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کورونا وائرس
کورونا وائرس انک ن یا اور ان تہائی ونائی وائرس ہے .بہت آسائی سے کسی کو لگ سک یا ہے نا پ ھیل سک یا ہے.
سب کا زنادہ گ ھر ئر رہ یا ک یوں ضروری ہے؟

 اگر ہم سب گ ھر ئر رہیں ،تو زنادہ جلدی بہیں پ ھ یلے گا.

 اگر ہم صحت م ید رہیں ،تو کم لوگ ہسپ یال جائیں گے .اس طرح ہم دوسرے لوگوں کو محفوظ رک ھیں گے جو جلدی ن یمار
ہوتے ہیں .ڈاکٹر اور ئرسوں کے لیے پ ھی آسائی ہوگی.
اس کی عالمات ک یا ہیں؟
اس کی اہم عالمات ہیں:
 ب خار ،ک ھانسی اور سانس لپ یے میں دسواری.
 ک ی ھی ک ی ھی ن ید ناک ،گلے میں درد اور جالب ہو سکیے ہیں.
ک یا آپ کو کوئی انک عالمات ہے؟ تو ا نیے جاندائی ڈاکٹر کو فون کریں.
وائرس پ ھ یلیے کے ک یا عالمات ہیں؟
اگر آپ ک ھانسیے نا چ ھپ یکیے ہیں تو ہوا میں چ ھوتے چ ھوتے قطرے اڑتے ہیں .ا نسے وائرس پ ھ یل سک یا ہے اور چٹزوں ئر گر سک یا
ً
ہے .یہ قطرے تقرن یا انک میٹر نک اڑ سکیے ہیں.
آپ کیسے م یائر ہو سکیے ہیں؟ اگر آپ وہ قطرے ان نی سانس میں لے لیں نا ا نیے ہاپ ھوں سے منہ ،ناک نا آنک ھوں میں.
آپ کو ک یا کرنا ہے؟

 1,5 میٹر کا فاصلہ رک ھیں دوسروں سے.

ً
 اکٹر ہاپھ دھوئیں .جاص کر اگر آپ ان چٹزوں کو چ ھوئیں جن کو بہت سے لوگوں تے چ ھوا ہو .م یال :دروازے کا
ہپ یڈل ،لفٹ کے ئین.

ن
ک یا اس وائرس کے لیے کوئی و کسپ نیشن نا کوئی طرتقہ عالج ہے؟
ن
اس وائرس سے محفوظ رک ھیے کے لیے کسی میں ائپ نی توڈئز بہیں ہیں .اور فل خال کوئی و کسپ نیشن پ ھی بہیں ہے .ڈاکٹر اور سائیسدان
اس وقت اس وائرس ئر بحق یق کر رہے ہیں .وہ ہر ن یمار انسان ئر بجزیہ کر رہے ہیں اور روز س یکھ رہے ہیں .وہ اس طرح انک
اچ ھا طرتقہ عالج ڈھونڈ سکیں گے.
ک یا آپ ن یمار ہیں ل یکن ہسپ یال میں بہیں ہیں؟ تو پٹراسپ یامول سب سے اچ ھی دوائی ہے ب خار اور درد کے لیے .کچھ جرائم ئیشہ
ً
ن
ن ظ یمیں جعلی نا غٹر فاتوئی ادویہ فروچت کرئی ہیں جن میں کلوروکین موجود ہوئی ہے .تقپ یا انسی کوئی ضمانت بہیں ہے کے یہ
دوائی اچ ھا کام کرے گی نا محفوظ ہے .اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ئری ہو سکنی ہیں.
آپ ا نیے آپ کو کیسے ب خا سکیے ہیں؟

 ا نیے ہاپھ نائی اور صاین سے دھوتے رہیں.
 دوسروں سے  1,5میٹر کا فاصلہ رک ھیں.
 ا نیے منہ کو ہاپھ یہ لگایں.
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