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مشموالت  

۔ رس (کووڈ  یٴ   ) رھنمایٴ 19کرونا وا

اده خطره ہے؟ رس سے زی یٴ افراد کو کرونا وا   کن 

پ کی حفاظت کیسے کرینگے؟ ٓ ا پنے  پ ا ٓ ا تے ھوں تو  ٓ ا پ زیاده خطرے کے زمرے میں  ٓ ا   اگر 

،گھر پر ڻھرنے  فراد کیلےٴ ا انفیکشن والے  رس  یٴ یٴ  /ممکنہ کرونا وا ٓ  ینیگوشہ نش(یعنی شیسولا
ا یا  نہ یت ما یکرنا) ک اریاخت یٴ    یٴ رھن

؟ یات پرعمل کرنا ھوگا ا یسولشن کی ہد ٓ ا  مجھے کتنے عرصے تک 
 

یچ ایس  ین ا بطہ کروں ؟ 111میں کب  ا  سے را
 

یچ ایس  ین ا بطہ کروں ؟111میں ا  سے کیسے را
 

میگریشن کے بارے میں فکر مند ہوں؟ پنے ا گر میں ا  کیا ھوگا ا
 

کیا کرسکتا  رس کی روک تھام  کیلےٴ  یٴ  کرسکتی ہوں؟/میں کرونا وا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رس   ) رھنمایٴ 19۔(کووڈ  کرونا وایٴ

ہے۔ یہ ایک وایٴرس کی وجہ سے ہوتا  تیپھیپڑوں اور سانس کی نالیوں پر اثر انداز ہوایک نیٴ بیماری ہے جو آپ کے  19۔کووڈ 
 کہالتا ہے۔وایٴرس ہے جو کرونا 

 :چاھیٴےگھر کے اندر رھنا جہاں تک ممکن ھو کرونا وایٴرس کی روک تھام کیلےٴ ہر فرد کو 

 میں ہر عمر کے افراد شامل ہیں ۔۔ اگر آپ کو صحت کا کویٴی مسلہ نہ بھی ہو اور عالمات بھی نہ ہوں تب بھی۔ س ا

 :آپ مندرجہ زیل حاالت میں گھر سے باہر جاسکتے ہیں 

جن ان دکانوں پر چیزیں مثال'' خوراک اور ادویات خریدنے کیلےٴ جانا، اور یا  جن دکانوں کو کھالرکھنے کی اجازت ہے •
 چیزوں کو فون پر یا آن الین آرڈر کیا گیا ھو، وه النا۔

اور باہر وقت گذارنا چاھتے ہوں )۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ اور کسی   ورزش کرنے( یا، اگر آپ انگلینڈ میں ہوں، •
 جو کہ آپ کے گھر میں نہیں رھتے، ۔ میڻر کا فاصلہ رکھنا الزمی ھے  2کے درمیان فرد  بھی 

، کسی خطرے  یا کو ڻالنےکیلےٴ ،  زخمی ہونے یا بیماری ےکیلےٴ دین کا عطیہ ، خونکسی میڈیکل ضرورت کے تحت  •
۔یا کیٴر مہیا کرنےضعیف  فرد کو مدد فراہم کرن ،ے کی صورت میں یا کسی کمزوربچن ےضررس  ے کیلےٴ

 سے کام نہ کرسکیں۔  کام یا مالزمت  کیلےٴ آنا جانا   ۔۔۔ لیکن صرف اس حالت میں اگر آپ گھر •

 اگر آپ کو :

 ۔بہت زیاده ہو۔۔ سینے یا کمرکو چھونےپر گرم محسوس کریں تیز بخار ہو یعنی آپکا درجہ حرارت  •

 ۔ہو رہی ہوشروع  ایک نیٴ ، مسلسل کھانسی ہو۔۔۔ جسکا مطلب ہے کہ آپکو باربار لگاتار کھانسی  •

