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 )COVID-19( 19 ـ وڊڪوڪوروناوائرس ــ 
 ڇا آھي؟ 19ـ وڊ ڪو

، ڪوروناوائرس سبب ٿئي ٿي جيڪو ھڪ تمام ننڍڙو جيوڙو آھي (جنھن کي خوردبين کانسواِء ڏسي جي بيماري19ڪووڊ ـ 
سڪي ليس زڪام (فلوَء) جھڙيون نشانيون جھڙوڪ:  19نٿو سگھجي)، اھو ماٹھن ۾ بيماري پيدا ڪري سگھي ٿو. ڪووڊ ـ 

گھٹي ڀاڱي، ساھه سرشتي کي  19کنگھه، ساھه جي مونجھه، بخار، ڪمزوري ۽ جسم ۾ سور پيدا ڪري سگھي ٿو. ڪووڊ ـ 
متاثر ڪري ٿو. ٻيون ڪيتريون روڳي بيماريون ايتريون خطرناڪ نٿيون ٿين پر ھي نمونيا (ڦڦڙن جي سنگين بيماري) پيدا 

  ي ٿو.ته شديد حالتن ۾ موتمار به ٿي سگھ ڪري سگھي ٿو

  ڪوروناوائرس ڪيئن پکڙجي ٿو؟
۽ اکين رستي جسم ۾ تڏھن داخل ٿئي ٿو  ڪوروناوائرس، توھانجي وات، نڪ

جڏھن ڪو متاثر فرد توھانجي يا ڪنھن اھڙي مٿاڇري ڀرسان ساھه کٹي، کنگھي 
يا نڇون ڏئي ٿو جنھن کي توھان ڇھي پوِء پنھنجين اکين، نڪ يا وات کي ھٿ اليو 

ڏينھن ۾ بيمار ٿي پون  5ٿا. ڪيترا ماٹھو، ڪوروناوائرس ۾ وچڙڻ کانپوِء اٽڪل 
اڻ ته ڪوروناوائرس بيماريَء جون نشانيون پيدا ڪرڻ کان اڳ ۾ جسم ۾ ٿا، ڇاڪ

ڏينھن تائين زنده رھي سگھي ٿو. ڪي ماٹھو، خاص طور تي ٻارڙا،  14کان  2
وائرس ۾ مبتال ته ٿين ٿا پر ڪڏھن به بيمار ٿي نٿا سگھن. ان لحاظ کان ڪن ماٹھن 

ه ٿي ھجي، ان جي جسم ۾ ڪوروناوائرس موجود ھجي ٿو جنھن جي کين ڄاڻ ن
ڏينھن ۽ ممڪن آھي ته اڃان  3سبب وائرس ٻين ۾ وچڙائيندا رھن ٿا. ڪوروناوائرس، ڪن مٿاڇرن ۽ جسمن تي گھٽ ۾گھٽ 

به ڊگھي عرصي تائين زنده رھي سگھي. اھو وائرس، ماٹھن سان ملڻ جلڻ ۽ انھن سان الڳاپن رکڻ سان سوالئي سان پکڙجي 
 سگھي ٿو.       

  ي بيمار ڪري سگھي ٿو؟ڪوروناوائرس ڪنھن ک
ڪوروناوائرس ڪنھن کي به بيمار ڪري سگھي ٿو. جيڪڏھن توھان ان بيماريَء مان صحت ياب ٿي ويا آھيو ته توھان کي 

سالن کان وڏيَء عمر وارا، خاص طور تي پيرسن فرد ۽ جيڪي ساھه جي بيمارين ۾ مبتال ھجن  45وري به وچڙي سگھي ٿو. 
ن سرشتو) ڪمزور ھجي اھي ڪوروناوائرس ۾ وچڙڻ جي گھٹي خطري ۾ رھن ٿا ۽ شديد (اميونظام ۽ جن جو مدافعتي 
  تڪليفون ڏسن ٿا.

