
COVID-19 ر :رتدابی   احتياىط 

ن مٹں مسلم کمیونٹی ےک لئے   ہیملٹی

 ڈاکٹی زوبیہ جاوید ، پی ایچ ڈی: وسيله/هدايات نامه

ر

ر
کورونا وائرس وباپے مرض کورون وائرس کا ایک    20– 2019

۔ اس بیماری یک پہیل بار شناخت دسمٹر   وباپے مرض ہے
ن ےک ووہان ، ہوپر مٹں ہوپے تیھ۔ یہ   2019 مٹں چٹں

وری   ۔ لہذا ، یہ سمجھنا بہت ضن انتہاپے متعدی بیماری ہے
ز( کو  ہے کہ اپنن اور اپنن کنبہ ےک افراد )خاص کر سینٹے

۔ اگرچہ بیماریاں کیس کو بیھ بیمار بنا  کیےس بچ ایا جائے
پی اور   سکٹی ہٹں ، کچھ کینیڈین ان یک صحت ، معاشر

معاشر حاالت یک وجہ ےس انفیکشن لگئن اور شدید  
ن   ۔ ہیملٹی پیچیدگیاں پیدا کرنن کا زیادہ خطرہ رکھنی ہٹں

ز کا گھر ہے ، اور ہمٹں یقیٹن بنانا ہوگا کہ   بہت ےس سینٹے
قتوں مٹں ان یک حفاظت کریں۔ ہم سب  ہم ان مشکل و 

پی دوری اور اچیھ صحت ےس متعلق حاالت یک   معاشر
ں سمیت اس مٹں حصہ ےل سکئی  جوانومشق کرےک اپنن 

۔   ہٹں

 

رمختلفررسکاریرسائٹوںرےسرمرتبر معلوماترذیلرمی 

ر ر.ریکرایکرفہرسترہ 
 

ورت ه   مندرجہ ذيل أفراد كو زياده احتياط ىك ضر
 : جوربیھرشخص

 ایک بوڑھا بالغ  ✓
بنیادی طٹر حاالت )جیےس دل یک بیماری ، ہاپے بلڈ   ✓

پریشر ، ذیابیطس ، سانس یک دائیم بیماریوں ،  
 کینش( یک وجہ ےس خطرہ ہے   

کیس طٹر حالت یا عالج ےس سمجھوتہ شدہ مدافعٹی   ✓
)  نظام یک وجہ ےس)جیےسکیموتھریٹی

✓  
 جوربیھرشخصر:ر

 
 پڑھئن ، بولنن ، سمجھنن یا بات چیت کرنن مٹں دشواری  

    طٹر دیکھ بھال یا صحت ےک مشورے تک رساپے حاصل کرنن 
                                                                                      مٹں دشواری

 شگرمیاں کرنن مٹں دشواری ، جیےس کھانیس اور چھینکوں 
ورت ہوپی ہے  ہاتھ دھونن   اور مخصوص طٹر نگہداشت یک ضن

ورت ہوپی ہے جو آزادی   یا اےس مخصوص طٹر سامان یک ضن
 برقرار رکھنن ےک لئے جاری رہتا ہے 

 نقل و حمل تک رساپے مٹں مشکل 
معاشر رکاوٹٹں غٹں مستحکم مالزمت یا پیچیدہ کام ےک حاالت  

پی یا جغرافیاپے تنہاپے جیےس دور دراز اور  الگ تھلگ  معاشر
 برادریوں مٹں عدم تحفظ ، ناکافن یا رہائیسر رہائش ےک حاالت

 
ذكام خاص أس رروںیےکررہائشرملی  ریہ وررررہیےکرلئے رکہرریض  ہ 

ررروںیمارریبررسانسریکرہررقسمریکرتیسم رےکرلئے ےسربچن 
رررر:رےسی،رجرںیاقداماترکرر  

                                 

ےس دھونے  اکٹر اپنن ہاتھوں کو صابن اور پاپن   

              کرنا   ز یرابےط ےس گر  ٹر ی ان ےس قر  ٹں ہ مار ی جو ب

) aسماجى دورى ركهے   ر  تھلگ الگ رھبى ) 