ی ہو     ۔ یا آپ فرق  آیا ہو ( انسومیا) میں اگر آپ  کے  نارمل سونگھنے  یا     نارمل زایٴقے کی  حس  • یا حس ختم ہوگٴ
قہ اور  بو  آپکو نارمل سے مختلف  محسوس ہو۔  کویٴی چیز سونگھ یا  چکھ نہیں سکتے  یا زایٴ

تنہا یٴی اختیار کرنا) کی رھنمایٴ براےٴ کرونا وایٴرس  /یٴسولیش (گوشہ نشینی آ گھر کے افرد کیلےٴ راو تو آپ گھر پر رھیٴے
 انفیکشن  کے احتیاتی تدابیر پر عمل کریں۔

 ہے: یاجتماعات  پر پابند ںیپبلک م

ڻولیوں میں  کی   تکافراد  6رہتے ھوں، تو آپ  مختلف گھرانوں کے رہنے والے  پ  انگلینڈ یا  نادرن  آیرلینڈ میںاگر آ  •
 شامل ہو سکتے ہیں 

میل کے اندر رہنے والے  دو گھرانوں کے لوگ   مقامی طور پر ایکدوسرے سے  5میں رھتے ہوں، تو ویلز آپ گر ا •
 مالقات کرسکتے ہیں

افراد سے     8فراد آپس میں مل سکتے ہیں     لیکن گروپ میں   میں رہتے ہوں، تو دو گھرانوں کے ا  لینڈسکاٹاگر آپ  •
 زیاده    نہ ھوں ۔ 

سماجی فاصلہ       میڻر کا 2گارڈن میں   ہونی چاہیٴے  اور ایکدوسرے سے  باہر یا صرف  کسی  پرایٴویٹیہ اجتماعات    •
 رکھنا الزمی ہے۔

 ان ھدایات پر عمل کرنا اشد ضروری ہے، ایسا نہ کرنے کی صورت میں آپ پر جرمانہ ہوسکتا ہے۔ 
زور اور ناتواں افراد کو خوراک اور پبلک ہیلتھ کے قوانین کو نافذ کرنے اور کم، اور آرمی کے افسران  انپولیس، امیگریشن افسر

 دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

ایس ایم  امیگریشن بیل میں رپورڻننگ (حاضری) کی شرط کو کرونا وایٴرس کیوجہ سےعارضی طور پر معطل کیا گیا  ہےآپکو 
لم سسڻم میں مزید تبدیلیوں کے ایس کے زریعے ڻیکسٹ میسیج پر اگلی رپورڻننگ کی تاریخ کے بار گا۔ اسایٴ ے میں مطلع کردیا جایٴ

.asylum-office-home-to-refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes https://www-  یہاں دیکھیٴے: متعلق معلومات
19/-covid-to-responce-in-epractic-and-policy-resettlement 

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-responce-to-covid-19/
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-responce-to-covid-19/


 
رس سے زیاده خطره ہک  ؟ےن افراد کو کرونا وایٴ

کو کرونا وایٴرس سے کرونا وایٴرس کسی کو بھی  شدید بیمار کرسکتا ہے،لیکن کچھ لوگوں کو زیاده خطره الحق ہے۔ مثال'' آپ 
 زیاده خطره ہے اگر:

 
آپ کے کسی عضو کا ڻرانسپالنٹ ھوا 

 ھو۔
 

 
آپ کسی قسم کے کینسرکا عالج 

 کررہے ھوں۔
 

 
آپ کوخون یا ھڈی کے گودے کا 

وکیمیا۔کینسر ھو   یعنی لیٴ
 

 
آپ کو پیھپڑوں کی شدید بیماری 

بروسسز یا شدید  ھو،جیسے سسڻک فایٴ
 دمہ ھو۔

 