  توھان ڪوروناوائرس کان پنھنجو بچاُء ڪيئن ڪري سگھو ٿا؟
دوا موجود آھي. ڪوروناوائرس ائنٽيبياٽڪ  مخصوصھن وقت تائين نه ته ڪوروناوائرس جي ڪا وئڪسين ۽ نه ئي ڪا 

ڪوروناوائرس کان بچاُء جو رڳو اپاُء ان سان الڳاپي ۾ اچڻ کان پاڻ بچائڻ ٽوٽڪن سان به ختم ٿي نٿو سگھي. دوائن ۽ گھريلو 
  ۽ پاڻ کي ھر ھر صاف سٿرو رکي ان کي ختم ڪرڻ ۾ آھي جنھن الِء:

 ان الِء صابڻ ۽ پاٹي يا الڪوھل وارو لوشن استعمال ڪجي. پنھنجا ھٿ ھر ھر صاف ڪندا رھو •
صابڻ ۽ پاٹيَء سان ھٿ مھٽي پڪ ڪجي ته نھن کي اندران، ھٿن کي مڪمل طور، ڪراين ۽  سيڪنڊن تائين 20 •

 ٻانھن کي چڱيَء طرح سان صاف ڪجي ٿو.
ٻاھران گھر موٽي اچڻ، ڪاڪوس مان واپس ورڻ، ماني کائڻ کان اڳ ۽ کنگھڻ، ڇڪون/ نڇون ڏيڻ يا نڪ صاف  •

 ڪرڻ کانپوِء سدائين ھٿ ملي صاف ڪجن.
 نه ڇھجي جيسيتائين ھٿ ملي صاف نه ڪجن. منھن کي تيسيتائين •
مٿاڇرا صاف رکڻ (جھڙوڪ ڪائونٽر/ دخل، درن جا مٺيا وغيره) جو ممڪن آھي ته انھن تي ڪوروناوائرس موجود  •

 ھجن، اھي الڪوحل يا بليچ جھڙي مادي سان صاف ڪجن.
) الڪوحل استعمال ڪرڻ سان ڪوروناوائرس جا Isopropylسيڪڙي آئسوپروپائيل alcohol( :70 )الڪوحل ( •

جيوڙا جلد مري وڃن ٿا. ان سان مٿاڇرا جھڙوڪ: دخل، درن جا ھٿيا/ مٺيا ۽ اوزار/ سامان صاف ڪري سگھجي 
سيڪڙو ا لڪوحل استعمال  100سيڪڙو استعمال ڪجي ته بھتر اثر ڪري ٿو،  70کان  60ٿو. آئسوپروپائيل جو 

سيڪڙو (نج)  100الِء ان ۾ پاٹي مالئڻ ضروري ٿئي ٿو. پر جي توھان وٽ نه ڪجي ڇاڪاڻ ته جيوڙن مارڻ 
الڪوحل ھجي ته ان الِء، پاٹيَء جي ھڪ ڪوپ ۾ الڪوحل جا ٻه ڪوپ مالئي استعمال ڪجي. الڪوحل استعمال 
ڪرڻ کان اڳ ۾ اھڙي ھنڌ کي صابڻ ۽ پاٹيَء سان ڌوئي پوِء الڪوحل جي ڳار سان صاف ڪري ھوا ۾ خشڪ ٿيڻ 

 ڇڏي ڏجي.الِء 
ڄر پاٹي . ان کي ڇڊي ڪرڻ الِء منجھس سَ يسيڪڙي ڳار جي صورت ۾ ملي ٿ 5عام طور تي  ):bleachبليچ ( •

گئلن ۾ مالئجن  5پاٹي جي  ،ڪوپ 2مالئجي (گرم پاٹي سٺو اثرائتو نه ٿيندو). فرشن ۽ وڏن مٿاڇرن الِء، بليچ جا 
م.ل  50( ڪوپن ۾ مالئجن 4وڏا چمچا، پاٹيَء جي  3بليچ جا  ٿوري مقدار ۾ ٺاھڻ الءِ لٽر پاٹيَء ۾)  20م.ل بليچ  500(
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. صاف ڪندڙ ھنڌ کي اڳ ۾ صابڻ ۽ پاٹيَء سان صاف ڪري پوِء بليچ جي ڳار سان صاف ڪري لٽر پاٹيَء ۾) 1بليچ 
 ان کي ھوا ۾ خشڪ ٿيڻ الِء ڇڏي ڏجي.

