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 پس منظر 

 میں 
ے

یک منتقیل یک غیں دواساز تخفیف ےک اہداف، رہنما اصولوں اور حکمت عملیوں کو بیان کیا گیا    COVID-19اس ویب صفحہ پر عالق
اکت داروں یک MoI(، وزارت داخلہ )MoHہے جو کیس ملک یک وزارت صحت ) (، قویم صحت عامہ ےک ذییل حکام، اور دیگر نفاذ کنندہ شر
۔  میں  جانب ےس استعمال کیں جا سکیے ہیں

ے
منتقیل اور اس کو کم کرنے ےک لیں تیاری کا یہ عمیل ڈھانچہ ماحول اور   یک   COVID-19عالق

۔  ےس متعلق رہنمائی ےک لنکس اور حوالہ جات ےک ساتھ بیان کرتا ہے
ے

اس عمیل ڈھانچے ےک کچھ حےص تمام ماحولوں ےک لیں متعلقہ   عالق
۔  ، لیکن توجہ کم وسائل واےل ماحولوں پر مرکوز ہے  ہیں

 میں وباء یک ت
ے
 خفیف عالق

اییس تدابیں ہیں جو متعدی بیماریوں ےک مزید پھیالؤ کو روکنے اور تمام لوگوں، خاص طور پر ان   عالقت میں وباء یک تخفیف ےک اقدامات

،لوگوں ےک گروہوں کو جو  غیں متناسب طور پر متاثرہ گروہوں، اور بنیادی کارکنوں کا تحفظ کرنے   شدید بیماری ےک زیادہ خطرے میں ہیں

۔   میں   ےک لیں ہیں
ے

ہیں ان میں تخفیف یک حکمت عمیل استعمال کرنے کا مقصد   یک منتقیل کا سامنا کر رہے   COVID-19جو ممالک عالق

، جبکہ حکمت عمیل ےک منفے سماجی یا معاشر اثرات کو کم کرنا ہے جیےس کہ الگ تھلگ کرنا،   مجمویع طور پر منتقیل میں کیم النا ہے

 قرنطیہ، یا کاروبار، اسکول اور دیگر عوایم، اجتمایع ادارے بند کرنا۔ 

، افراد، عال  ے میں بیماری یک تخفیف یک مجمویع حکمت عمیل  حکومتیں ، کاروباری ادارے اور صحت یک خدمات فراہم کنندگان معاشر
ے

ق
ِح اموات اور ساتھ یہ  ۔ COVID-19میں حصہ لینے ہیں تاکہ بیماری اور شر ممالک کو   ےک سماجی اور معاشر اثرات کو بیھ کم کیا جائی

یک منتقیل پر رِدعمل    COVID-19کرنا چاہنں اور اس بات کا انتخاب کرنا چاہنں کہ عالقے میں    عالقوں میں وباء ےک تخفیفے اقدامات پر غور 
۔   دینے ےک لیں کون ےس اقدامات منتخب کیں جائیں

 :  عالقے میں وباء یک جاری منتقیل یک عالمات میں شامل ہیں

• COVID-19 ۔ ےک تصدیق شدہ کیسے کا پتہ لگانا جن کا معروف کیسے ےس کوئی وبائی ت  علق نہیں ہے
۔  • ے ےس زیادہ نسلیں  مقایم منتقیل یک تیں

 :  عالقے میں بیماری ےک تخفیفے اقدامات کا نفاذ مندرجہ ذیل پر مبنے ہے

 تجویز کردہ اقدامات پر عمل کرنے ےک لیں ذائے ذمہ داری یک حوصلہ افزائی کرنا  •
ہ لوگوں یک معلومات اور وسائل تک رسائی ہو تاکہ تجویز  حکومت اور عالقے یک ذمہ داری پر زور دینے ہونی اس بات کو یقینے بنانا ک •

 کردہ اقدامات پر عمل کیا جا سےک
حکومت، سماجی اداروں )جیےس: اسکول، عبادت گاہوں، بازاروں، بچوں یک دیکھ بھال فراہم کنندگان(، کاروباروں اور گھروں کو   •

، ان افعال پر توجہ مرکوز   کرنے ہونی جو شدید بیماری ےک بڑھیے ہونی خطرے میں ان لوگوں یک  تجویز کردہ اقدامات کرنے چاہئیں
، اور ہنگایم طنی اہلکار ، جو غیں متناسب طور پر متاثر ہونے ہیں  حفاظت کرنے ہیں

ان اداروں پر توجہ مرکوز کرنا جو اہم بنیادی ڈھانچہ یا خدمات فراہم کرئے ہیں تاکہ ان میں مداخلت ےک خطرے کو کم کیا جا   •
  سےک۔