 
یا آپکو ایسی کویٴی بیماری یا کمزوری 
ھو جسکی وجہ سے آپکو انفیکشن   

 ہونے کا زیاده امکان ہو۔

 
یا دوایٴی لینے سے آپکی قوت مدافعت 

 کمزور پڑ گیٴ ھو
 

 

 
 آپ حاملہ ھوں آپکو شدید عارضہ قلب  

 

 

ہیلتھ ڻیم  یاگر آپکے خیال میں آپ مندرجہ باال  بیان کیٴے گیٴے شدید خطرے میں سے کسی ایک کے زمرے میں آتے ہوں اور آپک 
تک آپ نے کویٴی خط موصول نہیں کیا یا آپکے جی پی (ڈاکڻر)نے آپ سے رابطہ نہیں کیا،  2020 مارچ 29اتوار کیطرف سے 

 UKبات کریں ۔ اگر آپکا جی پی نہ ہو تو آپ سے اپنی تشویش کے بارے میں کلینشن تو آپ اپنے جی پی یا ھسپتال کے 
DOTW(یہ مفت نمبر ہے) بات کریں یا  686 1647 0808   سے مدد کیلیٴےclinic@doctorsoftheworld.org.uk   

 ی میل کریں۔اپر 

mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk


ٓپ اپنے آپ کی حفاظت کیسے  ٓتے ھوں تو ا اگر آپ زیاده خطرے کے زمرے میں ا
 کرینگے؟

طبی مشوره  فون  پر  سے  NHS 111یا      کے عالمات ظاہر ہوجایٴں جیسے کہ نٴی مسلسل کھانسی یا  19اگر آپ میں کووڈ 
 حاصل کریں ۔ جیسے ہی آپ پر عالمات ظاہر ہوں آپ فورا'' ایسا کریں۔

مزید کے زمرے میں آنے سے  شدید بیمار ھونے کا خطره ھوتواس سے بچنے کیلکرونا وایٴرس کے زیاده خطرے  کواگر آپ ےٴ
 تدابیر کریں۔ 

 اسمیں یہ شامل ہیں :

 باھر مت جاییٴں۔ کے لیٴےدوایٴی اڻھانے یا     شاپنگ کرنے۔۔۔ اپنا گھر مت چھوڑیں۔  •
o ر لینڈ  اور نگلینڈا  اگر آپ فراد کیساتھ باہر وقت گذار سکتے امیں رھتے ہوں، تو آپ  اپنے گھر   کے  نادرن آیٴ

میڻڑ کا فاصلہ رکھنا الزمی  2لیکن اگر آپ اکیلے رھتے ہوں ،تو کسی دوسرے گھر کے فرد کیساتھ  لیکن   ہیں
 ہوگا۔

o میڻر کا فاصلہ     2، تو آپ ورزش کیلٴے  باہر جاسکتے ہیں۔۔۔دیگر افراد سے   اگر آپ ویلز میں رہتے ہوں
۔ رکھتے   ہوےٴ

 ویٹ جگہوں پر) دوستوں یا خاندان کے افراد کیساتھ پرایٴ کسی بھی مجمع میں شرکت مت کریں( بشمول  •

 ۔ دور رہیں ہوکے فاصلے پر،جہاں تک ممکن  )قدم  3 (میڻر یا 2اپنے گھر کے اندر  سے اپنے گھر کے افراد •

 گریزکے عالمات ظاہر ہوں ان سے ملنے سی  کرونا واٴیرسکسی بھی ایسے فرد جسکی طبیعت خراب ہو یا جن پر  •
 کریں 

یں اور آپکے دروازے کے باہر رکھدیں۔ وں سے کہیں کہ وه آپکے لیٴے اپنے دوستوں، فیملی یا ہمسایٴ   شاپنگ اور ادویات الیٴ
 

