائرس ےک خالف لڑن ےک لن جسم
یک قوت مدافعت کو بڑھا سکن ہی۔
ے
ر
 .5بچوں یک ذان صفان
رہن ےک لن سینٹ فار ہیلتھ پروٹیکشن یک ہدایات پر عمل کریں۔ والدین  /دیکھ بھال ے
 گھر پر ے
کرن
بج کو خاندان ےک دیگر افراد ےس دور رہنا چاہن۔ جب بیھ ممکن ہو ،والدین  /دیکھ بھال
واےل اور ے
ے
بج کو ایک یہ کمرے می رہنا اور کھانا کھانا چاہن اور خاندان ےک دیگر افراد ےس
اور
کرن واےل
ے
رابطہ ے
کرن ےس گریز کرنا چاہن۔
ے
کرن واےل کو رسجیکل ماسک پہننا چاہن اور کراس انفیکشن ےک امکان کو کم
 والدین  /دیکھ بھال
ے
ے
ے
بج یک مدد کرت چاہن۔ ماسک کو منہ اور ناک
کرن ےک لن مناسب سائز کا ماسک پہنن می ے
ے
ہون کوڑے دان می
دونوں کو ڈھانپنا چاہن۔ استعمال ےک بعد ،رسجیکل ماسک کو جوڑ کر ڈھےک
ڈال دینا چاہن۔ تلف ے
کرن ےک بعد دونوں ہاتھوں کو اچیھ طرح صاف کرنا یاد رکھی۔
ے
ے
صفات کا خیال رکھنا اور ہاتھوں کو بار بار دھونا سکھائی۔ کھاب ےس پہےل اور بعد می،
بج کو ذات

ے
چھون ےک بعد دونوں ہاتھوں کو صابن اور ے
ے
بیت الخال استعمال ے
پات
کرن ےک بعد ،یا گندی چ ےٹوں کو
ےس کم از کم  22سیکنڈ تک دھوئی۔ انگلیوں اور کالئیوں کو بیھ صاف کرنا یاد رکھی۔
ے
دھون یک اجازت نہی دیتا ےہ اور ہاتھ صاف طور پر گندے نہی ہی ،تو والدین /
 اگر ماحول ہاتھ
ے
ے
بج کو  02ےس  02فیصد الکوحل پر مبٹ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرن
دیکھ بھال کرن واےل اور ے
ے
ہون ہاتھوں کو صاف کرنا چاہن۔
ے
ے
چھون ےس گریز کریں۔
دھون ےس پہےل آنکھوں ،ناک اور منہ کو
 اچیھ طرح ےس ہاتھ
بج ےک لن
بج ےک لن ایک وقف شدہ ٹوائلٹ/باتھ روم کا بندوبست کریں۔ اگر ے
 اگر ممکن ہو تو ے
ے
ے
/
کوت مخصوص ٹوائلٹ باتھ روم نہی ےہ ،تو خاندان ےک دورسے افراد کو استعمال می نہ ہون پر
صفات ےک سامان کو باتھ روم می نہی رکھنا چاہن۔ بج کو یہ بیھ سکھایا جا ے
ے
ے
ب
اپن تولن اور ذات
ے
ے
ے
کہ وہ فلش کرن ےس پہےل ٹوائلٹ کو ڈھانپی اور ٹوائلٹ استعمال کرن ےک بعد ے
اپن ہاتھوں کو اچیھ
طرح دھو لی۔
بج ےک زیر استعمال ٹوائلٹ کو باقاعدیک ےس  9:11پتےل گھریلو بلیچ ےس صاف کیا جانا چاہن۔

ے
بج کو سکھائی کہ کھانسن یا چھینکن وقت ٹشو پیٹ ےس اپنا منہ اور ناک ڈھانپن ،اور پھر احتیاط