 میں ممکنہ حد تک رکاوٹوں کو کم کرنا ر  •
ی

 وزمرہ یک زندیک
وریات پوری کرنے ےک لیں موجودہ صحت عامہ ےک پروگراموں ےک تعاون ےس تجاویز کو اختیار کرنا  •  عالقے میں موجودہ تخفیفے ضے
نظور کرے اور سفارش  حکومت اور عوام یک ذمہ داری کو فروغ دینا جو ادارے ےس متعلق اور آبادی ےک لیں مخصوص پالیسیوں کو م  •

 کردہ اقدامات یک توثیق کرے۔ 

 

 

 رہنما اصول 

 
ح کو کم کرنا ہے جو متاثر نہیں ہیں لیکن  • -COVIDعالقے میں وباء یک تخفیف یک کوششوں کا مقصد ان لوگوں میں متاثر ہونے یک شر

، یا انفیکشن ےک امکان کو کم کرنے ےک لیں اگر متاثرہ اور غیں متاثرہ لوگ آپس میں    19 ےس متاثرہ لوگوں ےس باہیم میل جول کرنے ہیں

۔ کوئی شخص مختلف لوگوں ےک ساتھ جتنا زیادہ باہیم میل جول رکھتا ہے اور جتنا طویل اور قرینی یہ میل   بات چیت کرنے ہیں

۔   COVID-19جول ہوتا ہے   پھیلنے کا خطرہ اتنا یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے

ںیم علاقے ليے  کے ماحولوں یک یامر  ریغ والے وسائل کم  COVID-19 کے اقدامات یف یتخف کے  

ڈھانچہ  یعمل کا نفاذ  
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۔  •  یک خصوصیات اور صحت عامہ یک صالحیت یک بناء پر تخفیف یک من ہر عالقہ منفرد ہوتا ہے
ے

اسب حکمت  وبائی امراض، عالق
۔   اور انہیں بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے

ی
 عملیاں مختلف ہوں یک

۔ •  ےک تمام پہلوؤں پر غور کرنے ےک بعد عمل درآمد کرنے ےک لیں مناسب اقدامات کا انتخاب کر سکنے ہے
ے

قیادت کو   قیادت متاثرہ عالق
ےس زیادہ خطرہ ہے اور جو لوگ سب ےس زیادہ    خاص طور پر ان آبادیوں پر غور کرنا چاہنں جنہیں شدید بیماری ہونے کا سب

خطرے میں ہیں ان یک حفاظت اور سماجی فالح و بہبود کو یقینے بنائے ےک لیں تخفیف یک حکمت عمیل ےک منفے سماجی اور معاشر  
۔   اثرات ہیں

۔ • ورت ہو سکنے ہے یں الئی گیی ہنگایم منصونی جو  عمل م  تخفیفے اقدامات پر عمل درآمد ےک لیں قانوئے حکام ےک ذریےع کام کرنے یک ضے
۔   حکام یا باہیم تعاون یک ترتیب و ترکیب فراہم کرنے ہیں وہ سفارش کردہ تخفیفے تجاویز کو نافذ کرنے ےک لیں اہم ہونے ہیں

ے
 اضاف

، اس کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ مقایم صورتحال میں عمیل اور ق • انوئے  تخفیف یک حکمت عملیوں میں کیم بییسر یک جا سکنے ہے
۔  میں   طور پر کیا ممکن ہے

ے
 میں پھیالؤ ےک دوبارہ نظر آئے یک کیس بیھ نشائے ےک نتیچی میں عالق

ے
نیی کیسے ےک کلسیر یا وسیع تر عالق

وباء یک تخفیف یک حکمت عملیوں کا ازِشنو جائزہ لیا جائی گا اور یہ فیصلہ کیا جائی گا کہ کیا اور کیےس تخفیف کو تبدیل کرنے یک  
ور  ۔ ضے  ت ہو سکنے ہے

، حکومتوں کو اس بات کو یقینے بنائے ےک   • ایےس حاالت میں جہاں الزیم قرنطینہ یا گھر پر یہ رہنے ےک احکامات الگو کیں جائے ہیں
، صفائی ستھرائی اور حفظان   طریقوں یک نشاندیہ کرئے چاہنں کہ لوگوں یک مناسب تحفظ، صحت یک دیکھ بھال، خوراک، پائے

 مصنوعات اور خدمات تک رسائی ہو۔ صحت یک  

 

 

 آبادیائے گروہ غور کرنے ےک لیں عالقائی ماحول اور 
 

 قویم اور عالقائی قیادت ترجییح عالقوں ےک ماحولوں اور آبادی ےک گروہوں ےک لیں عالقے میں وباء یک تخفیف ےک اقدامات کا ہدف بنا سکنے 
۔ :  ہے ورت ہو سکنے ہے ان میں شامل ہیں  مخصوص ماحولوں اور آبادیوں یک مثالیں جن پر خصویص توجہ اور منصوبہ بندی یک ضے