   ۔ ٹں منہ اور ناک کو ڈھانپنی ہ کرنی ہو تو اپنن   جب آپ کھانیس 

ر كا استعمالٹشو چھينكتے ہوے يا كهانستے ھوے  بازو ىك آستب 

 .  كرين

ن کریں ہاتھ  چہرے ، آنکھوں اور منہ کو   اپنن    گائن ےس پرہٹں

بار بار چھونن وایل اشیاء اور سطحوں یک صفاپے اور جراثیم   ۔

 . کش

 
 



 : سفر 

 

 : ان لوگوں ےک لئے جو سفر کرنن پر غور کررہے ہٹں   
۔   وری ہے  اس صورتحال یک نگراپن کرنا ضن
اونٹاریو یک وزارت صحت ئن مشورہ دیا ہے کہ کینیڈا ےس   

۔   وری سفر ےس گریز کیا جائے  باہر تمام غٹں ضن
تمام مسافروں کو معلوم ہونا چاہنے کہ جب آپ سفر  

۔   کرنی ہٹں تو صحت ےک خطرات ہونی ہٹں
ل یک جانچ    ن خطرات کو جانئن اور تیار رہنن ےس پہےل اپٹن مٹن

۔  وری ہے  کرنا ضن
اگر آپ سفر کرنن کا فیصلہ کرنی ہٹں تو ، اس صورتحال   

آگاہ رہٹں جہاں آپ سفر کر رہے ہٹں اور سفری   ےس 
 مشوروں پر عمل کریں۔

ےک نتیجر مٹں  الک ڈاؤن ، پرواز یک   COVID-19جانئے کہ  
۔  منسوخن ، یا تنہاپے ہوسکٹی ہے

ررر رتور،راپن  جبرآپردوررہوںر،راوررجبرآپرواپسرآجائی 
۔صحتریکرن وریرہ  رکرنارض  رگران 

کینیڈا ان تمام مسافروں کے داخلے پر پابندی لگا رہا ہے 
جو کینیڈا کے شہری ، مستقل رہائشی یا امریکی نہیں 
ہیں۔ ہوائی جہاز کے عملہ ، سفارت کاروں ، شہریوں 

کے فوری طور پر کنبہ کے افراد اور امریکی شہریوں 
 کے لئے مستثنیات ہوں گے

 

رکینیڈار رواےلرمسافروںرےکرلئے ر:رپہنچن 
وفافی اور صوباپے صحت عامہ ےک رہنماؤں ئن کینیڈا ےس   

دن ےک لئے خود ےس الگ رہنن   14باہر ےک تمام مسافروں کو 
۔ ان کوششوں ےس کینیڈا مٹں  -COVIDیک سفارش یک ہے

۔  19
ی

 ےک تعارف اور پھیالؤ کو کم کرنن مٹں مدد مےل یک
 

رپر:رر رکینیڈارواپسرآن 
 : کینیڈا ےس باہر سفر ےس واپیس ےک بعد 

 . دن ےک لئے خود کو الگ تھلگ رکھٹں  14 
 

ررر14اگررآپرکور دنرےکراندرربخارر،رکھانیسریارسانسرلین 
رآپرکور رتو:ردورسوںرےسراپن  رہ  ردشواریرپیدارہونی می 

ر ر:رالگرتھلگررکھنارجاریررکھی 
ر

فوری طور پر ہیلتھ کیٹے پروفیشنل یا پبلک ہیلتھ   
 اتھارپی کو فون کریں اور: 

 . اپنن عالمات اور سفر یک تاری    خ یک وضاحت کریں - 
 ان ہدایات پر احتیاط ےس عمل کریں- 

 
 

 تشخییص مراکز:  19کوویڈ 

 
ےک ناول کورونا وائرس یک عالمات کا سامنا   2019اگر آپ کو  

یا     1-866-797- 0000ہو رہا ہو تو ٹییل ہیلتھ اونٹاریو ےس 
اپٹن مقایم پبلک ہیلتھ یونٹ ےس رابطہ کریں۔ براہ کرم کیس  

تشخییص مرکز کا دورہ نہ کریں جب تک کہ آپ کو عالمات نہ  
 ہ کریں۔ پر فون ن 911ہوں۔ جب تک ایمرجنیس نہ ہو 

