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می عام سواالت
کرونا وائرس ےک بارے ں
 .1کرونا وائرس کتنا خطرناک ہ؟
زیادہ تر لوگوں کو ہلیک عالمات پیش ی
سکت ںہی اور کچھ لوگ ہالک ہو ی
آت ںہی جبکہ کچھ دورسے لوگ شدید بیمار ہو ی
سکت ںہی۔
اس لت یہ اہم ہ کہ ہم سب انفیکشن ےک پھیالؤ کو ے
روکن ےک لت ے
اپن پوری کوشش کریں۔
ں
ں
ےے
انفلوئنا ےک بیچ کیا فرق ہ؟
 .2کرونا وائرس اور
ّ
تنفس یک بیماری پیدا ی
ےے
کرت ںہی لیکن یہ دو مختلف وائرس ںہی اور کرونا وائرس یک وجہ
انفلوئنا وائرس ،دونوں نظام
کرونا وائرس اور
ے
ی
می شدید مشکل ہو سکن ہ یا پھیپھڑوں کا فعال خراب ہو سکتا ہ۔ چونکہ یہ ایک نیا وائرس ہ،
ےس کچھ لوگوں کو سانس لین ں
ے
ہوت اور اب تک ی
ے
ںے
ہوت یک وجہ ےس یہ قریب قریب ہر
ویکسی مہیا نہ
کوت
می مدافعت نہ
لوگوں
کیونکہ
یہ زیادہ خطرناک بیھ ہ
ں
شخص کو لگ سکتا ہ۔
 .3کرونا وائرس یک عالمات کیا ںہی؟
ہوت پٹھے ہی۔ کچھ لوگوں کو دست اور پیٹ می درد یک شکایت بیھ ی
ی
ی
ہوت
دکھن
می درد ،کھانیس ،بخار اور
ں
ں
زیادہ عام عالمات گےل ں
ی
ی
انہی کونیس
می یہ بہت مختلف ہو سکتا ہ کہ ں
ہ۔ کچھ لوگ ذائق اور بو یک حس ےس محروم ہو سکت ںہی۔ مختلف لوگوں ں
ی
ی
عالمات پیش ی
کتن شدید ہوت ہ۔ بچوں اور نوجوانوں کو ر
آت ںہی اور بیماری ے
اکن ہلیک یا کم عالمات پیش آت ںہی۔
ے
 .4کیا ایسا ہو سکتا ہ کہ کیس کو کرونا وائرس ہو لیکن ی
ہوت ےک باوجود ہم ےس
کوت عالمات پیش نہ ہوں؟ کیا عالمات نہ
دورسوں کو انفیکشن لگ سکتا ہ؟
ی
می درست ہ۔
کچھ لوگوں کو عالمات پیش آئ ں
بغن کرونا وائرس ہو سکتا ہ۔ یہ بات بالخصوص بچوں اور نوجوانوں ےک بارے ں
زیادہ اہم انفیکشن تب لگتا ہ جب لوگوں کو عالمات بیھ ہوں لیکن عالمات ظاہر ہو ےت ےس ں ے
عی پہےل انفیکشن موجود ہونا بیھ
ے
جانت کہ کیا عالمات نہ ر ے
نہی ی
نہی۔
کھن واےل لوگوں ےس دورسوں کو انفیکشن لگ سکتا ہ یا ں
ممکن ہ۔ ہم ف الحال ں
 .5بیماری کا عرصہ کتنا لمبا ہوتا ہ؟
ی
دکھات ی
دین ہ:
یہ عرصہ مختلف ہوتا ہ لیکن بیماری یک عام پیش رفت اییس




ہلیک بیماری (زیادہ تر مریضوں ےک سلسےل می ،دس می ےس آٹھ ےک قریب) :ایک ےس دو ہفتوں می عالمات دور ہو ی
جات ںہی
ں
ں
ں
کروات یک ےضورت بہت کم ی
ے
پڑت ہ۔
اور صحت ےک اداروں ےس عالج
ی
ے
ے
می مشکل ہوت ہ،
درمیات بیماری :ہلیک عالمات واےل  7-4دنوں بعد کچھ لوگوں کو نمونیا ہو جاتا ہ اور سانس لین ں
ئ یک ےضورت ی
جات ہ اور بخار بڑھ جاتا ہ۔ کچھ لوگوں کو ہسپتال جا ے
کھانیس بگڑ ی
پڑت ہ۔
ی
درمیات بیماری یک طرح یہ ی
ے
شدید بیماری:
انتہات نگہداشت یک ےضورت
ہوت ہ لیکن کچھ لوگوں کو اس ےک ساتھ ساتھ
ے
ی
ی
ی
ے
می مبتال افراد یک عالمات  6-3ہفت چل
ہوت ہ اور سانس لین ےک ںلت بیھ مدد درکار ہوت ہ۔ درمیات اور شدید بیماری ں
ی
ی
می ےس چند ایک وفات پا جائ ںہی۔
می مبتال لوگوں ں
سکن ںہی۔ شدید بیماری ں