 ماحول 

 گھرانے )شہری اور دییہ(  •
 غیں رسیم بستیاں •
 ئی گھر ہونی لوگوں ےک لیں کیمپ  •
 ئی گھری کا شکار آبادیاں  •
 اسکول یا بچوں ےک نگہداشت فراہم کنندگان  •
 کام یک جگہیں )رسیم اور غیں رسیم(  •
(   عالقے ےک اجتماع ےک مقامات )رسیم اور غیں رسیم، بشمول عوایم پائے ےک ذرائع، آمد و رفت ےک •  مراکز، بازار، عبادت گاہیں
، جسمائے معذوری یا ذہنے صحت ےس متعلق افراد ےک ادارے(  •  جیل اور دیگر بند ماحولوں واےل ادارے )یتیم خائے

 آبادی ےک گروہ 

 

 وہ آبادیاں جو غیں محفوظ ہیں یا ئی گھری ےس گزر ریہ ہیں  •

 واےل، صفائی ےک عمےل(   اہم بنیادی ڈھانچے یک افرادی قوت )پائے فروش، غذائی منڈی چالئے  •

ے  •  اساتذہ اور معلمیں

 بوڑھوں یا طنی لحاظ ےس حساس افراد یک دیکھ بھال کرنے واےل  •

 نگہداشت صحت ےک کارکن  •

 ایےس گروہ جو شدید نتائج ےک لحاظ ےس زیادہ خطرے میں ہیں  •

 

 

 

 

کی منتقلی اور بیماری کے تدارک کے لیے ایک اہم   COVID-19ٹیکہ کاری، اگر یہ دستیاب ہو، تو 

کی تخفیف کی جامع حکمت عملی کے حصے کے طور پر  COVID-19حکمت عملی ہے اور اسے  

 شامل کیا جانا چاہیے۔ 

 



 

 

ے کرنے وقت زیِر غور الئی جائے واےل   میں وباء یک تخفیف یک حکمت عمیل کا تعیں
ے
 عوامل عالق

 
 َوبائیات

 

 • منتقیل یک سطح اور بیماری یک حرکیات

 ےک اجتماع ےک مقامات، تقاریب( 
ے

(، اور وباء پھوٹ پڑنے ےک وسائل )جیےس عالق  • تعداد، ادارہ )جیےس اسکول، کام یک جگہیں

 نگہداشت صحت یا دیگر اہم بنیادی ڈھانچے یا خدمات یک فراہیم پر وباء ےک پھوٹ پڑنے ےک اثرات 

 یک َوبائیات   COVID-19پاس ےک عالقوں، اضالع، صوبوں، اور پڑوش ممالک میں آس 

 

 یک خصوصیات 
ے
 عالق

 

 کا حجم اور آبادی یک کثافت
ے

 •عالق

 یک مشغولیت اور عوایم معاونت یک سطح 
ے

 • صحت عامہ یک پہل کاریوں ےک لیں عالق

 • غیں متناسب طور پر متاثرہ آبادیوں کا حجم اور خصوصیات 

 نگہداشت صحت تک رسائی • 

 • پینے ےک پائے اور حفظان صحت تک رسائی 

 • آمد و رفت )جیےس شکاری، پیدل(

 • منصوبہ بند بڑے پروگرام یا بڑے اجتماعات 

 آمد و رفت کا مرکز، مارکیٹ یا صنعنے مرکز( 
ً
 • کوئی عالقہ دوشے عالقوں یا ممالک ےس کس طرح منسلک ہے )مثال

 

 صالحیت نگہداشت صحت یک 

 

 • نگہداشت صحت یک افرادی قوت 

 • نگہداشت صحت ےک مراکز یک تعداد )بشمول ذییل مراکز( 

 •Volume   )  جانچ کرنے یک شگریم کا حجم )پروٹوکول اور جانچ ےک لیں اہلیت پر مبنے

 • انتہائی نگہداشت فراہم کرنے یک صالحیت 

 • ذائے حفاظنے سامان یک دستیائی 

 

 صحت عامہ یک صالحیت 

 

 صحت عامہ یک افرادی قوت  •

 • جانچ کرنے یک صالحیت )مواد، سامان، عملہ( 

 • تخفیفے حکمت عمیل کو نافذ کرنے ےک لیں وسائل یک دستیائی 

 • عمل درآمد اور حکمت عملیوں ےک اثرات یک نگرائے اور ان کا جائزہ لینے یک صالحیت 

اکت دار تنظیموں  یک جانب ےس دستیاب معاونت   • شکاری اور دیگر شکاری محکمہ جات اور شر

 

