


كووډ۔19 (چې كرونا وائرس ورته هم ويلے شي) اوس اوس راښكاره شوي وائرس د حملې په نتيجه پيدا شوې
بيماري ده۔ ددې وائرس په وړومبي ځل پيژندګلو د چين په ښار ووهان كښې وشوه۔ دې مرض له وركړے

شوي نوم (كووډ۔19) كښې د كو مطلب كرونا، د وي مطلب وائرس او د ډي نه               يعني بيماري ده۔ دې نه
وړاندې دې بيمارۍ له (2019 نوے كرونا وائرس يا 2019 اين كو) نوم وركړے شوے ؤ۔ كووډ۔19 هغه وائرس

دے چې تعلق ئې د ساه مرض جوړونكي (سارس) او د عام نزله او زكام باعث جوړيدونكۍ كورنۍ سره دے۔
پاكستان كښې په فروري 2020ء كښې د كرونا وائرس دوه كيسونه وو۔ دا كرونا دواړه مريضان پاكستان
د كووډ19- نه راپيدا شوو(MoNHSR&C) ته د بهر ملك نه راغلي وو_ پاكستان كښې د صحت قامي وزارت
خطرو سره د مقابلې او د ځوابي اقداماتو قامي °ئحه عمل تيار كړے دے_ د پاكستان قامي او صوبائي
د صحت محكمو د كرونا وائرس د خوريدو د كنټرول د پاره ضروري ګامونه پورته كړي دي او په دې حقله

ئې ميډيا او عوام هم باخبره ساتلي دي۔

دا وائرس د متاثره بنده د ټوخي نه خارج كيدونكو رطوبتونو نه وړو وړو څاڅكو د °رې يو كس نه بل كس ته لګي
او په وائرس ككړ ځايونو سره نيغ په نيغ جنګيدو سره هم دا مرض خوريږي۔

كووډ۔19وائرس په يو ځائې كښې څو ګينټو نه واخله تر څو ورځو پورې ژوندے پاتې كيدے شي۔ ددې وائرس
د ژوند انحصار په متاثره سطح دے۔ او په ساده جراثيم ختموونكو دوايانو ختميدے شي۔ ياده دې وي چې

ددې خبرې امكان ډير كم دے چې دا وائرس د يو ځائې نه بل ځائې ته په وړو او سفر كښې په مختلفو حا°تو او
درجه حرارت كښې ژوندے پاتې شي۔

كووډ۔19 په عÆماتو كښې تبه، ټوخے او په ګرانه ساه اخستل شامل دي۔ چې زيات شي نو نمونيه او ساه
اخستو كښې ډير زيات تكليف مخې ته راځي۔ دې بيمارۍ نه مرګ ډيرو كمو صورتونو كښې كيږي۔ ددې

بيمارۍ غټ عÆمات فلو (انفلوينزا) يا عام نزله زكام سره مÆويږي او دا بيماريانې د كووډ۔19 نه زياتې عامې
دي۔ هم له دې وجې چې عÆمات ښكاره شي نو د ټيسټ ضرورت پيښ شي چې ددې خبرې تصديق وشي

چې ايا متاثره كس چرته د كووډ۔19 ښكار خو نۀ دے۔

په انټرنيټ د كووډ۔19 د خوريدو او ددې نه د بچ كيدو په حقله غلط معلومات او افواګانې خوريږي۔ بيا په دې
حا°تو كښې د ميډيا كردار د ډير اهميت وړ شي۔  هغوي له پكار دي چې ولس له د كرونا وائرس په حقله د

صحيح معلوماتو نه خبر كړي۔ هغوي ته ووايي چې د كووډ۔19 د خطرو نه څنګه ځان ساتلے شي او ددې په
ځواب كښې كوم ګامونه پورته كول غواړي۔ بايد چې هغوي د معلوماتو خورولو نه وړاندې ددې تصديق وكړي