 کرونا وایرس سپورٹ حاصل کرنے کیلےٴ اگر آپکو ضروری اشیاء یعنی خوراک ڈیلیوری چاھیٴے تو 
 درج کریں۔یہاں اپنا نام 

 https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerableاگر آپ انگلینڈ میں رہتے ہوں تو  •
-https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-supportاگر آپ ندرن آیٴرلینڈ میں رہتے ہوں تو:  •

referral 
 پر فون کریں   اس  نمبر  ہوں تواگر آپ سکاٹ لینڈ میں رہتے  •

 
 ۔تو آپکے خط میں رابطے کی تفصیل موجود ہوگیاگر آپ ویلز میں رہتے ہوں  •

پر  GOV.UKمشورے کو اگر آپ کرونا وایرس کے زیاده خطرے کے زمرے میں آتے ھوں تواپنے آپ کو بچانے کیلےٴ مکمل 
:   دیکھےٴ

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-
vulnerable-persons-from-covid-19 
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سولیشممکنہ  یٴ ٓ ،گھر پر ڻھرنے / ا رس انفیکشن والے افراد کیلےٴ  کرونا وایٴ
ی اختیار کرنا) کی رھنمایٴ   یعنی)گوشہ نشینی یا تنہا یٴ

کام، سکول، جی پی سرجری،  
۔  فارمیسی یا ھسپتال مت جایےٴ

لٹ ، باتھ روم)  علحیده  فسیلڻیز( ڻایٴ
استعمال کریں یا استعمال کرنے کے 

 بعد صفایٴی کریں۔

یگر لوگوں کیساتھ قریبی رابطے د
 سے پر ھیز کریں۔

جو ادویات اور خوراک آپکو دی گیٴ 
 ہو وه کھایٴں۔

 
 مالقاتیوں سے نہ ملیں ۔

 
یں ۔  اگر ممکن ہو تو علحیده سویٴ

 
سیڻا اکو کم کرنے کیلےٴ پیر عالمات  پانی زیاده پیٴں ۔ باقاعدگی سے ہاتھ دھویٴیں ۔

کریں۔مول  استعمال   

 

 )کروالیںدن میں  5جیسے ہی آپکے عالمات  شروع ہوجایٴں آپ   کرونا واٴرس کے ڻیسٹ کیلٴے   کہہہ  دیں  ( آپ  اپنا ڻیسٹ پہلے 
test-coronavirus-a-for-https://www.nhs.uk/ask 

پکو ڻیکسٹ  ا تاکہ ٓ    کو قابل استعمال حالت میں اپنے پاس رکھیٴے آپکو    اپنےرابطے  کی تفصیل  دینی ہوگی اور موبایٴل فون    
 بھیج  دیا جا سکے۔  کا رزلٹ  سٹیڻ کے زریعے  آپکے   میسج

-https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home  مزید معلومات کیلیٴے دیکھیٴے :
guidance   

https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test


یسولشن کی ہدایات پرعمل کرنا ھوگا؟ا ٓ  مجھے کتنے عرصے تک ا
 دن تک گھر پر ڻھر کر اپنے آپ کو آیسولیٹ کرنا ھوگا۔ 7جس فرد پر عالمات ظاہر ہوجایٴں اسکو کم از کم  •
دن تک گھر پر ڻھر کر آیسولیشن  کر کہ گھر سے باہر  14اگر آپ کسی اور کے ساتھ رہتے ہوں تو انکو کم ازکم  •

 انفیکشن پھیالنے کو روکنا ھوگا۔
دن تک گھر 7یہ عالمات ظاہر ھوں تو انکو اسی دن سے جسدن یہ عالمات شروع ہوں ،  لیکن اگر گھر کے کسی فرد پر •

دن سے زیاده رھنا پڑے توتب بھی انکو گھر کے اندر  14پر آیٴسولیشن  میں رہنا چاھیٴے۔ اسکا مطلب ہے کہ اگر انکو 
 رہنا پڑیگا۔