 وباء یک منتقیل ےک منظرنام 

 
 ممالک یا قویم سطح ےس کم تر عالقوں کو مندرجہ ذیل منتقیل ےک منظرناموں میں ےس ایک یا زیادہ کا فوری رد عمل دینا ہو گا: 

 کوئی کیس نہیں  •
کا   •

ُ
، باہر ےس آئی ہونی یا مقایم طور پر معلوم )ِاکا د ( ایک یا زیادہ کیسے  کیسے

ز جو تمام وقت، جغرافیائی محل وقوع، اور عام ایکسپوژر ےس وابستہ ہونے ہیں مقایم منتقیل )عالقے میں منتقیل( کا   • کیسے ےک کلسیر
 باعث بننے ہیں 

COVID-19  ےک عالیم تجرنی ئے یہ ظاہر کیا ہے کہ بہت ےس عالقوں میں جوCOVID-19    ، منتقیل یک بظاہر کم تر سطح پر ہونے ہیں

۔سان اییس   س ےک انفیکشن یک عالمات واےل لوگوں پر مرکوز جانچ یک حکمت عمیل عالقے میں اضافے بنیادی منتقیل کا انکشاف کر سکنے ہے

۔ ی ےس، ئی قابو ہوئے ہے ے وری ہے کہ ممالک مستقبل یک منتقیل ےک منظرناموں   صورتحال ےک نتیچی میں عالقے میں منتقیل کافے تیں لہذا یہ ضے

ئے منظرناموں کا سامنا کر رہے ہوں۔ےک لیں جارحان ایک بار جب کیسے یک نشاندیہ ہو   ہ تیاری کریں، چاہے وہ فے الحال کم ےس کم معاشر



 

 

اکت داروں کو بیماری ےک پھیالؤ کو روکنے ےک لیں مختلف   ، تو وزارت صحت، مقایم صحت عامہ ےک حکام اور دیگر نافذ کنندہ شر جائی

ی ےس رد عمل ظاہر ک ے ۔سطحوں پر تیں کو نیچے بیان   ،( یک جانب ےس اختیار کردہWHOعالیم ادارٔہ صحت )منتقیل ےک منظرناےم،   رنا چاہنں

 :  کیا گیا ہے

 

 

 
 میں منتقیل یک سطح

ے
 یک خصوصیات اور وضاحت  عالق

ے
 تخفیف یک سطح  عالق

 میں کم   کوئی فعال کیس نہیں  :1منظر نامہ 
ی

ایک مضبوط نگرائے ےک نظام یک موجودیک
  دن )زیادہ ےس زیادہ 28از کم 

یڈ ےس دو گنا( تک کوئی نیا کیس نہیں  انکیوبیشن پیں
اس ےس عام آبادی ےک لیں انفیکشن کا خطرہ  مال۔

۔صفر ےک قریب ظاہر ہو   تا ہے

کم تخفیف )رہنمائی اور تعلییم مواد فراہم کرنا، 
 تخفیف اور تدارک یک حکمت عمیل یک تجدید کرنا(

کا کیسے  :2منظر نامہ 
ُ
دنوں میں پانی جائے واےل کیسے تمام باہر   14پچھےل  باہر ےس آئی ہونی یا ِاکا د

کا )مثال ےک طور پر، لیبارٹری ےس 
ُ
، ِاکا د ےس آئی ہونی

، یا باہر ےس آئی  حاصل کردہ یا زونوٹک( ہونے ہیں
، اور مزید  کا کیسے ےس منسلک ہونے ہیں

ُ
کا د

٘
ہونی یا ا

مقایم طور پر ہونے وایل منتقیل ےک واضح اشارے 
  نہیں 

۔  عام آبادی ےک لیں انفیکشن کا  اس ےس  ہونے ہیں
  کم ےس کم خطرہ ظاہر

۔  ہوتا ہے

معتدل تخفیف )عوایم مقامات پر جسمائے دوری 
ول کرنے ےک اقدامات یک حوصلہ  اور ماخذ کو کنیر
وع کرنا(  ، رابےط کا شاغ لگائے یک شگرمیاں شر  افزائی

ز  :3منظر نامہ  دنوں میں پانی جائے واےل کیسے بنیادی طور  14پچھےل  کیسے ےک کلسیر
ز تک محدود ہیں  ے کلسیر پر اچیھ طرح ےس متعیں

جو براہ راست باہر ےس آئی ہونی کیسے ےس منسلک  
، لیکن جو تمام وقت، جغرافیائی محل  نہیں ہیں

کہ زد میں آئے ےس منسلک ہونے  اوروقوع،  مشیے
۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کنی نامعلوم کیسے اس   ہیں