ن مٹں دو  تشخییص مراکز ہٹں جو اب کھےل    COVID-19ہیملٹی
 کہ آیا لوگوں کو عالمٹی  

ی
۔ یہ کلینک یہ جائزہ لٹں ےک ہٹں

)کھانیس یا بخار( عالمت )کھانیس یا بخار( ، سفر یک تاری    خ اور 
ےک لئے زیادہ   COVID-19یا معلوم مقدمات یک نمائش پر مبٹن  / 

۔  ورت ہے یا نہٹں  طٹر نگہداشت اور / یا جانچ یک ضن
 

رذیلر رمندرجہ رآپرکو ر، رپہےل رےس رجان  رمی  تشخییصرمرکز
:ر راقداماترکرنارچاہنے

ذیل مٹں ایک خود تشخیص مکمل کریں تاکہ معلوم   .1
کریں کہ آیا عوایم رہنماپے ، اپنن ڈاکٹی یا ٹییل ہیلتھ  

۔ وری ہے  اونٹاریو ےس مزید رہنماپے ےک لئے رابطہ کرنا ضن
تشخیص   اگر خود تشخیص اشارہ کرتا ہے کہ کلینیکل  .2

وری ہے تو ، مزید رہنماپے ےک لئے رابطہ کریں:   ضن
 i ۔ آپ کا ڈاکٹی 
 iiن پبلک ہیلتھ شوشن کوویڈ ۔ ہاٹ الئن   19. ہیملٹی

905-974-9848  * 
 iii پر۔  1- 866-797- 000۔ ٹییل ہیلتھ اونٹاریو 

اگر آپ ےک ڈاکٹی ، پبلک ہیلتھ یا ٹییل ہیلتھ ےک   .3
جاتا ہے تو ، آپ کو ایک  ذریعہ کوپے حوالہ فراہم کیا 

 تشخییص مرکز مٹں جائن ےک لئے  درج کیا جائے گا۔ 
 

-COVIDہر ایک جو تشخییص مراکز مٹں آتا ہے ان کو  
۔ اگر آپ کو فوری   19 ےک لئے ٹیسٹ نہٹں کیا جاتا ہے

ورت ہو تو ، کیس ایمرجنیس   طور پر نگہداشت یک ضن
ہٹں  پر فون کریں ، اور ان 911ڈیپارٹمنٹ مٹں جائٹں یا 

 ۔اپنن سفر اور رابےط یک تاری    خ اور عالمات ےس آگاہ کریں

رمحاسبہرنفس
   https://www.ontario. ca/page/2019یہ معلومات  

        novel-coronavirus-covid-19-selfassessment  
 ےس یل گٹے ہے 

 
ےک ناول کورونویرس    2019اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ےک پاس  

(COVID-19  یک عالمات ہٹں یا کیس ےک ساتھ قریٹر رابطہ رہا )
ہے تو ، اس یک تشخیص مٹں مدد کریں کہ آیا آپ کو مزید  

۔  ورت ہے  نگہداشت یک ضن
 

 



 
۔   اس معلومات کا مقصد طٹر مشورے فراہم کرنا نہٹں ہے

یا    ماھِر صحتاگر آپ ےک پاس طٹر سواالت ہٹں تو ، کیس 
 اپنن مقایم پبلک ہیلتھ یونٹ ےس مشورہ کریں۔ 

 نہ ب  اگر آپ مندرجہ ذیل عالمات مٹں ےس کیس ےس ٹھیک  
 :  محسوس کررہے ہٹں

ان  بخار ، نٹے کھانیس یا سانس لینن مٹں دشواری )یا  ✓
 عالمات کا مجموعہ(؟

پٹھوں مٹں درد ، تھکاوٹ ، ش درد ، گےل یک سوزش ،    ✓
 ؟ پيچش ناک بہنا یا  

چھونی بچوں مٹں عالمات غٹں مخصوص بیھ    ✓
 کھاناہوسکئی ہٹں )مثال ےک طور پر ، سسٹی ، 

