
اگر آپ بیمار ہ�ی تو کیا کرنا چاہی�ئ
کے  اگر آپ COVID-19 کی وجہ سے بیمار ہیں یا آپ کو شبہ ےہ کہ آپ اس وائرس سے متاثر ہیں جو COVID-19 کا سبب بنتا ےہ، تو بیماری کو اپنے گھر 

لےی مندرجہ ذیل اقدامات کی پیروی کریں۔ کے  افراد اور کمیونٹی میں پھیلےن سے روکےن میں مدد 

کے گھر پر قیام کریں ماسوائے طبی نگہداشت لیےن 

 آپ کو ماسوا�ئ ط�ب نگہداشت حاصل کر�ن ےک، اپ�ن گھر ےس 	 
باہر انجام دی جا�ن وایل رسگرمیوں کو محدود کرنا چاہی�ئ

مالزمت، اسکول، یا عوایم جہگوں پر جا�ن ےس گریز کریں	 

 پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر�ن یا کیس ےک ساتھ سفر ےک 	 
اک ےس گریز کریں اش�ت

اپ�ن آپ کو اپ�ن گھر م�ی موجود دیگر افراد اور 
جانوروں ےس علیحدہ کر ل�ی

 لوگ: آپ کو ایک مخصوص کمرے م�ی اور گھر ےک 	 
دیگر افراد ےس دور رہنا چاہی�ئ

 	  جانور: بیماری ےک دوران پالتو یا دیگر جانوروں کو نہ 
سنبھال�ی

اپ�ن ڈاک�ٹ ےک پاس جا�ن ےس قبل اےس کال کر ےک مطلع کریں

، تو ط�ب نگہداشت ےک 	   اگر آپ یک ط�ب اپائنٹمنٹ �ہ
فراہم کار کو کال کریں اور اےس مطلع کریں کہ آپ کو 

COVID-19 �ہ یا ہو�ن کا امکان �ہ

کھانسےت اور چھینکےت وقت چہرے کو ڈھانپ لیں

 کھانس�ت یا چھینک�ت وقت اپ�ن منہ اور ناک کو ٹشو ےس 	 
ڈھانک کر رکھ�ی

 استعمال شدہ ٹشو کو کچرے یک ٹوکری م�ی ڈال�ی 	 
 ہو

گ
جس م�ی پالسٹک شیٹ ل�

اک  وں کا اش�ت ن ذا�ت نوعیت یک استعمال یک چ�ی
کر�ن ےس گریز کریں

، یا  •  آپ کو برتن، پا�ن ےک گالس، کپس، کھا�ن ےک برتن، تول�ی
اک نہ�ی کرنا چاہی�ئ بس�ت ےک سامان کا اش�ت

•  ان اشیاء کو استعمال کر�ن ےک بعد، انہ�ی صابن اور پا�ن 
۔ ےس اچیھ طرح دھو لینا چاہی�ئ

ت ےس دھوئ�ی اپ�ن ہاتھوں کو ک�ث

ت ےس صابن اور پا�ن ےس کم از کم   •  اپ�ن ہاتھوں کو ک�ث
20 سیکنڈز ےک ل�ی دھوئ�ی

 اگر صابن اور پا�ن میرس نہ ہو، تو اپ�ن ہاتھوں کو 	 
الکحل پر مب�ن ہینڈ سینیٹائزر ےس صاف کریں جس 

م�ی کم از کم 60% الکحل شامل ہو
 اپ�ن آنکھوں، ناک، اور منہ کو ہاتھ دھو�ئ بغ�ی چھو�ن 	 

ےس گریز کریں

“زیادہ چھو�ئ جا�ن وایل” تمام سطحوں کو 
روزانہ صاف کریں

ن یک اوپری 	  ز، م�ی  چھو�ئ جا�ن وایل سطحوں م�ی کاؤن�ٹ
یں،  ن  چ�ی

گ
سطح، دروازے ےک ہینڈلز، باتھ روم م�ی ل�

ٹوائلیٹس، فونز، ک�ی بورڈز، ٹیبلٹس، اور بس�ت ےک 
یں شامل ہ�ی ن ساتھ رکیھ م�ی

 لیبل پر دی گ�ئ ہدایات ےک مطابق، گھر م�ی صفا�ئ 	 
ے یا وائپ استعمال کریں کر�ن واےل اس�پ

 پراڈکٹ کو استعمال کر�ت وقت دستا�ن پہن�ی اور یقی�ن 	 
بنائ�ی کہ ہوا یک نکایس کا اچھا انتظام �ہ

اپ�ن عالمات یک نگرا�ن کریں

 اگر آپ یک طبیعت بگڑ ریہ �ہ تو فوری ط�ب نگہداشت 	 
حاصل کریں )مثاًل، سانس لی�ن م�ی دشواری(

 نگہداشت حاصل کر�ن ےس قبل ، اپ�ن ط�ب نگہداشت ےک 	 
فراہم کار کو کال کریں اور اےس مطلع کریں کہ آپ کو 

۔ ، یا اس ےک ل�ی آپ یک جانچ یک جا ریہ �ہ COVID-19 �ہ

 اگر آپ کو ط�ب ہنگایم صورتحال درپیش �ہ اور 911 پر 	 
، تو بھی�ب جا�ن واےل اہلکار کو مطلع  ورت �ہ کال کر�ن یک �ن

، یا اس ےک ل�ی آپ یک جانچ  کریں کہ آپ کو COVID-19 �ہ
یک جا ریہ �ہ

گھر م�ی تنہا�ئ کو ترک کرنا

 COVID-19 ےک تصدیق شدہ مریض کو احتیایط 	 
تداب�ی ےک ساتھ گھر یک تنہا�ئ م�ی اس وقت تک رہنا 

چاہی�ئ جب تک دیگر افراد تک ثانوی منتقیل کا خطرہ 
کم نہ سمجھا جا�ئ
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