


 ڪووڊ-19(جنهن کي ڪورونا وائرس بہ چيو وڃي ٿو) تازو ئي منظرعام تي آيل ھ� وائرس جي حملي سبب

 ٿيندڙ بيماري آهي۔ ان وائرس جي پهريون ڀيرو سڃاڻپ چين جي شهر ووهان ۾ ٿي۔ بيماريَء کي ڏنل ان نالي

 ۾”ڪو“ جو مطلب ”ڪورونا“، ”وي“ جو مطلب ”وائرس“، ج�هن تہ”ڊ“ جو مطلب             يعني بيماري

 آهي۔ ان کان اڳ هن بيماريَء کي ”نئون ڪورونا وائرس 2019“ يا ”اين ڪو 2019“  جو نالو بہ ڏنو ويو هو۔

ھي وائرس ساھ واري مرض جي گ�يل عالمتن (سارس) ۽ زڪام جي عام قسمن کي پکي�ڻ جو سبب بڻيو هو۔

 فيبروري 2020 ۾ پاڪستان ۾ ڪووڊ-19 جا ٻه ڪيس منظرعام تي آيا۔ ڪورونا وائرس انهن ٻن ماڻهن تي 

 حملو ڪيو هو جيڪي پرڏيهه جو دورو ڪري پاڪستان آيا هئا۔ پاڪستان ۾ صحت واري وفاقي کاتي

 ڪووڊ-19سبب پيدا ٿيل خطرن کي منهن ڏيڻ جي تياري ۽ جوابي اپاَء وٺڻ الِء قومي سطح تي تجويزون ترتيب

 ڏنيون آهن۔ پاڪستان جي وفاقي ۽ صوبائي صحت وارن کاتن اُهي سڀئي ضروري قدم کنيا آهن جن جي مدد

سان ُسڌ َسماع جي ادارن کي باخبر رکندي وائرس جي پک�جڻ واري عمل کي روڪي سگهجي ٿو۔

 هي وائرس متاثر ماڻهوَء جي کنگھ مان خارج ٿيندڙ رطوبتن جي ننڍڙن ننڍڙن ُڦ�ن سان ۽ متاثر مٿاڇري

 کي ِسڌيَء ريت ُڇهڻ سان ه� ماڻهوَء کان ٻئي ماڻهوَء ۾ منتقل ٿئي ٿو. ڪووڊ19- متاثر مٿاڇري يا

 سطح تي ڪجھ ڪالڪن کان وٺي ڪري ڪيترائي ڏينهن زنده رهي سگهي ٿو. ان ڳالهه جو دارومدار

 متاثر مٿاڇري يا سطح جي قسم تي آهي تہ وائرس ان تي ڪيترو عرصو زنده رهي سگهي ٿو. ان کي

 سادين جيت مار دوائن جي مدد سان ختم ڪري سگهجي ٿو. واضح رھي تہ ان ڳالھ جو امڪان

 گھ� آھي تہ ڪنھن شيِء تي ھي وائرس موجود ھجي ۽ ان شيِء کي ھ� ھنڌ کان ٻئي ھنڌ مختلف

حالتن يا ڌار ڌار گرمي پد مان گذاريو وڃي ۽ ان باوجود وائرس اوترو ئي سگھارو رھي۔

 ڪووڊ19- جي عالمتن ۾ بخار، کنگھ ۽ ساھ کڻڻ ۾ ڏکيائي شامل آهن. زور وٺڻ جي صورت ۾ هيَء

 بيماري نمونيا ۽ ساھ کڻڻ ۾ تمام گهڻي تڪليف جو سبب بڻجي سگهي ٿي. تمام گه� صورتن ۾

 هيَء بيماري موتمار بہ ثابت ٿئي ٿي. هن بيماريَء جون عالمتون فلو (انفلوئنزا) يا عام زڪام جي

 عالمتن سان ھڪجھ�ائي رکن ٿيون. اهي بيماريون ڪووڊ19- کان وڌي� عام آهن. انهيَء ڪري

 اھ�يون عالمتون يا اهڃاڻ ظاهر ٿيڻ تي چڪاس ڪرائڻ جي ضرورت پوي ٿي تہ جيئن ان ڳالھ جي

