COVID-19
م� عام لوگوں ےک ئل�  COVID-19کا مجمویع طور پر خطرہ اس وقت بلند ہوا ہ� اور اس یک وجہ
ٹیکساس ی
ئ
ئ
ت
ن
م� فرد ےس فرد تک اس ےک پھیل� ےک بڑھ� ہو� شواہد یہ�۔
ریاست ہا� متحدہ امریکہ ی

یہ کیےس پھیلتا ہ�؟
کورونا وائرس عام طور پر متاثرہ شخص ےس
دورسوں تک درج ذیل طریقوں ےس منتقل ہوتا ہ�:
ن
ن
ہو� وایل
م� خارج
•کھانیس اور
چھینک� ےس ہوا ی
سانس ےک زرات ےک ذریےع
•قری� ت
ذا� رابےط ،جیسا کہ چھونا یا ہاتھ مالنا
ب
ن
•کیس اییس ی ز
چھو� ےس جس پر وائرس
چ� یا سطح کو
ن
دھو� ےس پہےل ن
اپ� منہ ،ناک یا
ہو ،اور پھر ہاتھ
آنکھوں کو چھو�ئ

روک تھام
انفیکشن یک روک تھام کا ت
بہ�ین طریقہ یہ ہ� کہ
اس وائرس ےس ن
تداب� اختیار
بچ� ےک ئل� احتیایط
ی
کریں جیسا کہ آپ فلو ےس ن
بچ� ےک ئل� احتیایط
تداب�اختیار ت
کر� یہ�:
ی
اک� صابن اور ن
اپ� ہاتھوں کو ث
• ن
پا� ےس کم ےس کم 20
ن
نہ�
سیکنڈ تک
دھوئ�۔ اگر صابن اور پا� میرس ی
ی
ہ� تو ،الکحل واال ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں
ئ
ئ
ہو� ہاتھوں ےس ن
اپ� آنکھوں ،ناک اور
دھو�
بغ�
• ی
ن
منہ کو چھو� ےس گریز کریں
قری� رابےط ےس گریز کریں
•بیمار لوگوں ےس ب

عالمات

رہ�
م� یہ ی
•اگر آپ بیمار ہوں تو گھر ی

تصدیق شدہ انفیکشن ےک مریضوں کو درج ذیل
عالمات ےک ساتھ ساتھ سانس یک ہلیک یا شدید
ت
بیماری ہو� ہ�۔

• ن
ڈھانپ� پھر ٹشو
اپ� کھانیس یا چھینک کو ٹشو ےس
ی
م� پھینک دیں
کو کوڑے دان ی

•بخار
•کھانیس
•سانس ن
م� مشکل
لی� ی
اگر آپ ان عالمات کا سامنا کرر� یہ� تو ن
اپ� صحت یک
ہ
دیکھ بھال ن
کر� واےل ےس رابطہ کریں۔
اپ� ٹ
روک� ےک ئل� ن
ن
ڈاک� ےک
کیس بیھ ممکنہ پھیالؤ کو
ن
ت
ن
دف� یا ایمرجنیس ڈیپارٹمنٹ جا� ےس پہےل فون کرنا یقی�
بنائ�۔
ی

ن
چھو� وایل اشیاء اور سطحوں کو صاف
•بار بار
بنائ�
اور جراثیم کش ی
ن
مزید معلومات ےک ئل� ،برا ئ
مہربا� مالحظہ کریں:
�
www.AustinTexas.gov/COVID19
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