 .6انفیکشن کیےس لگتا ہ؟
ے
ّ
ےے
انفلوئنا یک طرح لگتا ہ ے
تنفس ےس وائرس ں ے
تی طریقوں ےس آگ منتقل
یعن ایک مریض ےک نظام
اس بیماری کا انفیکشن بیھ زکام اور
ہوتا ہ:



ہوا ےک ذریےع ،ے
یعن جب مریض چھینکتا یا کھانستا ہ اور وائرس اس ےک آس پاس موجود لوگوں ےک سانس ےک ساتھ اندر
ّ
می پہنچ جاتا ہ۔
چال جاتا ہ یا ان یک آنکھوں ،ناک یا منہ یک رطوبت دار جھلیوں ں
ے
ے
چھوت ےس ے
یعن مریض ےک ہاتھوں پر وائرس لگا ہوتا ہ اور اس ےک دورسے لوگوں ےس قریب ہوت ےک بعد یہ ان
براہ راست
ّ
ی
ے
ےک ہاتھوں پر لگ جاتا ہ اور وہ اےس اپن آنکھوں ،ناک یا منہ یک رطوبت دار جھلیوں تک پہنچا لین ںہی۔
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چھوت جا ے
ی
یعن فرنیچر ،ں ے
وائرس بالواسطہ لگتا ہ ،ے
ئ وایل سطحوں (جیےس دروازوں یک دستیوں ،یک بورڈ ،فون
چنوں یا
ے
ے
چنوں کو چھو ی
ے
ے
لین
چھینکت یا
وغنہ) کو مریض ےک
می ان ں
ں
کھانست یا ہاتھ لگائ ےس وائرس لگ جاتا ہ اور دورسے لوگ بعد ں
ںہی۔

می انفیکشن ے
لگت ےس کیےس بچ سکتا /ی
سکن ہوں؟
 .7ں
ہوت اچیھ احتیاط یک جا ی
ی
صفات کا خوب خیال رکھا جا ی
ی
سب ےس اہم یہ ہ کہ لوگوں ےس فاصلہ رکھا جا ی
ی
ئ۔
کھانست
ئ اور
ئ ،ہاتھوں یک
ہاتھوں ےس وائرس منہ ،آنکھوں اور ناک ےک ذریےع جسم می پہنچ سکتا ہ۔ چہرے پر ہاتھ لگا ے
ئ ےس اجتناب کریں۔ بار بار اور اچیھ
ں
ے
ے
ی
ے
ے
ے
می فراغت ےک بعد ،کھانا بنائ اور کھائ ےس پہےل
رہی ،بالخصوص کھانست/چھینکت ےک بعد ،ٹائلٹ ں
طرح صابن اور پات ےس ہاتھ دھوت ں
ی
اور جب ویےس ہاتھوں پر گندیک نظر آ ی
ئ۔ انگلیوں ےک بیچ ،انگوٹھے ےک گرد اور کالئیوں سمیت پورے ہاتھ ،کم از کم  20سیکنڈ تک
دھو یت رہنا یاد رکھ ںی۔
می کرونا وائرس ے
می واقیع ہمیشہ ےک ںلت اس وائرس ےس محفوظ ہو چکا/چیک ہوں؟
لگت ےک بعد صحتیاب ہو جاؤں تو کیا ں
 .8اگر ں
می بہت یس ں ے
ی
سمجھن ںہی کہ بیماری ےس
نہی ںہی۔ ہم
چنیں معلوم ں
کرونا وائرس ایک بالکل نیا وائرس ہ اور اب تک اس ےک بارے ں
ے
نہی ی
جانت کہ حفاظت یا مدافعت کتنا
یہ
ہم
۔
ہ
لیتا
کر
پیدا
مدافعت
گزرت ےک بعد انسان محفوظ ہو جاتا ہ یا کیس حد تک
ں
عرصہ برقرار ی
رہن ہ۔
اینن بائیوٹک ادویات ےس محفوظ ے
می مدد ی
 .9کیا ی
ملن ہ؟
رہن ں
ی
نہی ،ی
نہی۔ کرونا وائرس ایک وائرس ہ اور اس ےس
اینن بائیوٹک ادویات ضف
ں
بیکٹنیا ےک خالف مؤثر ہوت ںہی ،وائرس ےک خالف ں
ں
ی
ے
ی
جائی یک۔
نہی یک ں
ہوت وایل بیماری یک روک تھام یا عالج ےک ںلت اینن بائیوٹک ادویات استعمال ں
 .10کیا کرونا وائرس ےک لت ادویات یا ی
ںے
ویکسی موجود ہ؟
کوت
ں
ویکسی بنا ے
ابیھ کرونا وائرس ےک خالف ی
ںے
ںے
ئ ےک ںلت تحقیق جاری ہ۔ یہ تحقیق بیھ ہو ریہ ہ کہ
نہی ہ لیکن
کوت
ویکسی موجود ں
ی
سکن ہ۔
می مدد مل
کیا موجودہ ادویات استعمال کر ےک کرونا ےک عالج ں
ڈاکن یک مدد کب طلب ے