چې معلومات صحيح دي۔

كووډ۔19څنګه خوريږي؟

كووډ۔19 څه شے دے؟

د كووډ۔19ع	مات څه دي؟

زۀ د كووډ۔19 نه متاثره كيدو نه څنګه بچ كيدے شم؟

صحيح رپورټنګ ولې ضروري دے؟

Disease 



په كووډ۔19پيشه ورانه رپورټنګ
څه ليكلو نه وړاندې تسلي پكار ده چې څه تاسو وايئ هغه مناسب، رښتيا او په تول پوره دي۔ په كووډ۔19
رپورټنګ نه وړاندې په معلوماتو يو نظر بيا اچول پكار دي۔ صرف هغه معلوماتو باندې يقين ساتئ كوم چې د

پاكستان حكومت يا د ملل متحد د ادارو، د مثال په توګه د نړيوالې صحت د ادارې              يا د يونيسيف لخوا
وركړے شوي وي۔

ماهرينو سره د خبرو كولو نه وړاندې د هغوي په پس منظر، ان °ئن خپرونو له °رې ددې خبرې تسلي وكړئ
چې په رښتيا دا ماهرين دي۔ د رښتياؤ او تصديق شوو معلوماتو تر°سه كولو دپاره ټاكل شوو د صحت عامه
افسرانو او د اقوام متحده د ايجنسو سره رابطې جوړې كړئ او بيا ورسره مسلسل په رابطه كښې وسئ۔

د حقايقو تصديق وكړئ
د ايس ايم ايس، وټس ايپ يا د سوشل ميډيا د °رې نشر هر پيغام د خپورولو نه وړاندې اول تصديق وكړئ

چې ايا په رښتيا دا د حكومت يا د ملل متحد د ايجنسو لخوا جاري شوي معلومات دي او كه نا۔ تاسو په دې
لړ كښې د حكومت او د اقوام متحده د ويب پاڼو نه هم مرسته اخستے شئ۔ هغه پيغامونو نه هم ځان

خبر كړئ چې د حكومت يا د اقوام متحده د ايجنسو په نوم خپريږي۔ تاسو ته د ايس ايم ايس، وټس ايپ يا
د سوشل ميډيا له °رې كوم پيغام راورسي، د خورولو نه وړاندې د هغې تصديق وكړئ، چې په رښتينو ذريعو

دا پيغام تاسو ته رارسيدلے دے كه نا۔ د تصديق د پاره حكومت او د اقوام متحده د ايجنسو نمائندګانو سره
خبرو نه ډډه مۀ كوئ۔

د غلطو معلوماتو �ره ونيسئ
په اوريدلو خبرو بيخي يقين مۀ كوئ۔ د كووډ۔19 د خوريدو او د هغې نه د بچ كيدو په لړ كښې خوارۀ شوي

په افسانوي خبرو اعتبار مۀ كوئ۔ د مثال په توګه داسې افسانوي خبرې لكه چې يو كس دعوه وكړي چې
هغۀ د يادې بيمارۍ معجزاتي عÆج موندلے دے خو ددغه طريقې څه سائنسي شهادت نۀ وي۔

معلوماتو تر°سه كولو دپاره صرف سنديافته، قابل اعتبار او رښتيني د صحت ماهران، داسې ماهرين چې
د هغوي تعلق د وائرس نه خوريدونكو مرضونو متعلقه شعبې (وائرولوجي) سره وي او هغوي په كووډ۔19 كار

كوي، سره رابطه وكړئ او رابطې نه وړاندې د هغوي د پيشه ورانه او علمي پس منظر مكمل تصديق وكړئ۔

ساده ژبه خپله كړئ، صحيح ټكي او اصط	حات استعمال كړئ
ساده ژبه استعمال كړئ، چې ولس په اسانه ژبه د كووډ۔19 نه خبر شي۔ پيشه ورانه يا سائنسي ټكو

استعمال يو كس مستند ظاهروي خو د داسې ټكو په استعمال هر ځل د هغې د وضاحت غوښتنه وكړئ۔
خلقو ته په اسانه او ساده ژبه كښې ووايئ چې وائرس څنګه خوريږي او هغوي څنګه خپل ځان او نزدې