 ھر ھر استعمال ڪريو ٿا انھن کي مٿين ڳارن سان صاف ڪندو رھجي. جيڪي شيون •
گرم پاٹي استعمال ڪجي. جيڪڏھن توھانجي مشين ۾ ممڪن ٿي سگھي ته صابڻ ۽ وارو ڌوپ  ڪپڙن ڌوئڻ الءِ  •

جيڪڏھن ھٿ سان ڌوئٹا پون ته گھٹو  اھا استعمال ڪرڻ نه وسارجي.اڳ ۾ آگھارڻ جي سھولت موجود ھجي ته 
  صابڻ استعمال ڪري چڱيَء طرح سان ڌوئجن ۽ پوِء اس ۾ سڪائجن.    

  ان پنھنجا الڳا محدود ڪري ڇڏيوٻين فردن س
جيڪڏھن سمجھو ٿا ته توھانجي عالئقي ۾ ڪوروناوائرس موجود آھي ته پنھنجي گھر تائين محدود رھو. سواِء انھن فردن جي 

توھان سڀني کي ٻين سان ملڻ نه گھرجي. ڪوشش ڪري ڪنھن به ڳتيل  کان پري رھو.جلڻ جن سان گڏ رھو ٿا ٻين سان ملڻ 
 ميڙي مالکڙي واري ھنڌ کان پري رھو جتان ڪوروناوائرس وچڙي ۽ پکڙجي سگھي ٿو.يا ميڙاڪي/ 

  توھانجو ماسڪ توھانجي پاڙيسرين جو ته انھن جو توھانجو بچاُء ڪري ٿو.  
ڪرڻ ڏکيون ۽ جذباتي لحاظ کان مايوس  جيتوٹيڪ اھي ٻئي ڳالھيون

ڪندڙ ٿي سگھن ٿيون پر محدود الڳاپن رکڻ جو مطلب پاڻ کي مڪمل 
طور تي الڳ ڪري ڇڏڻ نٿو ٿئي. ان بجاِء ماٹھن سان فون تي ڳالھائي 

سگھو ٿا. چاھيو ته ماٹھن سان درين ۽ دروازن جي وٿين مان به ڳالھائي 
  فوٽ پري بيھي ڳالھائي سگھو ٿا. سگھو ٿا. ٻين فردن سان ٻه ميٽر يا ڇھه

جيڪڏھن صحتمند آھيو ته پنھنجيَء برادريَء جي اگھن جي يا جن کي 
عمر، معذوريَء وغيره سبب وائرس وچڙڻ جو خطرو ٿي سگھي ٿو مدد 

ڪريو، ان الِء سندن الِء کاڌي، صاف پاٹيَء ۽ ٻين گھربل شين مھيا ڪرڻ 
 ڏي نه سگھن.جا طريقا ڳولھيو ته جيئن اھي پنھنجا گھر ڇ

ڪنھن  ڪڏھنجي ڪرڻ:رستي بچاُء يا ماسڪ  يمکوٽپنھنجو  •
ماسڪ وڌيڪ بھتر طريقي سان بچاُء  N95توھانجو فرد جي پرگھور لھندڙ آھيو ته شڪي ڪوروناوائرس ۾ مبتال 

 . ماسڪ درست طريقي سان استعمال ڪرڻ الِء:بنسبت ڪنھن سرجيڪل ماسڪ جي ڪري سگھندو
واري لوشن يا صابڻ ۽ پاٹي سان مھٽي صاف ڪري پوِء ماسڪ سان پنھنجو وات ۽ نڪ  پنھنجا ھٿ الڪوحل •