 .11اگر منے خیال می مجھے کرونا وائرس لگ چکا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہن؟ ی
چاہن؟
کرت
ں
ں
ں
ں
اپن فیمیل ی
ڈاکن ) (fastlegeےس جلد رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ں ے
می آپ کو کرونا وائرس کا انفیکشن ہو چکا ہ تو ے
تن
اگر آپ ےک خیال ں
ی
بخار اور سانس ے
نمن  )116 117ےس فوری رابطہ کریں۔
می مشکل ہو تو فیمیل ڈاکن یا ایمرجنیس کلینک )( (legevaktفون ر
لین ں
می  113پر فون کریں۔
ضف شدید عالمات یک صورت ں
می جا سکتا ہ؟
می اےس انفیکشن ہو تو کیا وہ سیدھا ایمرجنیس کلینک ں
 .12اگر کیس شخص ےک خیال ں
ی
ی
نہی۔ پہےل ے
بتائی ےک کہ آپ کو کیا کرنا ہ۔ یہ انفیکشن کا
اپن فیمیل ڈاکن یا ایمرجنیس کلینک (فون ر
نمن  )116 117کو فون کریں جو ں
ں
پھیالؤ ے
روکن ےک ںلت اہم ہ۔
می کہاں ےس ٹیسٹ کروا سکتا /ی
ی
می ٹیسٹ کروانا چاہتا/
سکن ہوں؟
 .13ں
چاہن ہوں۔ ں
منی طبیعت خراب ہ اور ں
ی
ی
چاہن۔ محکمہ
نمن  )116 117ےس رابطہ کریں جو غور کریں ےک کہ کیا آپ کا ٹیسٹ ہونا
فیمیل ڈاکن یا ایمرجنیس کلینک (فون ر
ں
کروات ےک سب خواہشمندوں کا ٹیسٹ کیا جا سےک لیکن گنجائش بڑھا ے
ے
می ے
ئ ےک ںلت کام جاری
نہی ہ کہ ٹیسٹ
اتن گنجائش ں
صحت ں
ہ۔
ی
می بیمار ہوں اور اکیال رہتا /ی
منا خیال کون
منی حالت بگڑ جائ تو ں
منے ںلت خوراک کون خرید سکتا ہ؟ اگر ں
رہن ہوں تو ں
 .14اگر ں
رکھے گا؟
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جائی اور آپ اکیےل ی
رہن ںہی تو یہ اہم ہ کہ آپ رشتہ داروں ،دوستوں ،ساتیھ کارکنوں یا ہمسایوں ےس رابطہ کر ےک
اگر آپ بیمار ہو ں
ی
ی
انہی ے
نہی ہ
بتائی اور
پوچھی کہ کیا وہ آپ ےک ںلت خوراک خرید کر ال سکت ںہی۔ اگر آپ کو ایسا کوت شخص مہیا ں
ں
اپن بیماری کا ں
ں
ی
بتائی کہ آپ بیمار ںہی ،اکیےل ی
جو مدد کر سکتا ہو تو یہ اہم ہ کہ آپ ے
رہن ںہی اور آپ کو مدد
انہی ں
اپن فیمیل ڈاکن ےس رابطہ کر ےک ں
تنظیمی بیھ مدد کر ی
سکن ہ اور ی
ی
سکن ںہی۔
کن رضاکار
یک ےضورت ہ۔ بلدیہ (کمیون) یا رت دیل ےس مدد مل
ں
ی
 .15اگر گھر کا کو یت شخص بیمار ہو جا ی
(علیحدیک) کیےس کر ی
سکت ںہی؟ ہمارا گھر چھوٹا ہ۔
ئ تو ہم اس یک آئسولیشن
ے
سوت کا کمرہ مہیا ہو تو مریض کو
جب گھر چھوٹا ہو تو ایک شخص کو مکمل طور پر علیحدہ کرنا مشکل ہو سکتا ہ لیکن اگر ایک
ی
ے
چاہن جبکہ دورسے لوگ بیٹھک اور ی
صفات کا خوب خیال رکھنا اہم ہ،
رہی۔
می رہنا
می ں
باورچ خائ ں
تمام وقت ایس کمرے ں
ں
ئ اور ایس طرح مریض یک استعمال یک ی
مریض ےک استعمال ےک بعد ٹائلٹ اور غسلخانہ صاف کیا جا ی
ہوت پلیٹوں ،گالسوں اور چھری
ً
ی
وغنہ کو بیھ فورا دھونا ےضوری ہ۔
کانت چمچ ں
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ّ
روزمرہ کام کرنا ٹھیک ےہ؟
کونےس
می کن مشوروں پر عمل کروں؟
می مختلف مشورے کیوں د ےئ جا رہ ںہی ،ں
 .1مختلف ممالک ں
می جو مشورے د ےئ جا رہ ںہی ،ان یک