 (۔صحيح ےس  نہب    كهان
پ کا سامنا مندرجه ذيل م ب   ےس کس  بھ  صورتحال

ٓ
 اگر ا

 :  ےس ھوا ےھ
دنوں مٹں کینیڈا ےس باہر کا سفر کیا   14کیا آپ ئن پچھےل 

؟   ہے
پ کس ايےس فرد ےک ساتھ قر یبى  رابےطمب    ھب   ک

ٓ
 کیا  ا
 شناخت هوا ه؟   COVID-19  جنكو

)مثال ےک طور پر ، آپ ےک گھر یا کام ےک مقام پر   19کوویڈ 
؟ ( ہے  کوئ ایسا  فرد جس نر حال ىه مب    کین یڈا  ےس کوپے

پ ےک قر یبى  رابےط مب   هو جےس 
ٓ
 باہر سفر  كيا ھو أور وه ا

 سانس ىك عالمات ھوں )مثال ےک طور پر بخار، كهانس يا
ر(سانس لينر مب   دشوار ی(۰

رجوابردیارتور،رر رہاںرمی  رانرسواالترےکرجوابرمی  اگررآپرن 
ررCOVID-19آپرکورفونرپرر ررکروان  تشخیصرطب   رےکرلئے

۔ر رچاہنے

COVID-19ىك  وجه ےس بٖہت ےس لوگوں مب   عالمات 
ایک معالج رہنماپے کرنن مٹں مدد کرسکتا ہے کہ  , شديد نہں

آیا آپ کو ذاپی طور پر مزید نگہداشت یا ممکنہ جانچ یک  
۔ براہ کرم درج ذیل مٹں ےس ایک 

ی
ورت ہویک  طريقهضن

راستعمال کریں: 

اپنن بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ ےس رابطہ کریں   ✓
(۔ انہٹں بتائٹں کہ آپ   )مثال ےک طور پر ، فیمیل ڈاکٹی

۔   ئن خود تشخیص کا یہ ٹول استعمال کیا ہے
پر رابطہ  1- 866-797-000ٹییل ہیلتھ اونٹاریو ےس   ✓

ڈ نرس ےس بات کریں۔ انہٹں بتائٹں کہ   کریں اور رجسٹی
۔    آپ ئن خود تشخیص کا یہ ٹول استعمال کیا ہے

عالمات کا سامنا کرنا   ھوتے  ھوئ  اگر آپ کو خراب   ✓
ایمرجنیس ڈیپارٹمنٹ  پڑتا ہے تو ، براہ کرم اپنن مقایم 

۔ جائن ےس پہےل فون کریں اور انہٹں بتائٹں کہ   مٹں جائٹں
۔   آپ ئن خود تشخیص کا یہ ٹول استعمال کیا ہے

ر
ردیارتور،راسرکارر رجوابرنہی  رانرسواالترکارکونے اگررآپرن 

رکہر رہ  پکوامکانرنہی 
ٓ
۔ررCOVID-19را  ہ 

پ
ٓ
ر:اگر ا
نے  ہب  اونٹاریو مٹں  ✓

ٓ
پس ا

ٓ
دن تک اپٹن   14پورے   تو  وا

پ کا رابطہصحت یک نگراپن کرنا جاری رکھٹں یا 
ٓ
کیس    اگر ا

۔ اگر آپ کو کوپے نٹے   ھوا ھو ایےس مریض ےس  جو بیمار ہے
ےک لئے    COVID-19عالمت پیدا ہوپی ہے تو ، براہ کرم 
 کلینیکل تشخیص اور جانچ کریں۔ 

 خود نگراپن ےک بارے مٹں مزید معلومات حاصل کریں۔ ✓
 

رصحترر  ریاراپن  رہ  رلگنی رطبیعترخرابرہون  اگررآپرکوراپن 
رمقایمرپبلکرر رتور،راپن  رسواالتریارخدشاترہی  ےسرمتعلقرکونے
ہیلتھریونٹر،ربنیادیرنگہداشترفراہمرکنندہر)مثالرےکرطورر

(ریارٹییلرہیلتھراونٹاریورکور رر1-866-ر797-000پرر،رفیمیلرڈاکی 
رپررفونرکریں۔ر
ر رخودرنگران 

