
وبائی مرض  (COVID-19) کوروناوائرس
 سے نمڻنے کے بارے میں معلومات

گھر پر رہنے سے کورونا وائرس پھیلنا بند 
 ہوجاتا ہے

کو بچائیں ، دوسرے لوگوں کی حفاظت کریں 
 NHS اور جانیں بچائیں

 
اپنے کنبے یا دوستوں سے مالقات نہ کریں جن کے  

 ساتھ آپ ایک ہی گھر میں نہیں رہتے ہیں۔
 

جب آپ باہر جاتے ہیں تو ، ہر وقت دوسرے لوگوں سے 
 2 میڻر (6 فٹ) دور رہیں۔ 

 
 جیسے ہی آپ باہر سے گھر واپس آئیں اپنے ہاتھ دھ وئیں۔

 
 اگر آپ کے پاس عالمات نہ ہوں تو بھی آپ وائرس پھیال سکتے ہیں۔

 
 

 1 آپ کو صرف انتہائی محدود مقاصد کے لئے گھر چھوڑنا چاہئے 
 ● کھانے اور دوائیوں کی خریداری۔ ہر دن باہر جانے کی کوشش نہ کریں 

 دن میں ایک بار ورزش کریں ، جیسے دوڑنا ، واک یا سائیکل۔ یہ اکیلے کریں یا  ان لوگوں کے   
 ساتھ جن کے ساتھ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں۔      

 ● کسی طبی   ضرورت یا اپاءنڻمنٹ جسے منسوخ نہیں کیا گیا ۔  

 ● چوٹ یا نقصان کے خطرے سے بچ یں ۔ 
 ● کمزور لوگوں کی مدد کریں  یا نگہداشت فراہم کریں۔

● اگر آپ کا کام آپ کو گھر سے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو صرف کام کے مقصد ک ے  
 لیے سفر کریں۔  

 

 2 انفیکشن پھیلنے سے کیسے روکا جائے .
 

 ● اپنے ہاتھ اکثر صابن اور پانی سے دھوئیں، کم از کم  20 سیکنڈ ۔    
 ● اگر آپ کو صابن اور پانی دستیاب نہیں ہے تو ہینڈ سینیڻائیزر کا استعمال کریں۔ 

 ● باہر ہونے کے بعد گھر پہنچتے ہی اپنے ہاتھ دھوئ یں۔
 ● جب آپ کھانسی یا چھینک کرتے ہیں تو اپنے منہ اور ناک کو ڻشو یا آستین سے ڈھانپیں۔   

 ● ہاتھ سے بلکل نہ ڈھانپیں جبکہ آپ ہاتھ کے اوپر کھانس چکے ہوں۔ـہ کو اپنے من 
 ● استعمال شده ڻشو کو فورا پھینک دیں اوراس کے بعد اپنے ہاتھ دھ ولیں۔



 
 3  اگر آپ کو طبی مدد کی ضرورت ہو

● اگر آپ کو کسی وجہ سے طبی مدد کی ضرورت ہو تو ، اپنے ڈاکڻر کی سرجری ، فارمیسی یا 
 ہسپتال  مت جائیں۔

 ● اگر آپ کو کورونا وائرس کی عالمات ہیں تو 111 کورونا وائرس سروس استعمال کریں :
(https://111.nhs.uk/covid-19/) 

 ● اگر آپ کو کورونا وائرس کی  عالمات کے لئے نہیں بلکہ مدد یا مشورے کی ضرورت ہے 
   تو  NHS  کی وی ب سائٹ    (https://111.nhs.uk) پرجائیں۔

 ●آپ کے ڈاکڻر کی ویب سائٹ / فون پر سرجری کال کریں۔:

: امداد کے لیے ی طب یفور  ● 
(https://111.nhs.uk)وی ب سائٹ  NHS  

 ● صرف 111 پر کال کریں اگر آپ کو ویب سائٹ سے مدد نہیں مل سکتی ہے۔
 ● جان لیوا ہنگامی صورتحال کے لئے ، ایمبولینس کے لئے 999 پر کال کریں۔

 
 اپنے کنبہ اور دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کے طریقے۔      

 
 ● فون کال   

 
● آپ کے فون پر واڻس ایپ۔ ویڈیو یا صرف آڈیو کے ساتھ۔ یہ ون ڻو ون یا گروپ ہوسکتا ہے (3 

 افراد تک)
 

● آپ کے آئی  فون یا آئی پیڈ پر فیس ڻائم - ویڈیو یا صرف آڈیو کے ساتھ۔ یہ ون ڻو ون یا ایک گروپ  
 (32 افراد تک) ہوسکتا ہے 

 
● ویڈیو کے ساتھ کسی بھی ڈیوائس پر گوگل ڈیو۔ یہ ون ڻو ون یا ایک گروپ (12 افراد تک) ہوسکتا 

 ہے 
 

 ● کسی بھی ڈیوائس کو زوم کریں - خاص طور پر کام کی میڻنگوں کے لئے۔   

 
● کسی بھی ڈیوائس پر اسکائپ۔ ویڈیو یا صرف آڈیو کے ساتھ۔، یہ ایک سے ایک یا (10افراد) کا  

 گروپ ہو سکتا ہے۔ 
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