نہی کہ ایک ملک ےک اقدامات اور تجربات دورسے ےک ںلت بیھ درست ہوں۔ ناروے ں
ےضوری ں
بنیاد تحقیق ،ہمارے علم اور ناروے ےک حاالت پر ہ۔ اقدامات ینن معلومات اور ناروے ےک حاالت ےک لحاظ ےس بدل رہ ںہی۔ اس
ںلت تازہ حاالت ےس آگاہ رہنا اور حکام صحت ےک مشوروں پر عمل کرنا اہم ہ۔
می یا ادویات فروش/میڈیکل سٹور ےک پاس جا سکتا /ی
سکن ہوں؟
می دکان ں
 .2کیا ں
ے
می یا ادویات فروش /میڈیکل سٹور ےک پاس جا ی
جنہی
چھوت ےس گریز کریں
سکت ںہی۔ ان سطح کو
ں
اگر آپ صحتمند ںہی تو آپ دکان ں
ی
می رہنا ہو گا۔ اس
گھر
کو
آپ
تو
ہوں
پیش
عالمات
کو
آپ
اگر
۔
کھی
ر
فاصلہ
خوب
ےس
لوگوں
دورسے
می
ں
ں
لوگ چھوت ںہی اور دکان ں
ے
اپن ےضورت یک ں ے
می کیس اور ےس ے
کہی۔
چنیں خرید کر الئ کو ں
صورت ں
 .3کیا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا خطرناک ہ؟
لگت کا خطرہ کم ہو جا ی
نہی ہ لیکن اگر آپ اےس استعمال نہ کریں تو انفیکشن ے
ئ گا۔ اگر
پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا خطرناک ں
ممکن ہو تو سائیکل چالنا یا پیدل چلنا ی
بہن ہ۔
چاہن؟
ہمی کیا کرنا
می یا ادویات فروش/میڈیکل سٹور ےک یہاں ہینڈ سینیٹائزر (ڈس انفیکٹینٹ) نہ مےل تو ں
 .4اگر دکانوں ں
ں
پات ےس اچیھ طرح ہاتھ دھونا ہینڈ سینیٹائزر استعمال ے
صابن اور ے
کرت یک نسبت زیادہ مؤثر ہ۔
ملت آ ی
منے دوست یا رشتہ دار مجھے ے
سکت ںہی؟
 .5کیا ں
ی
ملت آ ی
آپ ےس ضف چند افراد ے
آئی۔ گھر
آئی کہ ہر بار مختلف لوگ مالقات ےک ںلت ں
سکت ںہی ،اور بہن ہ کہ ہر بار ویہ چند لوگ ں
بہنین ہ۔ اگر آپ دورسے لوگوں ےس مل رہ ہوں تو آپ کو آپس می ے
کاف فاصلہ (کم از کم  2-1ی
ےس باہر ملنا ی
چاہن۔
مین) رکھنا
ں
ں
لگت اور دورسوں تک انفیکشن پہنچا ے
بہنین یہ ہ کہ فون اور وڈیو پر ایک دورسے ےس بات یک جا ی
ی
ئ ،اس طرح آپ خود انفیکشن ے
ئ ےس
ی
می ہوں یا آپ ےک دوست اور اہلخانہ زیادہ خطرے
می کہ آپ زیادہ خطرے ےس دوچار گروپ ں
بچ جائ ںہی۔ بالخصوص اس صورت ں
می ہوں۔
ےس دوچار گروپ ں
ے
چاہن؟
ہمی کیا کرنا
انہی ہاتھ لگائ ےس پہےل ں
 .6کیا ڈاک یا خطوط کو کھولنا محفوظ ہ؟ ں
ں
ی
ہاں ،یہ محفوظ ہ ،ڈاک یا خطوط وصول ی
ہوت انفیکشن ے
لگت کا خطرہ بہت کم ہ۔ پھر بیھ اچھا ہو گا کہ اگر آپ گھر ےس نکےل
کرت
دھوئی۔
ہوں تو واپس آ کر ہاتھ
ں
می ے
قرین دوستوں ےس گےل مل سکتا /ی
اپن ں ے
سکن ہوں؟
 .7کیا ں
تی سب ےس ر
اپن ساتھ ے
نہی ،آپ کو ے
چاہن۔
چاہن اور نہ یہ ہاتھ مالنا
نہی ملنا
رہن والوں ےک عالوہ کیس اور ےس گےل ں
ں
ں
ں
صفات کیےس ے
ی
 .8گھر اور ی ی
چاہن؟
کرت
کنوں یک
ں
ی
ی
ی
ی
کنے ےس ےبن دورسی ں ے
کنوں اور ی ی
پہنت ےک ی ی
اپن گھر ،ے
ے
صفات/
دھالت ےک پاؤڈر یا محلول استعمال
دھالت ےک ںلت عام
صفات یا
چنوں یک
باورچ خائے
جنہی عام طور پر روزانہ ہاتھ ی
ی
لگت ںہی –
کھی
ں
کریں۔ ان سطحوں کو اچیھ طرح اور بار بار پونچھ کر صاف کرنا بیھ یاد ر ں
