


کوِوڈا۔19(کہ کرونا وائرسِء نامَء زانگ بیت) ھستیں وھدَء دیمَء  آیوکیں کرونا وائرسِء اُرشَء چہ پیدا بوکیں
نادراھی اِنت۔  اے وائرسِء پجار اولی رندَء چینِء شہر ووھانَء بوت۔ نادراھیِء داتگیں نامِء تہَء  ‘کو’ بزان

کرونا،  ‘وی’ بزان وائرس،ء ُ  ‘ڈ’ بزان             نادراھی اِنت۔ چہ ایشی ساری اے نادراھیَء را 2019 نوکیں
کروناوائرس، یا 2019 این۔کو’ نام ھم دیئگ بوتگ اَت۔ کوِوڈ۔19 اے وختَء دیمَء آیوکیں ھما  نادراھی
اِنت کہ ایشی سیالی گوں ھما نادراھیاں اِنت کہ ساہ زورگِء گرانیِء نادراھیِء نشانی (سارس) ُکلگ ء ُ جکگ

ء ُ پشانکِء انچیں تا�نیِء سوبَء جوڑ بوتگ اَت اَنت۔
فروری2020 پاکستانِء تہَء کوِوڈ۔19 ِء دو کیس دیمَء آتگ اَت۔کرونا وائرسَء اے ھردو مردمانی سرَء ھما

وھدَء حملہ کرتگ اَت وختے  آ شہ درملکِء سفرَء واتر بوتگ اِت اَنت۔ پاکستانِء تہَء راجی وزارِت جان س¦متیَء
چہ کوِوڈ۔19 َء ودی بیوکیں تاوانِء دیمپانی ء ُ رکینگِء ھاترَء قومی بندء ُ بستے ٹہینتگ۔ پاکستان ء ِوفاقی ء ُ

صوبائی  جان س¦متیِء سّجیں ادارگاں آُمچیں بند ء ُ بست کرتگ کہ شہ آئیَء وائرسِء شنگ ء ُ تا�نی ء ُ کم کنگ
بوت کنت۔

اے شہ وائرس زدگیں مردمِء ُکلگَء شہ تا�ن بیت۔ چوش کہ آ جّکیت یا ُکلیت، گڑاں شہ آئی دپَء در آیوکیں
گّجانی  قطرانی تہَء اے وائرس ھوار بیت۔  ھر ھما جاگہ کہ گّج کپ اَنت، اے وائرس ھمودا بیت۔ اے وائرس

ھما  آماچیں جاہَء چندیں گھنٹہ بگر داں لہتیں روچاں زندگ بوت کنت۔ ایشیِء زندگ بوگِء دارء ُ مدار ھما
جاگہِء سرَء اِنت کہ آ چونیں جاگہ یے ء ُ وائرس آھودَء چنکس وخت زندگ بوت کنت۔  ء ُ باریں شہ عامیں جراثیم

ُکشیں دارو َء مریت یا نہ۔ اے گپ تَچک اِنت کہ اے وائرسِء سفرِء ھسابَء یک جاگہ شہ دومی جاگہ روگ ء ُ
شہ موسمِء بدلی سدلیَء  زندگ بوگ باز مشکل اِنت۔

کوِوڈ۔19ِء نشانیانی تہَء تَپ، ُکلگ (جّکگ) ء ُ ساہِء زورگَء گرانی، ھوار ا۔اَنت۔ ایشیِء شدت چوش اِنت
کہ اے نمونیا ء ُ ساہ ِء زورگَء سک باز گرانی بوت کنت۔ باز کم اے نادراھی ُکشگِء سوب جوڑ بیت۔ایشیِء
دگہ نشانیانی تہَء ‘پّشانک (لپپوشک) یا انچیں چشک ء ُ ُکلگِء وڑیں نادراھی ھوار اَنت ء ُ اے انچیں نادراھی

اَنت کہ شہ کوِوڈ۔19 َء زیات تا�ن اَنت۔ پمیشکا اے وڑیں نادراھیانی دیمپانیِء وھداں مریضِء ٹسٹ
کنگ کپ ایت کہ اے کوِوڈ۔19 ِء مریض مہ بیت۔