پ� ڪري سگجھي تہ متاثر شخص ڪووڊ19- ۾ ورتل ناهي۔

 انٽرني� تي ڪووڊ19- جي باري ۾ هيڪاندي غلط معلومات ۽ افواھ پکي�يا پيا وڃن. ان ۾ ڪيئي

 غلط ڳالھيون شامل آھن جيئن تہ وائرس ڪيئن پک�جي ٿو، ان کان ڪيئن بچي سگهجي ٿو ۽ اھو تہ

 وائرس جو شڪار ٿيڻ جي صورت ۾ ڇا ڪرڻ گھرجي. ان صورتحال ۾ اسانکي صحافت ۽ صحافي

 دوستن جي مدد گھربل آھي۔ سڌ سماع وارا ادارا گ�جي ماڻهن کي ڪورونا وائرس بابت درست

 معلومات فراھم ڪري سندن حياتيون بچائي سگھن ٿا۔ صحافتي ادارن الِء اهو بہ ضروري ٿي وڃي

ٿو تہ اهي ڪا بہ ڄاڻ اڳتي پهچائڻ کان اڳ ان جي درست ھئڻ جي پََ� ڪن۔

ڪووڊ-19ڪيئن پک�جي ٿو؟

ڪووڊ-19 ڇا آهي؟

ڪووڊ-19جون عالمتون ڪه�يون آهن؟

مان ڪووڊ-19 کان متاثر ٿيڻ کان ڪيئن بچي سگهان ٿو؟

درست رپورٽنگ ڇو ضروري آهي؟

disease



درست معلومات  ڏيو

 اھا پ� ڪريو تہ اوھان جيڪو ڪجھ لکي رھيا آھيو اهو مناسب، درست ۽ ثبوتن تي ٻَڌل آهي. ڪووڊ19-

 جي رپورٽنگ کان اڳ حقيقتن تي نظرثاني بيحد ضروري آهي. فقط انهيَء معلومات تي ئي ڀروسو ڪريو،

 جيڪا سرڪاري ذريعن مثال طور حڪومت پاڪستان يا وري گ�يل قومن جي ادارن جه�وڪ: صحت جي

يا وري يونيسيف پاران ڏنل هجي۔ (WHO) عالمي اداري

 فقط انھن ماهرن کان راِء وٺو جن جي سڃاڻپ توڙي ڄاڻ بابت اوھان کي بلڪل بہ ش� نہ ھجي. مثال طور

 انھن جون آن الئين اشاعتون وغيره ڏسو. تصديق ڪيل معلومات حاصل ڪرڻ الِء صحت کاتي جي مقرر

ڪيل نمائندن ۽ گ�يل قومن جي ادارن سان رابطو قائم ڪريو ۽ ان کان پوِء انهن سان لڳاتار رابطي ۾ رهو۔

ڄاڻ جي تصديق ڪريو

 ايس ايم ايس، واٽس ايپ يا سوشل مي�يا تي ڪو بہ پيغام نشر ڪرڻ کان اڳ معملومات جي تصديق

 ڪري وٺو تہ اھا واقعي حڪومت يا گ�يل قومن جي ادارن پاران جاري ڪيل آھي. ان الِء حڪومت ۽ گ�يل

 قومن جي ادارن جي ويب سائيٽن جي مدد بہ وٺي سگهو ٿا. ڪووڊ19- بابت انهن بي بنياد پيغامن کان

 خبردار رهو جيڪي گ�يل قومن جي نالي ۾ پکي�يا پيا وڃن. توهان کي ايس ايم ايس، واٽس ايپ يا سوشل

 مي�يا جي ذريعي جيڪو بہ پيغام موصول ٿئي، ان کي اڳتي وڌائڻ کان اڳ اها تصديق ڪريو تہ اهو واقعي

 پارائتن ذريعن کان توهان تائين پهتو آهي. تصديق ڪرڻ الِء حڪومت ۽ گ�يل قومن جي نمائندن سان