یک سلیب ،ں ے
وغنہ۔
من ،دروازوں یک دستیاں ،فری ج کا دروازہ اور الماریوں ےک دروازے ں
سکت ںہی؟ نوعمر افراد کیا کر ی
سکت ںہی یا وقت گزار ی
 .9کیا بچ دورسے بچوں ےک ساتھ کھیل ی
سکت ںہی؟
ے
اپن بہن بھائیوں ےک ساتھ عام حاالت یک طرح رہ ی
بچ اور نوعمر افراد ے
سکت ںہی۔ یہ بات طالق ےس متاثرہ گھرانوں ےک بچوں اور نوعمر
ے
افراد ےک لت بیھ درست ہ جن ےک ایک ےس زیادہ گھر ی
ہوت ںہی۔
ں
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جہاں تک دورسے لوگوں ےس واسےط کا معاملہ ہ ،ہر ممکن کوشش کریں کہ ان کا واسطہ کم ےس کم افراد ےس رہ۔ کوشش کریں کہ 1
ئ اور تمام عرصہ ضف انیہ بچوں ےک ساتھ کھیال جا ی
ےس  2مخصوص بچوں ےک ساتھ یہ کھیال جا ی
ئ۔ ییہ بات نوعمر افراد ےک ںلت بیھ
مین کا فاصلہ رکھی۔ اچھا ہو گا کہ فون اور وڈیو چیٹ جیےس دورسے طریقوں ےس آپس می رابطہ رکھا جا ی
درست ہ۔ کم از کم  1ی
ئ۔
ں
ں
ی
بہن ہ ،بجا ی
عمارت ےس باہر ملنا ی
ئ اندر ے
کھی ے
یعن پانچ افراد ےس زیادہ نہ ہوں ،اور
می یہ ر ں
ملت ےک۔ خود کو ضف چھوت گروپ ں
ے
بچ یا دورسے افراد
کھی۔ ایےس پارکوں یا اییس جگہوں پر نہ ں
اکٹھے گزرت واےل وقت کو چند گھنٹوں تک یہ محدود ر ں
جائی جہاں زیادہ ے
ے
ے
ٹھہرت کو محدود رکھی۔ ر
دھوئی ،کھیل ےس پہےل ،کھیل ےک دوران اور کھیل ےک
اکن ہاتھ
می رات کو کیس اور ےک گھر
ں
ں
ہوں۔ اس زمائ ں
ی
ی
ی
کھی۔
بعد بیھ۔
کھانست ہوت صفات کا خیال ر ں
ّ
می یہ رہ ںی اور ں ے
کنت ےس باہر دورسے بچوں اور
جن بچوں اور نوعمر افراد کو نظام تنفس یک عالمات پیش ہوں ،وہ گھر ں
انہی اپن ر
ںے
می پابند
می
نہی گزارنا
کوارنٹی ں
چاہن۔ یہ ہدایت ہلیک عالمات ےک ںلت بیھ ہ۔ گھر پر آئسولیشن یا گھر ں
نوعمر افراد ےک ساتھ وقت ں
ں
ے
بچوں اور نوعمر افراد ےک ںلت اپن گھر ےس باہر ےک بچوں اور نوعمر افراد ےس میل جول منع ہ۔
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خطرے ےس دوچار گروپ
می ںہی؟
 .1کونےس لوگ خطرے ےس دوچار گروپ ں
می شامل ںہی کہ
آپ تب خطرے ےس دوچار گروپ ں




آپ یک عمر  65سال یا اس ےس زیادہ ہو
ی
ر
آپ بالغ ہوں اور آپ کو دل یک بیماری ،پھیپھڑوں یک بیماری ،ذیابیطس ،کینرس یا ہات بلڈ پریرس ہو
موٹات کا شکار بالغ یا تمباکو نوش ہوں۔
شاید تب بیھ جب آپ
ے

اپن دادا دادی ےس ے
 .2کیا ہمارا ے
ملت جانا خطرناک ہ؟
ے
می شامل ںہی تو آپ کو ان ےس ے
نہی جانا چاہن ،اگر ملنا ں ے
عی الزیم نہ
ملت ں
اگر آپ ےک دادا دادی یا نانا نات خطرے ےس دوچار گروپ ں
ں
ی
کھی۔
ہو تو۔ بہن ہ کہ فون اور وڈیو پر ان ےس رابطہ ر ں
 .3کیا کرونا وائرس ذیابیطس اور ی
ہات بلڈ ر
می مبتال شخص ےک ںلت زیادہ خطرناک ہ ،بنسبت ضف ذیابیطس ےک مریض ےک؟
پریرس ں
کھن واےل ّ
معمر افراد  covid-19یک وجہ ےس بالخصوص شدید بیمار ہو ی
خطرے ےک عوامل ر ے
سکت ںہی ،اور شدید بیماری کا خطرہ عمر
بڑھت ےس اور خطرے ےک زیادہ عوامل موجود ے