دامگ (انٹر نیٹ)َء کوِوڈ۔19 ِء باروا بازیں دروگیں ء ُ ردیں گپ تا�ن اَنت کہ آیانی تہَء اے گشگ بیت کہ کرونا
وائرس چون تا�ن بیت، ء ُ چہ ایشی چون مردم بچ اِت کنت ء ُاگاں مارا سرپدی بہ رس ایت کہ ما چہ  کوِوڈ۔19 ِء

آماچ ایں گڑان مارا چی کنگی اِنت۔
اے وھدَء لس رسانگ دراں (میڈیا)ِء کرد باز  اہم بیت۔ اے وھدَء آیانی واستہ اّلمی بیت کہ آ مہلوکَء را

کرونا وائرس ِء بابتَء سرپدی بہ دی اَنت ء ُ آیاں اے ُگشگ بہ بیت کہ  کوِوڈ۔19  َء چون مردم بچ اِ ت کنت۔ ء ُ اے
چیز چی وڑَء دارگ بیت۔ آیانی ھاترَء اے گپ ھم زیات ارزشت دار یت کہ معلومداریانی شنگ کنگَء ساری آ

اے گپَء دلجم بہ بنت کہ آیانی معلومداری راست اَنت۔

کوِوڈ۔19 چون تا�ن بیت؟

کوِوڈا۔91 چی یے؟

کوِوڈ۔19ِء نشانی چی اَنت؟

چہ کوِوڈ۔19 َء چون رّکنگ بیت؟

راستیں رپورٹ دیئگ پرچہ اّلمی اِنت؟

Disease 



راستیں معلومداری بہ دئے۔
کجام ھم چیزے نبشتہ کنگَء ساری اے گپَء تچک پہ کن کہ تو ھرچی نبشتہ کنگَء اے، آ سرجمَء راست ء ُ

گوں سبوتان اِنت۔ کوِوڈ۔19  ِء رپورٹنگَء ساری راستیں گپانی چّکاسگ سک باز اژدری اِنت۔ بس ھما
معلومداریانی سرَء بیسہ بہ کن اِنت کہ سرکاری چوشکہ پاکستان ِء سرکار، یا درراجی تپاکی گل (اقواِم

متحدہ)ِء ادارگ چوش کہ                                        ِء نیمگِء چہ دیئگ بوتگ۔
زانتکارانی دیمَء ٓرگَء ساری اے گپاں ودی بہ کن اِنت کہ آ زانتکار اصلَء نامی ئیں مردم اَنت ء ُ اے شعبہ ِء

باروا شّریں سرپدی دار اَنت۔
پہک ء ُ راستیں گپانی معلومداری َء ھاترَء گوں ھما ادراگَء نزیکی بہ کن اِت کہ آ قانودی ھسابَء لس جان

س¦متی ء ُ درملکی راج تپاکی (اقوام متحدہ) ِء ادارگاں گوں گپ ء ُ ترانَء برجم بہ دار اِت۔

پیش بوتگیں گّپانی ٹّپاسَء اّلم بہ کن اِت۔
میسج، وٹس ایپ ء ُ سوشل میڈیاَء کجام ھم ھالے شنگ کنگَء پیسر اے گّپانی پٹ ء ُ لوٹَء پہک کہ کن

اِت کہ اے گپ اسلَء سرکارَء یا اقوام متحدہِء ادارگانی تا�ن کتگیں راستیں گپ اَنت یا کہ اِنّا۔پہ اے گّپانی
راستی ِء زانگ ِء واستہ شما سرکار یا کہ در راجی تپاکی گل(اقواِم متحدہ)ِء  تند جاہ (ویب سائیٹ) َء چہ کمک

زرت کن اِت۔  کوِوڈ۔19 ِء بابتَء اے گّپاں پہ تیار بہ بَہ اِت کہ ناحقَء  درراجی تپاکی گل (اقوام متحدہ)ِء نامَء
شنگ کنگ بوتگ اَنت۔انچو پہ دیم ھچ وڑیں ھالے کہ شمارا چہ وٹس ایپ َء سوشل میڈیا دست کپ