۔ع اس ےس وسیع تر عالقے میں   القے میں ہیں
انفیکشن کا کم خطرہ ظاہر ہوتا ہے اگر ان  

۔ وں میں جائے ےس گریز کیا جائی  کلسیر

معتدل تخفیف )عوایم مقامات پر جسمائے دوری 
ول کرنے ےک اقدامات یک حوصلہ  اور ماخذ کو کنیر
وع کرنا(  ، رابےط کا شاغ لگائے یک شگرمیاں شر  افزائی

  عالقے میں منتقیل :4مہ منظر نا
 1سطح 

دنوں میں مقایم طور پر حاصل کیں  14پچھےل 
، بڑے پیمائے پر منتشر کیشے ےک   ، کم واقعاتگیی

وں ےس منسلک  بہت ےس کیسے مخصوص کلسیر
۔   نہیں ہیں

منتقیل آبادی ےک مخصوص ذییل گروہوں پر مرکوز 
۔ اس ےس عام آبادی ےک لیں انفیکشن   ہو سکنے ہے

۔ کا کم   خطرہ ظاہر ہوتا ہے

نمایاں تخفیف )عوایم مقامات پر ماسک کا حکم، 
وری  اسکول بند یا فاصالئے تدریس، ضف ضے

 کاروبار کھےل( 

مقایم طور پر بیماری لگیے ےک،   معتدل واقعات 2سطح 
بڑے پیمائے پر منتسر ہونے واےل کیسے جن کا پچھےل  

، منتقیل یک توجہ آبادی  14 دنوں میں پتہ چال ہے
۔ےک اس    مخصوص ذییل گروہوں میں کم مرکوز ہے

ےس عام آبادی ےک لیں انفیکشن کا معتدل خطرہ 
۔   ظاہر ہوتا ہے

نمایاں تخفیف )عوایم مقامات پر ماسک کا حکم، 
وری  اسکول بند یا فاصالئے تدریس، ضف ضے

 کاروبار کھےل( 
 

دنوں میں مقایم طور پر لگیے وایل  14گزشتہ  3سطح 
بیماری، بڑے پیمائے پر منتشر کیشے ےک زیادہ 

منتقیل وسیع پیمائے پر ہے اور آبادی ےک  واقعات۔
۔ اس ےس عام  ذییل گروہوں پر مرکوز نہیں ہے

آبادی ےک لیں انفیکشن کا بلند خطرہ ظاہر ہوتا 
۔  ہے

نمایاں تخفیف )عوایم مقامات پر ماسک کا حکم، 
وری اسکو  ل بند یا فاصالئے تدریس، ضف ضے

 کاروبار کھےل( 
 

دنوں میں مقایم  14گزشتہ   بہت زیادہ واقعات 4سطح 
طور پر لگیے وایل بیماری، بڑے پیمائے پر منتسر 

۔ اس ےس عام آبادی ےک لیں انفیکشن کا بہت   کیسے
۔   زیادہ خطرہ ظاہر ہوتا ہے

 گھر یا پناہ گاہ میں رہنے ےک اقدامات کا حکم 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19


 

 

 میں وباء یک تخفیفے رسگرمیاں بذریعہ وبائیائے منظرنامہ 
ے
 عالق

 

 ےک عمیل منصون  
ے
 عالق

 

 
ے

 کا عمیل منصوبہ تیار کر سکیے ہیں تاکہ عالق
ے

، رہائیسر یونٹس، کاروباری ادارے( وسیع پیمائے پر عالق  مختلف سماجی گروہ )مذہنی تنظیمیں

اس میں خدمات اور سامان یک فراہیم یک منصوبہ   منظرناموں ےک لیں مخصوص رہنمائی فراہم یک جا سےک۔ےک افراد کو منتقیل ےک مختلف 

  بندی شامل ہے جب قرینی رابےط اور گرویہ اجتماعات یک اجازت نہیں ہو، سفر اور متعلقہ اقدامات کو محدود کرنا۔

 

 منتقیل ےک تمام منظر ناموں ےک دوران

 میں بیماری یا  •
ے

یک وجہ ےس روزمرہ یک شگرمیوں میں خلل پڑنے یک صورت میں ماحول ےس متعلق عمیل منصوبہ    COVID-19عالق

 بنائیں )جسمائے دوری، اشیانی ضف یک فراہیم کو یقینے بنانا، زیادہ خطرے یک زد میں آبادی پر خصویص توجہ دینا(۔ 

 

 ےک دوران  4، اور 3 ،2منظرناےم  

ورت ےک مطابق درست کریں۔ بنائی گیی عمیل منصونی کو نافذ   •  کریں اور وباء یک صورتحال یک بنیاد پر ضے

( ےک بڑھیے ہونی خطرے   • قرینی رابےط اور گرویہ اجتماعات کو محدود کرنے ہونی شدید بیماری )طنی دیکھ بھال، خوراک اور پائے