ےک 14دن تک جائزه لب   پ کو  بيمار ی ےک افشاں هونر
ٓ
 اگر ا

 
 بخارC°  38        کھانیس               مب   دشوار ی ھوسانس لینن           

رکسرطرحرالگرررCOVID-19جبرآپر رتورگھررمی  رہی  رکھنی
ر ررر:رتھلگررہنارہ 

ےس بیمار ہونن پر گھر   COVID-19اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 
مٹں یہ رہٹں اور اپنن گھر اور اپٹن برادری مٹں دوشوں تک  

دوشے لوگوں  مدد كرنر ےک لتے بیماری ےک پھیالؤ کو روکنن مٹں  
یک تشخیص    19ےس رابےط ےس گریز کریں۔ اگر آپ کو کوویڈ ۔ 

ہوپے ہے تو ، توقع یک جاپی ہے کہ آپ مندرجہ ذیل اقدامات 
۔ 

ی
 کریں ےک

 : ےک ساتھ رابےط کو محدود رکھٹں  دوشوں ▪
وری نہ ہو گھر چھوڑیں مت ، جیےس   ▪ جب تک کہ بالکل ضن

 : کہ
طٹر امداد حاصل کرنا۔ اسکول ، کام ، دیگر عوایم مقامات   ▪

 پر نہ جائٹں  
یا عوایم نقل و حمل )جیےس بس ، ٹیکسیاں( استعمال نہ   ▪

 کریں۔  
رابےط کو کم ےس کم کرنن ےک لئے آپ ےک دروازے پر گروشی   ▪

 اور سامان یک فراہیم کا بندوبست کریں۔
اگر ممکن ہو تو ، ایک الگ کمرے مٹں رہٹں اور اپنن گھر   ▪

 مٹں دوشوں ےس الگ باتھ روم کا استعمال کریں۔  
شوں ےس رابطہ کرنا ہو تو ، اپنن اور دوشے  اگر آپ کو دو  ▪

 ۔  می ٹ    کا فاصله ركهب   2شخص ےک درمیان کم از کم  
۔  ▪  بات چیت کو مخترص رکھٹں اور ماسک پہنٹں
 کمزور يا نحيف مدافعبے نظام واےل أفراددائیم حاالت ،   ▪

 بوڑےھ بالغ افراد ےک ساتھ رابےط ےس گریز کریں۔



ر
رےسرگریزرکریں رعامراشیاءراوررسطحوںرکورآلودہرکرن 

کم از کم ایک بار ، صاف ستھری اور غٹں جراثیم ےس پاک   
سطحوں کو جو آپ اکٹر چھونن لگئی ہٹں ، جیےس بیت  

 دروازوں ےککنڈے  الخال ، پلنگ ےک ٹیبل ،
اک نہ کریں ، جیےس    دوشوں ےک ساتھ ذاپی اشیاء کا اشٹی

انک   ے ، برتن یا الیکٹی ی دانتوں کا برش ، تولنں ، بسٹی ےک کٹی
 آالت۔

 ےس گھریلو ےک لتے  جراثیم کیسر   
ی

 جراثيم كش باقاعدیک
   ) یا پتال ہوا بلیچ )ایک حصہ بلیچ اور نو حصوں کا پاپن

 استعمال کریں۔
لوده اشيا جن كو صاف  نہب    كيا جا سكتا 

ٓ
 ايس ا

 مب    بند کر ےک محفوظ ركهب    کنٹیٹن  كو الئٹر 
مندرجات کو محفوظ بنائٹں اور دیگر گھریلو کچرے ےس   

 ان کو ضائع کردیں۔
۔  ڈھکنفلش کرنن ےس پہےل ٹوائلٹ کا    نیجے رکھٹں
ر  رہاتھوںرکورصافررکھی  ررر:راپن 

سیکنڈ ےک لئے اپنن ہاتھوں کو اکٹر صابن اور    20کم ےس کم  
پاپن ےس دھویں ، اور ڈسپوزایبل کاغذ ےک تولیوں یا خشک  

 اگر به گیال دوبارہ قابل استعمال تولیہ ےس خشک کریں ، 
 ہو جانے تو اس کو تبدیل  کرد یں.