 اھڙيَء طرح سان ڍڪي پڪ ڪريو ته جيئن توھانجي منھن ۽ ماسڪ جي وچ ۾ ڪا وٿي نه ھجي.
 ماسڪ ِگھمجي وڃي ته نئون استعمال ڪجي. ماسڪ پائيندي ان کي ھٿ الئڻ يا ڇھڻ جي ڪوشش نه ڪجي •
کي پنھنجي ڪنڌ پٺيان واري پالسٽڪ جي پٽي رستي الھي (پر ماسڪ کي ھٿ نه الئجي)، ماسڪ الھڻ الِء، ان  •

  ھڪدم ڪنھن ويجھي بند، گند ٽوڪريَء ۾ اڇالئي پنھنجا ھٿ ڌوئي ڇڏجن.
ماسڪ جو ٻيھر استعمال ڪرڻ ضروري ٿي پوي ٿو ته ان  N95ساڳيو ماسڪ ٻيھر استعمال نه ڪجي. جيڪڏھن  •

يا  منٽن تائين اوٻاري جيوڙن کان صاف ڪجي. 30ف)  جي گرمي پد تي  °160ڊگرين سينٽي گريڊن ( 72کي 
ماسڪ ھجن ته ھرھڪ الڳ الڳ ٿيلھيَء ۾ بند ڪري رکجن ۽ واري وٽيَء سان استعمال  5جيڪڏھن گھٽ ۾ گھٽ 

  ڏينھن تي استعمال ڪري سگھبو.  5ڪجن ته ھر ھڪ 
ڇو ته  ڪجي.ڪپڙو استعمال نه عام جاِء ڪو به ، ماسڪ بٿئي ٿو تهبھترجڏھن بيمارن جي پرگھور لھٹي پوي.  •

ڪپڙو توھان جي ساھه کٹڻ سان گھمجي ٻاھرين پڪ ڦڙين ۾ موجود بيماريَء جي جيوڙن کي سوالئيَء سان توھان 
  جي جسم تائين پھچائي سگھندو.

نڪري عوامي متاثر ٿي سگھي ٿو ا بي خبريَء ۾ڪو به فرد جيئن ته ٻين جي بچاَء الِء پاڻ ماسڪ استعمال ڪريو:  •
ھنڌن تي جيڪڏھن ھر فرد سادي ڪپڙي سان پنھنجو پنھنجو منھن ڍڪي ڇڏي ته ٻين کي متاثر ڪرڻ کان بچائي 
سگھي ٿو. وئڪسين کانسواِء، پنھنجيَء برادريَء کي ڪورونووائرس جي ڦھالَء کي روڪڻ ئي واحد طريقو آھي. 

فوٽ) وٿيرڪو رھڻ ضروري ٿئي  6ميٽر ( 2ن ۽ ماٹھن کاتنھن ھوندي به توھان الِء ھر ھر ھٿ ملي صاف ڪرڻ 
      ٿو، ڇاڪاڻ ته توھان جو ماسڪ توھانجي پاڙيسيرين جو بچاُء ڪري ٿو پر توھان جو نه. 

جيڪڏھن ُسڪي کنگھه ھجي، ساھه کٹڻ ۾ تڪليف ٿيندي ھجي، ڇاتيَء ۾ سور يا دٻاُء  پنھنجي صحت تي نظر رکو: •
جي ماھر کي ٻڌائي مرڪز صحت مقامي پنھنجي ڊاڪٽر يا سڀ کان اڳ ۾ محسوس ڪجي  ۽ بخار به ھجي ته 

جو گھٹو شديد خطرو، ساھه نه  19. ڇاڪاڻ ته، ڪووڊ ـ ڪرائجيعالج ھدايتون وٺجن ته ڪٿان ۽ ڪيئن کائنس 
) ان جي شديد حالتن ۾ عالج الِء آڪسيجن ڏيٹي ARDSکٹي سگھڻ ٿئي ٿو (اڪيوٽ رسپائريٽري ڊسٽريس سنڊروم ـ 

 ي ۽ وينٽيليٽر لڳائڻ ٿئي ٿو جيڪي رڳو صحت مرڪز ۾ موجود ٿين ٿا.پوي ٿ
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 وج انھن تھ جو پاڙیسرین توھانجي ماس) توھانجو
ٿو 9ري بچاءُ  توھانجو .				