سالہ یا زیاده عمر کے فرد کیساتھ رھتے ھوں، اور وه لمبی عاللت سے دوچار ہوں، یا حاملہ ہوں اور یا   70اگر آپ کسی  •
 دن کیلےٴ کہیں اور رہنے کا بندوبست کریں۔  14انکی قوت مدافعت کمزور ہو، تو کوشش کر کہ انکے لیٴے 

۔رھنا پڑے تو ایکدوسرے سے جتنا ممکن ہاکھڻا  اگر آپکو ایک ھی گھر میں  •  و ،دور رھیےٴ
  

 سے رابطہ کروں ؟ 111میں کب  این ایچ ایس 

جب آپ اتنے بیمار ہوں کہ آپ وه کام نہ کرسکیں جو آپ عموما" کرتے تھے،مثال" ڻی وی دیکھنا، اپنا فون استعمال  •
 کرنا،پڑھنا یا بیڈ سے باہر نکلنا۔

 ۔سکتےآپکو یہ احساس ہو کہ آپ اپنی بیماری سے گھر پر نہیں نمٹ  •
 ۔آپ کی حالت مزید خراب ہو •
 دن کے بعد بہتر نہ ھوں۔ 7آپ کی عالمات  •

 سے کیسے رابطہ کروں ؟111یں این ایچ ایس م
کو استعمال کریں اور اگر آپ آن الیٴن سروس ) https://111.nhs.uk/covid-19(یہ جاننے کیلےٴ کہ آپکو آگے کیا کرنا ھے 

 آپ اپنی زبان میں   ترجمان کیلٴے کہہ سکتے ہیں  ۔(یہ مفت نمبر ہے) پر کال کریں 111استعمال نہیں کرسکتے تو آپ 
 

 کیا ھوگا اگر میں اپنے امیگریشن کے بارے میں فکر مند ہوں؟
لوں کسی بھی شخص سے مندرجہ زیل  بیرون ملک ہاں بغیر اجازت رہنے وا لے بشمول ی یوا ن ٓ ا ڈ  ن ی انگل سے 

نہیں کی جاےٴ گی:  کی وصولی 

 )(  یہاں تک اگر ڻیسٹ یہ ظاہر کرے کہ آپ اس وایٴرس کے مریض نہیں ہیں  تب بھیڻیسڻنگ  کرونا وایٴرس کیلٴے  •
کرتےہیں اورپھرڻیسٹ یہ ظاہرکرتا ہےکہ آپ میں کورونا وائرس کورونا وائرس کےلئےعالج ۔ اگرآپ عالج شروع  •

موجود نہیں ہے، آپ سےڻیسٹ کا نتیجہ وصول کرنےکےبعد کروائےجانےوالےکسی عالج کےلئےوصولی کی جاسکتی 
 ہے۔

 کےلئےڻیسڻنگ یا عالج کرواتےہیں توامیگریشن سےمتعلق کسی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں۔  coronavirusاگرآپ صرف 
رس کی روک تھام  کیلےٴ کیا کرسکتا   ہوں؟کرسکتی /میں کرونا وایٴ

 ۔ںبنایٴ تھ دھونے کو یقینی ہابار بارسیکنڈ تک  20آپ ہمیشہ صابن اور پانی سےکم از کم  •

 مشورے پر عمل کریں۔ محفوظ اور چوکنا رھنے کے •

ان   میڻر کا جسمانی فاصلہ رکھنا  2استعمال کریں ان جگہوں میں جہاں پر چہرے کا احاطہ  /اگر ہوسکے تو فیس کور  •
 لوگوں سے دشوار ھو، جو آپکے گھر میں نہ رھتے ہوں مثال'' پبلک ڻرانسپورٹ اور چھوڻی دوکانیں۔

: م  زید معلومات کیلےٴ دیکھیےٴ

• NHS Guidance: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

• WHO guidance : https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses          

https://111.nhs.uk/covid-19
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