ے
ہوت ےس اور بڑھ جاتا ہ۔
چاہن؟
می شامل ہوں تو مجھے کیا کرنا
می خطرے ےس دوچار گروپ ں
 .4اگر ں
ں
ی
ی
صفات
چاہن۔
چاہن اور دورسے لوگوں ےس خاص زیادہ فاصلہ رکھنا
صفات کا خاص خیال رکھنا
خطرے ےس دوچار گروپ ےک افراد کو
ں
ں
چاہن:
اور فاصےل ےک ںلت عام مشوروں ےک ساتھ ساتھ آپ کو ان مشوروں پر عمل کرنا
ں












یہ ے
کھی اور
می ہ ںی ،وہ جاری ر ں
بنائی کہ آپ کو ےضوری ادویات مہیا ہوں۔ جو ادویات آپ ےک مستقل استعمال ں
یقین ں
حاض ہوں ،اگر آپ کو ی
ی
می اپائنٹمنٹ پر ے
ضف ے
کوت اور
اپن ڈاکن ےک مشورے ےس یہ تبدییل کریں۔ صحت ےک اداروں ں
ہدایت نہ یک ی
گن ہو تو۔
پیدل ے
ی
تندرسن برقرار رکھنا اچھا ہ لیکن اییس جگہوں پر نہ جائ ںی جہاں زیادہ لوگ ہوں۔
چلت ےک ذریےع
می۔
کھی ،بالخصوص رش ےک اوقات ں
اگر ممکن ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال محدود ر ں
ّ
جنہی نظام تنفس یک عالمات پیش ہوں۔
کھی
ں
ان لوگوں ےس میل جول نہ ر ں
ی
ی
ر
ہوتی یا ہلیک عالمات
نہی
ں
می اکن  covid-19یک عالمات ں
چھوت بچوں یک نگہداشت ےس گریز کریں کیونکہ چھوت بچوں ں
ی
ہوت ںہی اور ان ےس آپ کو انفیکشن لگ سکتا ہ جبکہ آپ ےک ںلت یہ زیادہ خطرناک ہ۔
اگر آپ ےک ساتھ ے
می  covid-19کا شبہ
رہن واےل کیس شخص یک طبیعت خراب ہو (خاص طور پر اگر آپ کو اس ےک بارے ں
ے
می ے
رہن اور سوت اور الگ غسلخانہ/ٹائلٹ
ہو) تو اس ےک ساتھ واسطہ محدود کر دیں۔ اگر ممکن ہو تو الگ کمرے ں
ے
ے
ے
/
می الگ تولیہ اور اپن استعمال
استعمال کرت کا مشورہ دیا جاتا ہ۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو فاصلہ رکھنا اور غسلخائ ٹائلٹ ں
یک الگ ں ے
چنیں رکھنا اہم ہ۔
انہی ے
اپن آجر ےک ساتھ مشورہ کر ےک کام پر خصویص انتظامات یک
خطرے ےس دوچار گروپ ےک جو لوگ بررسروزگار ہوں ،ں
ے
ی
چاہن جو ان کو پیش انفرادی خطرے ےک لحاظ ےس مناسب ہوں۔ بیماری یک چھن پر نہ جائ کا مشورہ
ےضورت پر غور کرنا
ں
ی
سوات اس ےک کہ کام پر مناسب انتظام ممکن نہ ہو۔
دیا جاتا ہ،
ی
باخن
مقایم میڈیا ،نارویجن انسن ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ یک ویب سائیٹ اور/یا  helsenorge.noےک ذریےع حاالت ےس ر
رہی۔
ں

رہن ہوں جو خطرے ےس دوچار گروپ می شامل ہ۔ اےس انفیکشن ےس بچا ے
می ایک ایےس شخص ےک ساتھ رہتا /ی
ئ ےک ںلت مجھے
ں
 .5ں
چاہن؟
کیا کرنا
ں
ںے
لواحقی ےک ںلت مشورے
خاص خطرے ےس دوچار افراد ےک
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ی
می عام مشوروں پر عمل کریں۔
صفات اور فاصےل ےک سلسےل ں
ّ
کھی۔ اگر ممکن ہو تو الگ
آئی یا آپ یک طبیعت خراب ہو تو دورسوں ےس فاصلہ ر ں
اگر آپ کو نظام تنفس یک عالمات پیش ں
کمرے می رہی اور سوئی اور الگ غسلخانہ/ٹائلٹ استعمال کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو فاصلہ رکھنا اور غسلخا ے
ئ/ٹائلٹ
ں
ں
ں