  ڳالهائڻ ۾ هٻ� اصل محسوس نه ڪيو۔

ڪٿائون سچ بڻجڻ نہ ڏيو

 ٻُڌل ُسڌل ڳالهين ۽ افواهن تي هرگز ڀروسو نه ڪريو. ڪووڊ19- جي پک�جڻ ۽ ان کان بچاَء بابت افسانوي 

 ڳالهين تي نہ ڀاڙيو. مثال طور اه�ين افسانوي ڳالهين تي جن ۾ ڪو شخص اها دعوٰي ڪري تہ ُهن انهيَء

 بيماري جي عالج جو ڪو معجزاتي طريقو ڳولي لڌو آهي پر عالج جي ان طريقي جي حق ۾ ڪا سائنسي

 شهادت موجود نه هجي. معلومات حاصل ڪرڻ الِء فقط َسند يافتہ، ڀروسي جوڳن ۽ حقيقتن جي روشنيَء

 ۾ ڳالهائيندڙ ماڻھن تي ڀاڙيو. مثال طور طبي ماهر، وائرس ۽ ان مان پيدا ٿيندڙ مرضن جي شعبي (وائراالجي)

 سان واسطو رکندڙن ۽ ڪووڊ19- تي ڪم ڪندڙ نمائندا. رابطي کان اڳ انهن جي بہ پيشيوراڻي ۽ علمي پس

منظر جي بہ مڪمل تصديق ڪري وٺو۔

سادي ٻولي استعمال ڪريو

درست زبان ۽ اصطالحن جو استعمال ڪريو 

 سادي ٻولي استعمال ڪريو تہ جيئن ماڻهن کي ڪووڊ19- بابت ڄاڻ وٺڻ ۾ مدد ملي سگهي. پيشيوراڻن يا

 سائنسي لفظن جو استعمال ڳالھ جو وزن تہ وڌائي ٿو، پر بھتر اھو آھي تہ اه�ا لفظ استعمال ڪرڻ ضروري

 ٿي پوي تہ انھن جي هر دفعي وضاحت ڪجي. ماڻهن کي عام ۽ سادن لفظن ۾ ٻڌايو تہ وائرس ڪيئن

 منتقل ٿئي ٿو ۽ اهي پاڻ کي ۽ پنهنجن پيارن کي ان کان ڪيئن محفوظ رکي سگهن ٿا۔

 ڪووڊ19- تي رپورٽنگ ڪرڻ دوران، مناسب ۽ موزون زبان جو استعمال تمام اهم آهي. صحافين کي

 سائنسي معلومات ۽ انگ اکر حاصل ڪرڻ وقت ۽ ڪو سائنسي ۽ طبي اصطالح استعمال ڪرڻ وقت

تمام محتاط رهڻ جي ضرورت آهي۔

رازداري قائم رکو

 اهي ماڻهو جن جي ڪووڊ19- جي ٽيس� رپورٽ مثبت هجي، انهن جي ڪٽنبن دوستن ۽ ساٿين جو احترام

 ضروري آهي. انهن جي سڃاڻپ، گهر جو پتو، خاندان بابت ڄاڻ، ذاتي ۽ طبي معلومات ڪ�هن بہ منظر عام

 تي نہ آڻيو ۽ نہ وري اجازت کانسواِء انهن ڏانهن ڪو اشارو ڪريو. مريضن جون تصويرون ۽ وڊيوز بغير

اجازت هرگز شايع يا نشر نہ ڪريو۔

ڪووڊ19- تي پيشيواراڻي رپورٽنگ



ڪارائتين ويب سائٽن جا لن�:

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

وڌي� معلومات الِء رابطو ڪريو:

ماڻهن جو حوصلو وڌايو تہ جيئن اُهي درست رويا اپنائين

ماڻهن کي اھا سکيا ڏيو تہ ڪووڊ19- کان ڪيئن بچي سگهجي ٿو. کين اِهو ٻُڌايو:

 صاف پاڻي ۽ صابڻ سان پنهنجا هٿ
 باقاعدگيَء سان ڌوئين يا وري

 الڪحل تي مشتمل هٿ صاف
 ڪرڻ وارو محلول (سينيٽائيزر)