 میں لوگوں کو خدمات اور سامان یک فراہیم ےک واسےط رہنمائی فراہم کریں۔ 

 ےک ماح •
ے

 حرارت، سانس یک عالمات، ذائقہ یا بو یک کیم، متاثر ہونے ےک  عالق
ٔ
ول میں داخل ہونے واےل افراد یک اسکریننگ )درجہ

( قائم کریں۔   مایصے ےک لیں

وری سفر )ذائے اور کام ےس متعلق( کو محدود کریں۔  •  غیں ضے

ئی ےک مطابق معمول یک شگرمیوں )اسکول،  سماجی اجتماعات یا عالقائی تقاریب کو محدود کریں اور مقایم عہدیداروں یک رہنما  •

۔   کام، کاروباری بندش( میں رکاوٹوں کو اپنائیں

 

( 4منظرنامہ    ےک دوران )تمام سطحیں

وری اجتماعات منسوخ کریں۔  • وری سفر اور غیں ضے  غیں ضے

 عائد کریں۔  عالقے ےک ماحولوں )جیےس بازاروں، آمد و رفت ےک مراکز( میں لوگوں یک تعداد محدود کریں یا پابندی  •

( میں پناہ   • قرینی رابےط یا گروپ ےک ماحولوں اور زد میں آئے کو محدود کرنے ہونی لوگوں کو جگہ )طنی دیکھ بھال، خوراک اور پائے

 دینے ےک لیں درکار خدمات اور سامان فراہم کریں۔ 

 

 ذائے حفاظتے اقدامات 

 

ین طریقہ یہ ہے کہ  ، ماسک استعمال، جسمائے دوری، اور ہواداری کا   ذائے حفاظنے اقدامات بیماری ےک تدارک کا بہیے جیےس ہاتھ دھونے

، اس وائرس یک زد میں آئے  ۔   COVID-19ےس بچیں جو  استعمال کرنے ہونی ہاتھوں کو  اور  چہرے کا ماسک کس طرح پہنیں  کا سبب بنتا ہے

کیےس دھوئیں اس بارے میں رہنمائی کریں، اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ چھونر اجتماعات اور بڑی تقاریب میں محفوظ    مناسب طریقے ےس 

کت کریں۔  لوگوں کو منتقیل ےک تمام منظرناموں ےک دوران ذائے حفاظنے اقدامات پر  حکومتوں کو چاہنں کہ وہ عالقے ےک طریقے ےس کیےس شر

  عمل جاری رکھنے یک ترغیب دیں۔ 

 

 منتقیل ےک تمام منظر ناموں ےک دوران

، ماسک کا استعمال، جسمائے دوری اور ہواداری( ےک بارے میں رہنمائی فراہم کریں۔  •  حفاظنے اقدامات )ہاتھ دھونے

 

 ےک دوران  4، اور 3 ،2منظرناےم  

جسمائے دوری ےک اقدامات کو نافذ کریں، بشمول بڑے اجتماعات کو کم کرنا اور ہجوم میں کیم الئے ےک لیں نظام االوقات میں   •

  تبدییل کرنا۔

ول ےک استعمال یک   • ول ےک اقدامات )چہرے ےک ماسک( پر رہنمائی فراہم کریں اور عوایم ماحولوں میں ماخذ ےک کنیر ماخذ ےک کنیر

ور   ت پر غور کریں۔ ضے

چھونر اور   منتقیل ےک خطرے کو کم کرنے ےک لیں اندروِن خانہ ماحولوں میں مناسب ہواداری ےک بارے میں رہنمائی فراہم کریں۔ •

 بڑے دونوں اجتماعات گھر ےک باہر کرنے یک حوصلہ افزائی کریں۔ 

 ےک بارے میں رہنمائی فراہم کریں۔  گھر ےک اندر یہ دیکھ بھالبیمار افراد ےک لیں   •

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/how-to-wear-take-off-mask.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/home-based-care.html


 

 

، حفظان صحت ) ، صفائی  ( اور صفائی کرنا WASHپائے

 

کہ سطحوں کو    COVID-19اگرچہ وہ وائرس جو  ، پھر بیھ مشیے کا سبب بنتا ہے بنیادی طور پر سانس یک چھوئر بوندوں ےس پھیلتا ہے

۔ وری ہے کہ وہ صاف پائے تک مسلسل، محفوظ رسائی حاصل کریں   چھونے ےس بیماری یک منتقیل ہو سکنے ہے  ےک لوگوں ےک لیں ضے
ے

عالق

کم ےس کم منتقیل ےک مراحل پر، سامان یک خریداری یک   کو صاف کیا جا سےک۔  تاکہ ہاتھ دھونے اور سطحوں کو صاف کرنے ےک تمام ذرائع