ے(آپ کیس   کو بیھ ختم     گی ےل  وائپ )کٹ  
ی

ےس گندیک
 اور پھر الکحل واال سىنٹائزر صاف كرنر کرسکئی ہٹں اور 

 ۔  ےک ےل استعمال کر سکتے ه ب  
 اپٹن آنکھوں ، ناک اور منہ کو چھونن ےس گریز کریں۔   

ر  /كہبر    مب   يا ٹشو مب  کھانیس یا چھینےک  ست ب 
ٓ
  اپبر  ا

 ۔  كھانس ت   يا چھينكہنے 
ورى سامان  ر:رگھر می   الگ تھلگ رھن  کا ض 

جراخ / طریقہ کار ماسک کو)دوبارہ استعمال نہ   ▪
 کریں(

آنکھوں کا تحفظ ڈسپوز ایبل دستائن )دوبارہ   ▪
 استعمال نہ کریں(  

 ڈسپوز ایبل کاغذ ےک تولنں   ▪
 پالسٹک الئٹن  ▪
 تھرمامیٹی   ▪
 ٹشوز کو ضائع کرنن واےل کنٹیٹن   ▪
     شلف پر رکھ  بخار كو كم كرنر ىك ادويات  ▪
 پاپن   ▪
 صابن  ▪
 ٪ الکحل60سینیٹائزر جس مٹں کم از کم   ▪
 ڈش صابن  ▪

رہنی ہٹں جو پالتو  اگر آپ دوشے لوگوں ےک ساتھ  ▪
جانور کو بیھ چھونن لگئی ہٹں تو پالتو جانوروں ےک  

 ساتھ رابےط ےس گریز کریں۔ 
ے دھونن کا صابن ▪ ی  ےس کٹی

ی
 باقاعدیک

 گھریلو صفاپے ستھراپے ےس متعلق مصنوعات ▪
 محلول كو كمزور ٪ سوڈیم ہائپوکلورائٹ(اور 5بلیچ ) ▪

)ایک حصہ نو    كرنر ےک لتے عليحده سانچہ/برتن
 حصوں ےک پاپن پر بلیچ(  

 الکحل پریپ وائپس  ▪
 ۔ پہنچ  گروشی آپ کو    ىكانتظام کریں کہ آپ  ▪

 
COVID-19ر:رتشخییصرمراکزراورراوقاترکارمقامر

 
ن   690ویسٹ اینڈ کلینک   ▪ یٹ ویسٹ ، ہیملٹی ن اسٹی مٹں

ہفتہ  8ےس  5آپریشن ےک اوقات: پٹں ےس جمعہ ہفتہ 
 . بجر تک  5شام  بجر ےس  9اور اتوار صبح 

یٹ ایسٹ ،    2757ایسٹ اینڈ کلینک  ▪ کنگ اسٹی
ن آپریشن ےک اوقات: پٹں ےس جمعہ    8ےس  4ہیملٹی

 . بجر تک  4بجر ےس شام  10ہفتہ اور اتوار صبح 
رہمرےسررابطہرکریں رمددرےکرلئے

 
ر:راضاف

COVID 19می   رابطہرہیملی  ررےسرمتعلقر : 
 ہاٹ الئن پر   COVID 19آپ  
۔  2424-546-905   ext: 7940پر کال کرسکئی ہٹں

ردستیابر رسپورٹرگروپر)آپرےکرلئے ر(ر7/ر24مسلمرکمیونن 
: انگریزی ، اردو ،   289- 933-1668. رابعہ اعوان 1  )زبانٹں

 پنجاپر ، ہندکو(
       zobia_jawed@hotmail.com   . زوبیہ جاوید ،2 

: انگریزی ، اردو ، ہندی(  )زبانٹں
( 289-659-6928. گچی عییس ، 3  : انگریزی ، عرپر  )زبانٹں
( 289-700-8130-. سمہہ ہیلیم ،4  : انگریزی ، عرپر  )زبانٹں

انکشاف: یہ مستحکم معلومات ضف رہنماپے ےک ل ہٹں اور یہ  
۔ یہ   آپ ےک ڈاکٹی یک کیس سفارش کو تبدیل نہٹں کرپی ہے

معلومات حکومت کینیڈا اور صحت عامہ ےک اعالنات ےک  
۔ تازہ ترین معلومات یک مستقل جانچ  ساتھ تبدیل ہ وسکٹی ہے

۔    کرنا آپ یک ذمہ داری ہے
 

 تاري    خ 18 مارچ 2020
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