خلق ترې بچ كولے شي۔

په كووډ۔19 د رپورټنګ په وخت د مناسبې ژبې استعمال ډير ضروري دے۔ صحافيانو له پكار دي چې د
سائنسي معلوماتو او اعدادو شمار په خپلو خپرونو صحيح استعمال وكړي۔

رازداري قائمه ساتئ
هغه خلق چې د كووډ۔19ټيسټ ئې مثبت راغلے، د هغوي د كورنو، دوستانو او عزيزانو احترام ضروري
دے۔ د هغوي پيژندګلو، د كور پتا، خانداني پس منظر، ذاتي او ميډيكل ريكارډ چرې هم مۀ خپروئ او نۀ د

هغوي د اجازت نه بغير په خپل رپورټ كښې هغې ته اشاره كوئ۔ د اجازت نه بغير د مريضانو تصويرونه يا
ويډيو چرې هم مۀ خپروئ۔

(WHO) 



امتيازي سلوك مۀ كوئ
د چا د عمر، جنس يا نسلي پس منظر، مذهب، قانوني حيثيت، معذورۍ، ازدواجي صورتحال يا بيا جنسي

رجحان ذكر صرف هغه وخت پكار دے چې كله يو قيصې سره نيغ په نيغه د هغې څه تعلق وي۔ ددې غير
ضروري حوالې د مريضانو په ضد امتياز رويې پيدا كوي۔ په خپلو خبرونو كښې كووډ۔19 يو هيواد، ځائې،

نسل، مذهب، جنس او قوميت سره مۀ تړئ۔ دا وائرس هر قوميت، نسل، مذهب او د جنس خلق متاثره
كولے شي۔

ګټور ويب سائټس لنكونه
http://covid.gov.pk/
www.nhsrc.gov.pk

https://www.unicef.org/pakistan/coronavirus-disease-covid-19-what-parents-should-know 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

د نورو معلوماتو د پاره رابطه وكړئ

ويره خورولو نه ډډه پكار ده
په خلقو كښې ددې مرض په حوالې سره غيرضروري ويره ترهه نۀ دي پيدا كول پكار، ځكه چې دا ډير خطرناك
هم كيدے شي۔ سنسني خيز تصويرونه، دهمكي اميزه او سنسني خيزه ژبه او لهجه خپلولو نه مكمله ډډه

وكړئ۔

د كووډ۔19 په حقله خلقو ته د احتياط كولو تبليغ وكړئ۔
خلق خبر كړئ چې كووډ۔19 نه څنګه ځان ساتلے شي، هغوي خبر كړئ چې:

صفا اوبو او صابون سره بيا بيا °سونه
وينځئ يا سينيټائزر استعمالوئ۔

داسې بنيادم نه لرې
وسئ چې د نزله زكام
او د فلو عÆمتونه ئې
ظاهر شوي وي۔

د ټوخي او انترشي په وخت په ماته څنګل يا ټشو
په ذريعه خپله پوزه او مخ پټ كړئ۔ استعمال نه

سمدستي پس ټشو په داسې ډسټبن كښې
واچوئ چې سر پرې بندولے شي۔

كه ستاسو او ستا سو د ماشوم تبه او ټوخے
وي او د ساه په اخستو كښې مشكل وي نو

سمدستي د صحت مركز سره رابطه وكړئ۔

خبردار وسئ خو د ويريږئ مۀ۔ د كرونا
وائرس اتيا فيصده حمله معتدله شان

وي۔ د كووډ۔19 ښكار شوي اكثر خلق د
بيمارۍ نه رغيږي

څومره چې ممكن وي خپل كور كښې وسئ،
ستړي مشي كښې چاله °س او غاړه مۀ وركوئ،
هر هغه ځائې ته مۀ ځئ چرته چې ډير خلق راغونډ

وي، كه تاسو كښې يا ستا سو د پيژندګلو كوم
بنيادم كښې د كورونا وائرس عÆمتونه ښكاره

كيدونكي وي نو سمدستي طبي مرسته حاصله
كړئ او د ډاكټر په هداياتو عمل وكړئ۔
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