اپن استعمال یک الگ ں ے
می الگ تولیہ اور ضف ے
چنیں رکھنا اہم ہ۔
ں
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صحت یک عام خدمات کا استعمال
می اپائنٹمنٹ ےک ںلت جانا خطرناک ہ؟
 .1کیا ہسپتال ں
اگر آپ کو ہسپتال می اپائنٹمنٹ پر بالیا گیا ہ تو آپ کا اس اپائنٹمنٹ پر جانا اہم ہ۔ ہسپتالوں ے
ئ ایےس سخت اقدامات متعارف
ں
ّ
ی
ے
می ںہی یا آپ کو نظام تنفس یک عالمات پیش ںہی تو آپ کو پہےل فون کر
می انفیکشن نہ پھیےل۔ اگر آپ
کوارنٹی ں
ں
کرات ںہی کہ ہسپتال ں
ی
ے
بتائی ےک کہ آپ کو کیا کرنا ہ۔
ےک یہ بتانا
چاہن۔ جنہوں ئ آپ کو اپائنٹمنٹ پر بالیا ہ ،وہ ں
ں
می اپائنٹمنٹ ےک لت آپ کو ترجمان ے
لین کا حق حاصل ہ۔
کھی کہ صحت ےک اداروں ں
 .2یاد ر ں
ں
ی
آپ کو کیس اور کو ے
سوات اس ےک کہ یہ آپ یک الزیم ےضورت ہو۔ اس ہدایت کا مقصد
چاہن
نہی ےل جانا
اپن ساتھ اپائنٹمنٹ پر ں
ں
دورسے مریضوں اور ہسپتال ےک عمےل کو انفیکشن ےس محفوظ رکھنا ہ۔
اپن فیمیل ی
می ے
ڈاکن ےک پاس جا سکتا /ی
سکن ہوں؟
 .3کیا اب ں
ّ
ے
ے
ی
ے
ںے
می ںہی یا آپ کو نظام تنفس یک
نہی۔ اگر آپ
اپن فیمیل ڈاکن ےس رابطہ کرت یا ےط شدہ اپائنٹمنٹ پر جائ ےس ر
کوارنٹی ں
ائی ں
گھن ں
سکت ہی لیکن اگر آپ ےک ی
ی
ڈاکن
عالمات پیش ںہی تو آپ کو پہےل فون کر ےک یہ بتانا
چاہن۔ کچھ فیمیل ڈاکن وڈیو پر مشورہ فراہم کر ی ں
ں
ے
می اپائنٹمنٹ ےک ںلت
کھی کہ صحت ےک اداروں ں
می آئ کو کہے گا۔ یاد ر ں
می یہ اہم ہو تو وہ آپ کو مشورے ےک ںلت کلینک ں
ےک خیال ں
ے
آپ کو ترجمان لین کا حق حاصل ہ۔
ی
حفاظن ٹیےک اور ی
ے
ی
رہی ےک؟
ڈاکنی
 .4کیا بچوں ےک
معائت پہےل یک طرح عام معیار ےک مطابق جاری ں
ے
حفاظن ٹیےک ی
ی
وبائی
ہاں! یہ اہم ہ کہ عام حاالت یک طرح بچوں کو
می ہم دورسی بیماریوں یک ں
لگت ر ںہی – بالخصوص اس نازک زمائ ں
ے
ی
ی
ںے
می ہوں تو جس
چاہن۔ عام حاالت یک طرح معائت پر آنا بیھ اہم ہ۔ اگر آپ یا بچہ بیمار ہوں یا
نہی دیکھنا
کوارنٹی ں
پھوٹن ں
پھیلن کا خطرہ کم ے
ہیلتھ سٹیشن یا کلینک می آپ یک اپائنٹمنٹ ہ ،وہاں فون کر ےک بتا دیں اور ی
ے
کرت
کوت نیا وقت ےل ںلی۔ انفیکشن
ں
می اپائنٹمنٹ ےک ںلت آپ کو
کھی کہ صحت ےک اداروں ں
بچ ےک ساتھ اپائنٹمنٹ پر آ سکتا ہ۔ یاد ر ں
ےک ںلت ماں باپ ں
می ےس ضف ایک ے
ترجمان ے
لین کا حق حاصل ہ۔
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بچ کو دودھ پالنا
کرونا وائرس ،حمل اور ے
ںے
خواتی ےک ںلت کرونا وائرس خطرناک ہ؟
 .1کیا حاملہ
ںے
خواتی
ےف الحال ایےس آثار بہت کم ںہی کہ حاملہ عورتوں کو ینت کرونا وائرس یک وجہ ےس شدید بیماری کا خاص زیادہ خطرہ ہ۔ حاملہ
ئ ےک لت ویہ مشورے واجب ہی جو ی
کو انفیکشن ےس بچا ے
باف آبادی ےک ںلت ںہی۔
ں
ں
ڈاکن ےس بات ے
ی
اپن ی
انہی ے
ںے
انہی زیادہ
کرت
جن حاملہ
چاہن کہ کیا ں
می پیچیدگیاں پیش ہوں ،ں
خواتی کو کوت دائیم بیماری ہو یا حمل ں
ں
ے
ے
ے