ایت،تا�ن کنگَء ساری آیانی راستی اّلم ودی کنگ بہ بیت۔پہ راستین ھا�نی ھاترَء سرکاری یا در راجی
تپاکی گّلِء مردماں گوں اّلم گپ بہ جن اِت ء ُ پریشان مہ بَہ اِت۔

درُوگین ء ُ رَدیں معلومداریاں پاشک بہ کن اِت
ھشکتیں گپانی سرَء بروسہ مہ کن اِت۔  کوِوڈ۔19 ِء  بابتَء تا�نی یا بچگ ِء کسہانی سرَء بروسا مہ کن اِنت۔

چوشکہ اگاں َکسے بگوش اِت کہ من اے نادراھیِء ھدائی ھ¦جے در کرتگ بلے ایشیِء بارو سائنسِء
نیمگَء شہ ھچ وڑیں گپ مہ بیت۔معلوم داری ِء ھاترَء سند گپتیں یا انچیں مردم کہ آئیِء سرَء بروسا کنگ بہ

بیت چوشکہ  گوں جان س¦متی َء بندوکیں مردم کہ گوں راستیَء گپ جن اَنت، یا انچیں طبیب ئیں مردم چوش
کہ ڈاکٹر کہ آیانی کہ سیادی گوں وائرس ء ُ چہ آیاں پیدا بوکیں نادرائیَء گوں سیادی داروکیں ادارگ (وائرلوجی)

اِنت۔  ء ُ  آ مردم  کوِوڈ۔19 ِء سرِء کار کنگَء  اَنت، گوں ھمایاں گپ ء ُ ھال بہ کن اِت۔ بلے چہ گپ ء ُ ھالَء
ساری ھما مردمانی زانت کاری  ء ُ  پیشہِء  بابت سرجمیں معلوم داری بہ کن اِنت۔

ٓ آسانیں زبان کامرز بہ کن اِت
راستیں زبان ء ُ گالبند کارمرز بہ کن اِت۔

ٓ آسانیں زبان کامرز بہ کن اِت کہ مہلوکَء  کوِوڈ۔19  ِء بابت َء زانگَء کمک بہ کن اِت۔  پیشہ وریں  یا  سائنسی
لبزانی کارمرزی مردمَء را راستیں مردم  پیش کنت بلے اے وڑیں لبزانی کارمرزیَء رند ھمک وار چہ مردمَء گپِء

گیشواری اّلم بہ لوٹ اِت۔ مہلوکَء آسانیں لبزانی تہَء سرپد بہ کن اِت کہ وائرس چون تا�ن بیت ء ُ آ وتَء را ء ُ
وتی دوستیں مردماں چہ ایشیَء چون دور داشت کن اَنت۔

کوِوڈ۔19  ِء سرَء رپورٹنگ ِء وھدَء مناسبیں زبان ِء کارمرزی سک باز اّلمی اِنت۔ ھالکاراں سائنسی
معلومداری ء ُ راستیں لمبر ء ُ ھسابِء وھدَء سائنسی یا میڈیکلی گالبندانی کارمرزیِء وھدَء باز  ھیال داری

کنگی اِنت۔

راز داریَء برجم بدار اِت
آ آمردم کہ آیانی  کوِوڈ۔19  ِء ٹسٹَء نادراھی ودی بہ بیت آئیِء خاندان، سنگت ء ُ مردمانی عزت کنگ اّلم اِنت۔
آیانی شناس، لوگِء ڈس، یا خاندانِء نشانی، ذاتی ء ُ میڈیکل گّپاں ھچ بر دیمَء میار اِت ء ُ نے کہ اجازتَء ابید

آیانی نیمگَء اشارگ بہ دی اِت۔ نادرانی عکس یا ویڈیواں ابید آیانی اجازتَء شنک ء ُ تا�ن مہ کن اِت۔

کوِوڈ۔19 ءِ  بابتَء کسب گریں رپورٹنگ۔

(UNICEF) یا کہ (WHO)