وری سامان اور ہاتھ دھونے اور سطحوں یک صفائی یک سہولیات تک    ےک لوگوں یک رہنمائی یک جائے چاہنں تاکہ ضے
ے

، اور عالق جائے چاہنں

   ۔ ماحولوں دونوں جگہ نافذ کیا جانا چاہنں   نیحی اور   عوایمےک طریقوں کو صفائی ہاتھ دھونے اور   رسائی یقینے بنائی جا سےک۔

 

 منتقیل ےک تمام منظر ناموں ےک دوران

، صابن اور صفائی یک فراہیم ےک طریقہ کار یک شناخت کریں۔  •  عوام ےک لیں پائے

۔  • ے کو یقینے بنائیں  جن عالقوں کو خطرہ الحق ہو ان یک شناخت کریں اور ہاتھ دھونے ےک اقدامات یک مدد ےک لیں سپالئی چیں

، صابن اور صفائی ےک سامان کو یقینے بنائے یک  بار بار چھونے وایل سطحوں یک  • صفائی ےک بارے میں رہنمائی فراہم کریں اور پائے

 اہمیت باآسائے ےس دستیاب ہو۔ 

 

  ےک دوران  4، اور 3 ،2منظرناےم  

 عوام کو ہاتھ دھونے اور صفائی ےک سامان یک دستیائی کو ترجیح دیں۔  •

 ائی فراہم کریں۔ ہاتھ دھونے واےل اسٹیشن قائم کرنے ےک لیں رہنم •

وری قرار دیں۔  •  ےک ماحول میں داخل ہونے ےس پہےل ہر شخص ےک لیں ہاتھ دھونا ضے
ے

 عالق

وری قرار دیں۔  •  ےک ماحول یک مکمل صفائی کو ضے
ے

 عالق

 جب کوئی بیمار ہو تو گھر کو کیےس صاف کیا جائی اس بارے میں رہنمائی فراہم کریں۔  •

 

 رابےط کا رساغ لگانا

 

ےس ان لوگوں یک شناخت کرنے ہونی وباء پر قابو پانے میں مدد ملنے ہے جو ممکنہ طور پر کیس بیمار فرد ےک رابطہ میں آئی   رابےط کا شاغ لگائے 
وری  ہوں۔  کا انحصار ترتیب پر ہو گا اور وباء ےک بڑھیے ےک ساتھ یہ اےس موجودہ    رابےط کا شاغ لگائے ےک پروگراموں ےک لیں موافقتضے

۔  َوبائیات ےک مطابق ڈھالیے 
ی

ورت ہو یک جب کچھ یہ کیسے ہوں یا محدود تعداد میں کلسیر ہونے ہیں تو رابےط کا شاغ لگانا سب ےس   یک ضے
۔ ، رابےط کا شاغ لگائے واےل وسائل کو بلند ترجییح ماحولوں یک طرف ےل   زیادہ قابل عمل ہو سکتا ہے جیےس جیےس کیسے میں اضافہ ہوتا ہے

۔  ورت ہو سکنے ہے ۔رابےط  جائے یک ضے کت  کا شاغ لگائے ےک لیں عالقے کا اعتماد ناگزیر ہے   COVID-19 کمیوننر یک حمایت، ملکیت اور فعال شر
۔ےک رابےط کا شاغ لگائے کو کامیائی ےس نافذ ک وری ہے رابےط کا شاغ لگائے یک کوششوں کو کب نافذ کیا جائی اس ےک لیں نیچے دی گنی باتوں   رنا ضے

 پر غور کریں 

 منتقیل ےک تمام منظر ناموں ےک دوران

 رابےط کا شاغ لگائے یک شگرمیوں ےک لیں عمےل کو تربیت دیں اور بھرئے کریں۔  •

 ھلگ کرنے کو نافذ کرنے ےک لیں رہنمائی تیار کریں۔ قرینی رابطوں یک نگرائے اور قرنطینہ اور الگ ت •

 ڈیٹا یک آسان جمع آوری، نگرائے کرنے اور اضافے عمےل ےک ذریےع رابےط کا شاغ لگائے کو بہیے بنائے ےک طریقوں یک شناخت کریں۔  •

۔ رابےط کا شاغ لگانا اور رابطوں کا انتظام اور نگرائے کرنا جیےس کہ وزارت صحت یک   •  رہنمائی میں مشورہ دیا گیا ہے

 ثقافنے لحاظ ےس مناسب اور عالقے یک اپنے یہ کوششوں ےک ذریےع قرینی رابطوں یک نگرائے کریں۔  •

ے کو الگ کریں جن کو اب تک  COVID-19لیبارٹری ےس تصدیق شدہ   • ۔ ان کیسیں  متعدی نہیں سمجھا جاتا ہے
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ائے یک شگرمیوں  بلند خطرے ےک ماحولوں )اہم بنیادی ڈھانچہ، شدید بیماری ےک خطرے یک زد میں آبادی( ےک لیں رابےط کا شاغ لگ •
 اور وسائل کو ترجیح دیں۔ 