ے
ے
ے
ےس ٹشو کو ڈھےک ہون کوڑے دان می پھینک دے  ،اس ےک بعد اپن ہاتھوں کو اچیھ طرح صاف
کرے۔
ے
 .6گھر یک صفان
 گھر می اچیھ ہواداری کو برقرار رکھی۔ کھڑکیاں زیادہ کھولی اچیھ ہواداری مؤثر طریق ےس
ے
وائرس کو ہوا ےک بہاؤ ےک ساتھ ےل جا ے
کرن ےک
ب یک اجازت دے سکٹ ےہ۔ وائرس کو تقطٹ ) فلٹ(
لن ایک  HEPAفلٹ مفید ےہ۔
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کرن ےک لن کپ ،ٹوتھ برش اور تولن ے
بج ےک پاس ذات ُچھری کانن ،پ ےین ےک گالس  ،منھ صاف ے
ہون
ے
چاہئی۔  COVID-19انفیکشن واےل بچوں کو دورسے بچوں یا بڑوں ےک ساتھ ذات اشیاء کا اشٹاک
نہی کرنا چاہن۔
ے
اپن گھر کو روزانہ  9:11پتےل گھریلو بلیچ ےس صاف کریں۔
ے
بج ےک کھلونوں کو اچیھ طرح صاف کرن ےک لن  9:11پتےل گھریلو بلیچ استعمال کریں۔
ہر روز ے
ے
بج یک رطوبتوں ےس آلودہ اشیاء کو  9:11پتےل گھریلو بلیچ ےس جراثیم ےس
چھینکن یا کھانسن وقت ے
پاک کیا جانا چاہن۔
ے
ے
اس بات کو ے
یقیٹ بنائی کہ وائرس ےک پھیالؤ کو روکن ےک لن  -Uشکل وایل نایل باقاعدیک ےس پات ےس
بھری ہو۔

بج کا کوویڈ 91-ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ مثبت ےہ ،تو سنت فار ہیلتھ پروٹیکشن یک گائیڈ الئن ےک
 .7اگر ے
مطابق تشخیص یک تصدیق ےک لی مزید تصد ریق ٹیسٹ (گہرے گےل ےک تھوک کا ٹیسٹ) یک زضورت
ے
ے
نمون یک بوتل
بج ےک لن
ےہ۔ خاندان ےک افراد کو گےل ےک گہرے تھوک ےک ٹیسٹ کا انتظام کرن ےک لن ے
کرن می مدد ے
جمع کر ےک اور اےس تجزیہ ےک لن واپس ے
کرت چاہن۔
کرن واےل کو تمام مراحل کو مکمل ے
 والدین  /دیکھ بھال ے
کرن ےک لن کوویڈ 91-ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ
ے
گٹ ہدایات پر عمل ے
کٹ می دی ے
ہون
کرن یک ےضورت ےہ اور استعمال شدہ ٹیسٹ کٹ کو ڈھےک
ے
کوڑے دان می مناسب طریق ےس ٹھکاب لگائی۔
 .8کوویڈ 91-کا فطری تسلسل
ے
بج
 والدین  /دیکھ بھال کرن واےل کو پرسکون رہنا چاہن کیونکہ کوویڈ 91-ےس متاثرہ زیادہ تر ے
ے
کرن یک
باآلخر صحت یاب ہو جائی ےک۔ زیادہ تر متاثرہ بچوں کو اینٹ وائرل دوائی تجویز
ے
رہ گا اور دیگر عالمات عام طور پر ایک ہفن ےک
ضورت نہی ےہ۔ بخار تقریبا  2ےس  3دن تک ے
اندر ختم ہو جائی یک۔
 متعلقہ فریقوں یک جانب ےس ہسپتال می داخےل یا کمیونٹ آئسولیشن سہولیات می منتقیل ےک
ے
صٹ ےس انتظار کریں۔
انتظامات کرن کا ے

ر
 .9انتبایہ عالمات کیا ہی جن ےک لی فوری طٹ امداد یک زضورت ہون ےہ؟
بج کو سانس ل ےین می دشواری ،نیےل ہونٹ ،س ےین می درد ،ت ےٹ دل یک دھڑکن،
 اگر ے
اچانک نظام احساس می تبدییل ہونا یا الجھن ،مسلسل ت ےٹ بخار ،کپکٹ ،یا کھابے
ِ
می مشکل یک شکایت ہو تو فوری طور پر ہسپتال ےک لن ایمبولینس کو کال کریں۔
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