استعمال ڪن۔

 اوھان پاڻ يا اوھانجي ٻارن ۾ بخار،
 کنگھ يا ساھ کڻڻ ۾ ڏکيائي جي

 عالمت ظاھر ٿئي ٿي تہ ترت صحت
مرڪز سان رابطو ڪريو۔

 خبردار رهو ڊپ جي گرفت ۾ نہ اچو. ڪورونا
 وائرس جو 80 سيڪ�و حملو وچٿري قسم جو

 هوندو آهي۔ ڪووڊ19- جو شڪار ٿيندڙ
 ماڻهن جي وڏي اڪثريت بيماريَء مان

صحتياب ٿي وڃي ٿي۔

 جيترو ٿي سگهي، پنهنجي گهر ۾ رهو . ڪنهن
 سان بہ هٿ مالئڻ ۽ ڀاڪر پائي ملڻ کان پاسو

 ڪريو. هر اه�ي جاِء کان پرهيز ڪريو جتي گهڻا
 ماڻهو هجن. جيڪ�هن توهان ۾ يا توهان جي

 ڪنهن ڄاڻ سڃاڻ واري ۾ ڪورونا وائرس جون
 عالمتون ظاهر ٿيڻ لڳن تہ فوري طور طبي امداد
 حاصل ڪريو ۽ پنهنجي ڊاڪٽر جي هدايتن تي

عمل ڪريو۔

 اه�ي ماڻهوَء کان پري
 رهن جنهن ۾ زڪام ۽

 بخار جون نشانيون ظاهر
هجن۔

 کنگهڻ وقت يا نڇ ڏيڻ وقت پنهنجي ٺونٺ يا
 وري ٽِشو جي مدد سان پنهنجو وات ۽ ن�
 ڍڪي رکن۔ استعمال کان ترت پوِء ٽِشو کي
 گند جي اه�ي ٽوڪريَء ۾ وجهن جيڪا پڻ

ڍڪيل هجي۔

راحیل خان، 03008588168

يونيسيف پاڪستان

ارسالن خالد، 03335251175

يونيسيف پاڪستان

ڊاڪٽر سلمان، 03335403605

نيشنل انسٽي ٽيوٽ آف هيلٿ

ڊاڪٽر ممتاز، 03215114117

نيشنل انسٽي ٽيوٽ آف هيلٿ

متڀيد روا نه رکو

 ڪنهن جي عمر، جنس، نسل، مذهب، قانوني حيثيت، معذوري، ازدواجي صورتحال يا وري جنسي الڙن جو

 تذڪرو فقط ان وقت ضروري آهي ج�هن ان جو اوھانجي خبر سان ڪو سڌو الڳاپو هجي. اڻ الڳاپيل ۽ غير

 ضروري حواال مريضن کي تفريق جو شڪار ڪرڻ ۽ متڀيد وارن َرَوين کي جنم ڏين ٿا. ان ڪري ڪووڊ19-

 کي ڪنهن بہ مل� يا ماڳ، نسل، مذهب، جنس ۽ قوميت سان نہ ڳنڍيو. هيُء وائرس هر عمر، پس منظر،

قوميت، نسل، مذهب ۽ جنس وارن ماڻهن کي متاثر ڪري سگهي ٿو۔

سنسني پکي�ڻ کان پاسو ڪريو

 ڪنهن بہ مسئلي بابت سنسني پکي�ڻ واري ُهشي ۽ ترغيب پيدا ٿيڻ نہ ڏيو ڇو جو اهو خطرناڪ ٿي سگهي

 ٿو. سنسني خيز تصويرون ۽ ٻولي ماڻهن ۾ غيرضروري پريشاني ڦهالئڻ جو سبب بڻجن ٿيون. ڪووڊ19- جي

 رپورٽنگ ڪندي متڀيد، توهين، ڌمڪي آميز ۽ سنسني خيز ٻولي ۽ لهجو اختيار ڪرڻ کان بلڪل پاسو

ڪريو۔