ے
ی
محتاط رہن یک ضورت ہ اور کیا ان ےک کام پر خصویص انتظامات ضوری ہ ںی۔ بیماری یک چھن پر نہ جائ کا مشورہ دیا جاتا ہ،
ی
سوات اس ےک کہ کام پر مناسب انتظام ممکن نہ ہو۔
 .2اگر ماں کو انفیکشن ہو تو کیا پیدائش ےک بعد بچ کو ماں ےس ےل کر علیحدہ رکھا جا ی
ئ گا؟
ے
عی پہےل یا پیدائش ےک دوران آپ کو کرونا وائرس یک تشخیص ہو جا ی
اگر پیدائش ےس ں ے
ئ تو آپ کو الگ کمرہ مےل گا ،عملہ انفیکشن ےس
ے
ے
ی
سکن ںہی،
بچ ےک ساتھ رہ
بچائ واال لباس استعمال کرے گا اور ہو سکتا ہ آپ کو بیھ ماسک پہننا پڑے۔ آپ پیدائش ےک بعد اپن ے
ی
سوات اس صورت ےک کہ آپ شدید بیمار ہوں ،یا آپ کا بچہ وقت ےس پہےل پیدا ہوا ہو یا بیمار ہو۔ ناروے می ی
مین ینن وارڈ اور نوزائیدہ
ں
سنبھالت ےک لت تیار ہی اور انہوں ے
ے
ئ ایےس اچھے معموالت ےط کر رکھے ںہی جن ےس وہ آپ
بچ کو بیھ
ں
ں
بچوں ےک وارڈ آپ کو اور آپ ےک ے
ی
سکی۔
کو بہنین مدد فراہم کر ں
ی
سکن ہ؟
بچ کو دودھ پال
 .3کیا کرونا وائرس ں
می مبتال ماں ے
ّ
ی
ی
سکن
بچ کو اپنا دودھ پال
مائی
ں
صحتمند ں
جنہی نظام تنفس یک عالمات پیش نہ ہوں یا کرونا وائرس یک تشخیص نہ ہوت ہو ،وہ ے
ّ
ی
انہی
مائی بیھ دودھ پال سکن ںہی
جنہی نظام تنفس یک عالمات پیش ہوں یا کرونا وائرس یک تشخیص ہو چیک ہو لیکن ں
ں
ںہی۔ وہ ں
ے
اضاف مشوروں پر عمل کرنا ہو گا:
انفیکشن یک روک تھام ےک ںلت کچھ










صفات ےک طریقوں پر عمل کریں۔ دودھ پال ے
ی
ئ ےس پہےل ماں کو ہمیشہ
می ہمیشہ ہاتھوں یک اچیھ
قرین واسےط ں
بچ ےک ساتھ ر
ے
ے
ی
اچیھ طرح ے
اپن ہاتھ دھوت چاہیی۔
اپن چہرے کو ہاتھ لگا ے
اپن چھاتیوں کو ہاتھ لگا ے
ئ ےس گریز کرنا چاہن ،ایس طرح جیےس ے
ماں کو ے
ئ ےس منع کیا جاتا ہ۔ اس کا
ں
ے
ی
ی
ہوت پر چھاتیوں کو صابن
بچ تک انفیکشن نہ پہن ےچ۔ ےضورت
مقصد یہ ہ کہ ہاتھوں ےس چھات تک ،اور پھر چھات ےس ے
ے
سنٹ استعمال نہ کریں۔
اور پات ےس دھویا جا سکتا ہ؛ ی
ی
ے
کھی۔ اگر ماں کو دودھ
نہی
چاہن۔ دودھ پالئ ےک عالوہ باف وقت کچھ فاصلہ ر ں
بچ ےک اوپر کھانسنا یا چھینکنا ں
ں
ماں کو ے
ی
ے
چاہن اور پھر اےس پھینک
می کھانسنا یا چھینکنا
بچ ےس پرے کر ےک ٹشو ی
پین ں
ں
پالئ ےک دوران کھانیس یا چھینک آ جائ تو اےس ے
چاہن۔
دینا
ں
ی
ے
ی
ی
باقاعدیک ےس گھر یک صفات کریں ،ان سطحوں یک صفات/جراثیم ر
جنہی ماں ئ چھوا ہو جیےس دروازوں یک
کیس بیھ کریں
ں
وغنہ۔
دستیاں ،موبائل فون ں
ے
ی
ے
می ان ماؤں یا
طن عمےل ئ نہایت خاص حاالت ں
می منہ پر ماسک پہنت کا مشورہ ں
گھر ں
نہی دیا جاتا ،سوات اس ےک کہ ر
بچوں ےک ںلت یہ تجویز کیا ہو جو بالخصوص کمزور ہوں۔
بچ کو گھر ےک ی
ی
باف ان افراد ےک آس پاس ر ے
جنہی عالمات پیش نہ ہوں۔
نہی ہ
ں
می کوت ہرج ں
کھن ں
ے
اگر آپ کا صحت ےک اداروں ےس واسطہ رہا ہ تو آپ ان ےس ے
ملت واےل مشوروں پر عمل کریں۔
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