مردماں جتا جتائیں وڑَء مہ چار اِت
َکسے ِء عمر، ذات، نسل، پشدر، قانودی بستار، معزوری، آروسی زند، یا جنسی دلگوشی بس ھما وھدَء

اّلمی وھدے آئیِء کسہَء گوں اے چیز نزیکی بہ کن اَنت۔ایشانی باور َء ناجائز ء ُ بے نپیں ھال نادراھانی رسوا
کنگ ء ُ جتا جتائیں بستارانی آماچیِء سوب جوڑ بنت۔ پمیشکہ  کوِوڈ۔19  َء یکے ملک، جاگہ، نسل، ذات، یا

گوں یک قومیَء مہ بند اِت۔ اے وائرس ھمک پشدر، قومیت، نسل، مذہب اور وڑیں مردم (جنین یا
مردین)َء گپت کنت۔

پائدہ مندیں ویب سائیٹانی لنک:
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

اِت: کن  لمبراں ھال بہ  اے  گوں  گیشیں  معلومداریِء ھاترا  پہ 

ناحق شوکیں ھا�ں تا�ن مہ کن اِت
وتی تہَء کجام ھم مسئلہ ِء بابتَء ناحقیں گپانی شوکَء پیدا کنگَء میل اِت چیا کہ اے بیمناک بوت کنت۔

ناحقین شوکیں عکس ء ُ گپ بے بستاریں پریشانی ِء سوبَء تُرس تا�ن کرت کنت۔کوِوڈ۔19  ِء رپورٹنگِء
وھدَء بہر ء ُ بانکی، نے شرپی، یا بّیاری ء ُ ناحق شوکیں زبان ء ُ گالوار کارمرز کنگَء چہ وتَء پہریز اِت۔

مردماں دلبّڈی بہ دی اِت کہ آ راتیں وڑ ء ُ ڈولَء گوں بہ َبہ اَنت۔
مہلوکاں زانتکاری بہ دی اِت کہ آ چہ کوِوڈ۔19  َء چون بچ اِت کن اَنت۔ آیاں اے بگش اِت

ساپیں آپ ء ُ سابُنَء وتی دستاں مدام بہ
شود اَنت یا کہ انچیں آپ کہ الکوحلے

مان(سنیٹائزر) اِنت وتی دستاں پہ ھمائی
بشود اَنت۔

چہ اے وڑیں مردمَء
دور بہ بہ اِت کہ آئیَء

را ُکلگ، جکگ یا
پشانک اِنت۔

جکگِء یا ِچشکِء وھدَء وتی سروشک
(ُمک)َء یا ٹشو ے  ِء کمکَء وتی دپ یا پونزَء چیر
بدی اِت۔ ٹشوَء کارمزی َء رند۔ زوت انچیں ھاک

دان ِء تہَء دور بہ دئے کہ آئیِء دپ بند بیت۔

اگاں تویا تئی زاھگے تَپیگ اِنت ء ُ چشگ ء ُ
جکگ ِء آماچ اِنت گڑاں زوت جان س¦متی

ادارگاں ھال ء ُ اھوال بہ کن اِت۔

سرپد بہ بیت بلے مہ ترس اِت۔ وائرسء ِ
  ہشتاد درسد حملہ زیات روزاک نہ بیت۔
کوِوڈ۔19  ِء نادراھی آماچیں مردمانی

مزاِنیں بہرے جان س¦مت بیت۔

ھر چنکس کہ بوت کنت وتی لوگاں بہ نند اِت ء ُ
گوں ھرکسَء دست ِگرگ ء ُ بگل بوگَء دوری بہ

دار اِت۔ھر ھما جاگہ شہ دور بہ بو کہ اودا
مردمانی رش اِنت۔ اگاں تئی تہَء یا تئی مردمِء
تہَء کرونا وائرس زاھر بوت گڑاں زوت َء چہ زوت
جان س¦متی ِء ادارگی کمک َء بہ زور اِت۔ وتی

ع¦ج کنوکِء گپانی سرَء کاربند بہ بو۔
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