 

 

 اسکول اور کام یک جگہیں 

 

ےک منتقل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان میں مختلف گھروں ےک لوگ طویل   COVID-19اسکولوں اور کام یک جگہ ےک ماحولوں میں 

۔ اور کام یک جگہوں یک شگرمیوں میں ترمیم کرنے پر غور کیا جانا چاہنں تاکہ عالقے  اسکویل شگرمیوں  عرےص تک باہیم میل جول کرنے ہیں

وریات بیھ پوری ہو  وری تعلییم اور معاشر ضے ۔ےک افراد کو محفوظ رکھا جا سےک جبکہ ضے یک    COVID-19احتیایط تدابیں جو  سکیں

، بشمول ماسک کا استعمال، ہواداری میں اضافہ، جسمائے دوری، اور   منتقیل میں تخفیف یک معاونت کر سکنے ہیں ان پر عمل کیا جائی

وئے ماحولوں میں منتقل کرنا۔   جب ممکن ہو تو شگرمیوں کو بیں

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.who.int/publications/i/item/contact-tracing-in-the-context-of-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/operational-considerations-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/operational-considerations-contact-tracing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/operational-considerations-contact-tracing.html
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_tracing-Community_engagement-2021.1-eng
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/schools.html


 

 

 

 

 منتقیل ےک تمام منظر ناموں ےک دوران

 ےک •
ے

ورت ےس آگاہ کریں جب وہ کیس قسم یک عالمات ےک ساتھ    عالق لوگوں کو گھر پر یہ رہنے اور اسکولوں ےس دور رہنے یک ضے

 بیمار محسوس کریں۔ 

ورت اور اگر ممکن ہو تو فاصالئے تعلیم یا گھر ےس کام کرنے یک فراہیم یک تعلیم   • ے کو بیماری یک چھنر ےک االؤنس یک ضے منتظمیں

 دیں۔ 

 

  ےک درمیان 4اور  3منظرنامہ  

، اور رابطہ کا شاغ لگانا(۔  • ، جراثیم کیسر ورت ےک مطابق صفائی  قلیل مدئے بندشوں کو نافذ کرنے ےک لیں رہنمائی فراہم کریں )ضے

ے کو ہدایات دیں کہ جب ممکن ہو، ان لوگوں ےک لیں جنہیں شدید بیماری کا زیادہ خطرہ ہو یا قرینی خاندان یا گھری • لو  منتظمیں

 افراد ےک ساتھ جو شدید بیماری ےک بڑھیے ہونی خطرے میں ہوں انہیں سیکھنے یا گھر ےس کام کرنے ےک انتظامات نافذ کریں۔ 

 

( 4منظر نامہ    ےک دوران )تمام سطحیں

ے کو وسیع یا طویل مدئے بندشوں کو نافذ کرنے یک ہدایت دیں۔  •  منتظمیں

ے کو ہدایت کریں کہ جب ممکن ہو تو فاصال  • ئے تعلیم اور گھر ےس کام ےک انتظامات کو نافذ کریں، یا کام یک جگہوں پر عمےل  منتظمیں

۔   ےک درمیان مناسب جسمائے فاصلہ یقینے بنائیں

ے ان لوگوں ےک لیں لچکدار چھنر یا کام کا نظام االوقات یقینے بنائیں جنہیں اسکول بند ہونے یا بچوں یک دیکھ   • براہ راست منتظمیں

، یا ب
ے

۔ بھال ےس برطرف ورت ہے  وڑےھ یا بیمار افراد یک دیکھ بھال ےک لیں یک وجہ ےس گھر پر یہ رہنے یک ضے

 
 وسائل 

CDC  :وسائل 

 CDCصحت عامہ یک سفارشات ےک پس منظر یک دلیل اور ثبوت |  پوری طرح ٹیکہ یافتہ لوگوں ےک لیں  سائنس بریف:  •

 
WHO  :ےک وسائل 

• 19-COVID  | ےک لیں اہم تیاری، مستعدی اور جوائی اقداماتWHO 

 WHOکا انتظام |   ےک مریضوں یک گھر پر دیکھ بھال اور ان ےک رابطوں COVID-19ہلیک عالمات واےل  •

• 19-COVID  | ےک جواب میں خطرے یک پیغام رسائے اور کمیوننر یک مشغولیت WHO 

• 19-COVID  | ےک تناظر میں صحت عامہ اور سماجی اقدامات کو درست کرنے پر غورWHO 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Ffully-vaccinated-people.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fmore%2Ffully-vaccinated-people.html
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/publications-detail/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance

