ی
معلومات پرچہ

می کیا علم ہونا رضوری ہ
آپ کو کرونا وائرس ) (COVID-19ےک بارے ں
12/05/2020
ّ
ے
می
می بخار ،کھانیس ،گےل ں
 COVID-19ایک نئ وائرس یک وجہ ےس ہون وایل نظام تنفس یک بیماری ےہ۔ اس یک عالمات ں
درد/خراش اور سانس ے
می مشکل شامل ںہی۔ یہ وائرس ایک انسان ےس دورسے کو لگ سکتا ےہ لیکن اچھے حفظان صحت
لین ں
ےس انفیکشن کو ے
می مدد ی
می آپ کو
ملت ےہ۔ معلوم کریں کہ کن لوگوں ےک ںلئ زیادہ خطرہ ےہ اور اگر آپ ےک خیال ں
روکن ں
چاہن۔
 COVID-19ےہ تو آپ کو کیا کرنا
ں

 COVID-19کیا ےہ؟

ّ
ی
می عام نزلہ زکام ےس ےل
کرونا وائرسوں کا تعلق وائرسوں ےک ایک بڑے گروہ ےس ےہ جو نظام تنفس ےک انفیکشن پیدا کرن ںہی۔ ان ں
کر زیادہ شدید بیماریاں بیھ شامل ںہی۔
ی
می ں ے
چی
می پہیل بار
ر
دسمب  2019ں
 COVID-19بیماری ایک نت قسم ےک کرونا وائرس یک وجہ ےس ہوت ےہ۔ اس قسم ےک بارے ں
می اطالع میل تیھ۔
ےک شہر ووہان ں

 COVID-19یک عالمات
ی
می معمویل بیماری ےس ےل کر شدید نمونیا تک شامل ںہی۔
 COVID-19یک عالمات بہت مختلف ہو
ہی جن ں
سکت ں
ے
ے
ے
ی
جائی ےک جبکہ کچھ لوگ بہت ںتبی ےس بیمار ہو سکئ ںہی۔
کچھ لوگ جلد اور آسات ےس صحتیاب ہو ں
می یہ شامل ںہی:
 COVID-19یک عالمات ں
•
•
•
•

بخار
کھانیس
/
می درد خراش
گےل ں
ے
می مشکل
لین
سانس
ں

اگر آپ کو فکر ےہ کہ آپ کو شاید  COVID-19ےہ تو:
•
•
•
•

ہیلتھ ڈائریکٹ یک ویب سائیٹ پر عالمات چیک ے
دیکھی
کرن ےک ںلئ رہنمات
ں
ی
معلومات فون الئن
طت مشورہ حاصل کریں۔ یہ
 1800 020 080پر نیشنل کرونا وائرس ہیلپ الئن ےس رابطہ کر ےک ر
بولن تو آپ  131 450پر فون کر ےک تحریری اور ے
ی
نہی ی
ہفئ ےک ساتوں دن 24 ،ے
ی
زبات
گھنئ کام کرت ےہ۔ اگر آپ انگلش ں
ترجےم یک رسوس استعمال کر ی
سکئ ںہی۔
ڈاکب ےک پاس یا ہسپتال جا ے
ے
ن ےک ںلئ وقت ےس پہےل فون کر ےک اپائنٹمنٹ ںلی
ے
ے
می پتہ کریں
اپت مقایم سٹیٹ یا ںٹبیبی ےک محکمۂ صحت ےس رابطہ کر ےک ٹیسٹنگ ےک بارے ں

• call ahead of time to book an appointment with your doctor or hospital
• find out about testing by contacting your local state or territory
What you need to know about COVID-19
- 15062020 - Urdu
health department

یہ کیےس پھیلتا ےہ؟
 COVID-19ایک شخص ےس دورسے کو اس طرح لگتا ےہ:
•
•
•

ے
می
قریت واسطہ (اس شخص کو عالمات پیش آن ےس پہےل ےک  48گھنٹوں ں
انفیکشن ں
می مبتال شخص ےس ر
قریت واسطہ بیھ شامل ےہ)
ر
می مبتال شخص یک کھانیس یا چھینک ےک باریک قطروں ےس واسطہ
انفیکشن
ں
چبوں یا سطحوں (جیےس دروازوں یک دستیوں یا ں ے
اییس ں ے
می مبتال کیس
مبوں) کو چھونا جن پر انفیکشن ں
ے
ہون واےل باریک قطرے پڑے ہوں اور پھر ے
اپن منہ یا چہرے کو چھونا
شخص ےس خارج

نہی۔ اس کا مطلب
می اس ےک خالف مدافعت بالکل موجود ں
چونکہ  COVID-19ایک نت بیماری ےہ ،ہمارے لوگوں ں
یہ ہ کہ یہ بیماری بہت زیادہ اور ں ے
ی
سکت ےہ۔
تبی ےس پھیل
ے

 COVIDSafeایپ کا کیا مقصد ےہ؟

 COVIDSafeایپ  COVID-19ےک پھیالؤ کو سست ے
کرن ےک لئ ے
آسب ں ے
یلی حکومت ےک کام کا ایک حصہ ےہ۔ یہ اعتماد
ں
ے
ی
ی
سکت ںہی اور
می نریم ال
سکئ ںہی،
ہون ےس کہ ہم بیماری ےک پھیالؤ کا جلد پتہ چال کر اےس روک
حکومتی پابندیوں ں
ں
اس ےک باوجود ے
ی
سکت ںہی۔  COVIDSafeایپ کانٹیکٹ ٹریسنگ (مریضوں ےس
آسبیلیا ےک لوگوں کو محفوظ رکھ
کھن واےل لوگوں کا پتہ چالنا) ےک لئ ے
واسطہ ر ے
آسب ں ے
یلی حکومت یک منظور کردہ واحد ایپ ےہ۔
ں
اپت ے
نت  COVIDSafeایپ لینا مکمل طور پر لوگوں یک ے
مرض پر منحرص ےہ۔ COVIDSafeایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ایک
سکئ ہی اور ے
ایسا قدم ہ جس ےس آپ خود کو ،ے
آسبیلیا ےک دورسے
اپن گھر والوں اور دوستوں کو محفوظ رکھ
ی ں
ے
ے
جتئ زیادہ ے
سکئ ںہی۔ ے
جانی بچا ی
آسب ں ے
یلی  COVIDSafeایپ استعمال کریں ےک ،سٹیٹس اور ںٹب ےیبیز ےک
یک
باشندوں
ں
ی
ی
جنہی  COVID-19ےس
حکام صحت اتنا یہ جلد وائرس کا پتہ چال سکئ ںہی اور ان لوگوں ےس رابطہ کر سکئ ںہی
ں
واسطہ پڑ ے
چکئ کا امکان ہو۔
 COVIDSafeایپ ان لوگوں کا پتہ چال ے
دست عمل کو زیادہ ں ے
تب بنا ی
ی
دیت ےہ جو  COVID-19ےک کیس
ن ےک موجودہ
می رہ چےک ہوں۔ اس کا مطلب یہ ےہ کہ اگر آپ ےک ںلئ خطرہ ہو تو آپ ےس زیادہ جلد رابطہ
قریت واسےط ں
مریض ےس ر
ے
ے
می دورسے لوگوں کو وائرس لگئ ےک امکانات
کیا جان گا۔ اس طرح آپ ےس آپ ےک گھر والوں ،دوستوں اور کمیونت ں
کم ہو جا ی
ن ںہی۔
سٹیٹس اور ںٹب ےیبیز ےک حکام صحت رصف تب ایپ ےس معلومات حاصل کر ی
سکئ ںہی جب کیس شخص ےک ٹیسٹ کا
اپن فون می موجود معلومات اپ لوڈ ے
نتیجہ مثبت آن اور وہ ے
کرن پر رضامند ہو۔ حکام صحت ایپ ےس حاصل کردہ
ں
ے
ے
ے
خبدار کرن ےک لئ استعمال کر ی
جنہی کوار ں ے
می جان یا ٹیسٹ کروان یک
سکئ ںہی
معلومات کو رصف ان لوگوں کو ر
نٹی ں
ں
ں
ےرصورت ہو۔

 COVIDSafeایپ کیےس کام ی
کرت ےہ؟

ی
نمب اور پوسٹ کوڈ فراہم کرنا ہو گا اور ے
اپت عمر کا گروہ منتخب کرنا
ایپ ڈاؤن لوڈ کرن ہون آپ کو اپنا نام ،ےموبائل ر
ے
ی
تصدیق ایس ایم ایس مےل یک جس ےک بعد آپ انسٹالیشن مکمل کریں ےک۔ پھر سسٹم رصف آپ ےک ںلئ
ہو گا۔ آپ کو
مخصوص ایک انفرادی اینکریپٹڈ ریفرنس کوڈ بناتا ےہ۔
 COVIDSafeایپ ان دورسے آالت کو شناخت کر ی
لیت ےہ جن پر ایپ انسٹال ہو اور بلیو ٹوتھ کام کر رہا ہو۔ جب
ی
ایپ کیس دورسے ایپ استعمال ے
کرن واےل کو شناخت کرت ےہ تو یہ واسےط یک تاری خ ،وقت ،فاصلہ اور دورانیہ ،اور
لیت ہ۔  COVIDSafeایپ آپ کا مقام نوٹ نہی ی
دورسے ایپ استعمال ے
کرن واےل کا ریفرنس کوڈ نوٹ کر ی
کرت۔
ں
ے
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ایپ ےک مؤثر ے
ّ
ہون ےک لئ آپ کو چاہن کہ آپ ے
روزمرہ کاموں اور لوگوں ےس واسےط ےک دوران  COVIDSafeایپ کو
اپن
ں
ں
ے
ے
چلتا ے
ملی یک تاکہ یہ ے
یقیت ہو کہ ایپ چل ریہ
رہن دیں۔  COVIDSafeایپ استعمال کرن والوں کو روزانہ اطالعات ں
ےہ۔
ہوت ہی اور ایپ استعمال ے
معلومات اینکریپٹڈ (کوڈ یک صورت می ناقابل رسات) ی
کرن واےل دورسے لوگوں یک شناخت
ں
ں
ی
نہی دیکھ سکئ۔
می محفوظ طور پر بند رہتا ےہ۔ خود آپ بیھ ان معلومات کو ں
کا اینکریپٹڈ نظام آپ ےک فون ں
ہون ےک بعد ڈیلیٹ (ختم) ہو جاتی
ے
می محفوظ رابطہ تفصیالت ہر  21دن یک مدت پوری
لوگوں ےک موبائل فون ں
ے
می ے
می  COVID-19ے
لگئ واےل وقت کو
لگئ ےک بعد ےس عالمات ظاہر ہون تک ےک عرص اور ٹیسٹ ں
ںہی۔ اس مدت ں
ملحوظ رکھا گيا ےہ۔

 COVID-19ےس زیادہ خطرہ کن لوگوں کو ےہ؟
ے
می جن لوگوں کو وائرس ے
لگئ کا زیادہ خطرہ ےہ ،وہ یہ ںہی:
آسبیلیا ں
• حال یہ می ببون ملک سفر کر ےک آ ے
ن واےل
ں ں
رہ ہوں جےس  COVID-19یک تشخیص ہوت ےہ
قریت واسےط ں
• جو لوگ کیس ایےس شخص ےک ساتھ ر
می ے
• اصالیح قید اور حر ی
می موجود لوگ
است مراکز ں
می رہائش ر ے
کھن واےل لوگ
• گروپ یک صورت ں
جن لوگوں ےک لئ وائرس ے
می شدید بیماری کا زیادہ خطرہ ےہ یا ایےس خطرے کا زیادہ امکان ےہ ،یہ ںہی:
لگئ یک صورت ں
ں
•  70سال اور اس ےس زیادہ عمر ےک لوگ
جنہی صحت ےک دائیم مسائل الحق ںہی
•  65سال اور اس ےس زیادہ عمر ےک وہ لوگ
ں
ے
•  50سال اور اس ےس زیادہ عمر ےک ایبوریجنل اور ٹورس سبیٹ آت لینڈر لوگ جنہں صحت ےک دائیم مسائل
الحق ںہی
ے
ی
• کمزور مدافعت نظام رکھن واےل لوگ
ی
می  COVID-19ےک تصدیق شدہ کیسوں یک ررسح کم ریہ ےہ۔
باق تمام آبادی یک نسبت ،اب تک بچوں ں
کمیت ) (AHPPCے
ے
ے
یلی ہیلتھ پروٹیکشن پرنسپل ے
آسب ں ے
بھیجن ےس ان ےک ںلئ خطرہ
ن آگاہ کیا ےہ کہ بچوں کو سکول
نہی بڑھتا۔
ں
ںے
می شواہد محدود ںہی۔
ےق الحال حاملہ
خواتی ےک ںلئ خطرے ےک بارے ں
دیکھی۔
می ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ یک ویب سائیٹ
ں
خطرے ےس دوچار لوگوں ےک ںلئ ہدایات ےک بارے ں

آپ خود کو اور دورسوں کو  COVID-19ےس کیےس محفوظ رکھ ی
سکئ
ںہی؟
روکن می ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہ۔  COVID-19کا پھیالؤ سست ے
کرن ےک ںلئ اور
 COVID-19کا پھیالؤ ے ں
ے
زیادہ خطرے ےس دوچار لوگوں ےک تحفظ ےک ںلئ مندرجہ ذیل پر عمل کرنا اہم ےہ۔
سمایح فاصلہ بیھ ی
لوگوں ےس فاصلہ ر ے
ر
کہن ںہی) اور اچھے حفظان صحت ےک اصولوں پر عمل
کھن ےک اصول (جےس
کریں۔ اس کا مطلب یہ ےہ:
•

ے
کھی
دورسے لوگوں ےس  1.5میب کا فاصلہ ر ں
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می ر ںہی
• اگر آپ کو زکام یا فلو جییس عالمات پیش ہوں تو گھر ں
ے
• لوگوں ےس ی
جسمات واسےط ےس گریز کریں جیےس مصافحہ ،گےل ملنا اور چومنا
ملئ ہون
ے
ے
ے
• جہاں ممکن ہو ،نقد ادائیگ کرن یک بجان کارڈ کو ں ے
مشی پر لگا کر ادائیگ کریں
ی
ی
اپت ے
چھینکئ ہون ے
ڈھکی
پیب ےس
کھانسئ اور
•
کہت یک اوٹ ںلی یا ٹشو ر
ں
ے
دھوئی
می ڈال دیں اور اپن ہاتھ
• استعمال شدہ ٹشو ر
ں
پیب کو ایس وقت کوڑے دان ں
ے
ی
ے
ر
ے
می ،اور ٹائلٹ ےس فراغت ےک بعد
رہی اور کچھ کھان ےس پہےل اور بعد ں
• اکب صابن اور پات ےس اپن ہاتھ دھون ں
دھوئی
بیھ ہاتھ
ں
• الکحل ےس ےبن ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں
ے
لگائی
•
اپت آنکھوں ،ناک اور منہ کو ہاتھ نہ ں
ے
• زیادہ استعمال ہون وایل سطحوں جیےس بنچ ٹاپ ،ڈیسک اور دروازوں یک دستیاں صاف اور انفیکشن ےس
پاک کریں
ے
ے
چبیں جیےس موبائل فون ،چابیاں ،بٹوے اور ورک پاس صاف اور انفیکشن ےس پاک
• زیادہ استعمال ہون وایل ں
کریں
ر
بڑھائی
می مناسب کیم بییس کر ےک دستیاب تازہ ہوا یک مقدار
ں
• کھڑکیاں کھول کر اور ایرکنڈیشننگ ں
می ہمیشہ ے
اپت سٹیٹ یا ںٹب ےیبی ےک حکام یک طرف ےس دی گت ہدایات پر عمل کریں۔
عوایم اجتماعات ےک سلسےل ں

 COVIDSafeے
آسبیلیا یک طرف ی
بڑھئ ہون
آسبیلیا ے
ے
می  COVID-19ےک نئ کیسوں یک تعداد
ن
کامیات ےس 'وبا ےک ابھار کو چپٹا کر لیا ےہ' اور اس وقت ملک بھر ں
ر
ے
می نریم ےک لئ محتاط قدم اٹھانا ررسوع کر ی
ہمی
سکئ ںہی جنہوں ن ں
می ےس کچھ ں
بہت کم ےہ۔ اب ہم ان پابندیوں ں
ں
ے
می مدد دی ےہ۔
اس وائرس ےک پھیالؤ کو دبان ں
یلی حکومت ے
ے
ن ایک سہ مرحلہ پالن کا اعالن کیا ہ جو سٹیٹس اور ںٹب ےیبیز کو  COVIDSafeکمیونٹیاں ے
آسب ں ے
بنن ےک
ے
اپن یہاں عوایم صحت یک صورتحال اور مقایم حاالت ےک مطابق سٹیٹس اور ںٹب ےیبیز اس ر ی
لئ راستہ مہیا کرتا ہ۔ ے
اسئ
ں
ے
ے
ےک مختلف مراحل مختلف وقتوں پر ےط کریں ےک۔
ے
بدلت ہوت پابندیوں کا تازہ علم ر ے
می ی
آپ ے
کھن ےک ںلئ سٹیٹ یا ںٹب ےیبی یک ویب سائیٹ دیکھ
اپت سٹیٹ اور ںٹبیبی ں
ی
کھی اور حفظان صحت کا
سکئ ںہی۔ تاہم ،تمام مراحل ےک دوران ،یہ الزیم ےہ کہ لوگ ایک دورسے ےس فاصلہ ر ں
ے
می رہ ںی اور اگر  COVID-19یک کوت بیھ عالمات پیش ہوں تو اپنا
می گھر ں
کھی ،بیمار ہون یک صورت ں
خوب خیال ر ں
کروائی۔
ٹیسٹ
ں

طت مدد کیےس حاصل کروں؟
ں
می ر
ی
یہ اہم ہ کہ آپ ے
رہی – بالخصوص اگر آپ کو کوت دائیم بیماری ہو یا اس
طت اپائنٹمنٹوں پر جان ں
اپت معمول یک ر
ے
طت دیکھ بھال یک ےرصورت ہو۔
وقت صحت کا کوت ایسا مسئلہ ہو جس ےک ںلئ ر
طت مدد حاصل کرنا اہم ےہ۔ اگر
اگر آپ بیمار ہ ںی اور آپ ےک خیال ں
می آپ کو  COVID-19یک عالمات پیش ںہی تو ر
ی
آپ ے
می کیس ےس بات کرنا چاہن ںہی تو  1800 020 080پر نیشنل کرونا وائرس ہیلپ الئن ےس
اپت عالمات ےک بارے ں
ی
ی
ہفئ ےک ساتوں دن 24 ،ے
رابطہ کر ےک مشورہ ل ںی۔ یہ معلومات فون الئن ی
گھنئ کام کرت ےہ۔
بولن تو آپ  131 450پر فون کر ےک تحریری اور ے
زبات ترجےم یک رسوس استعمال کر ی
نہی ی
سکئ ںہی۔
اگر آپ انگلش ں
لین ےک لئ وقت ےس پہےل فون کر ےک انہی بتائی کہ آپ آ ے
ے
طت مدد ے
ن واےل ںہی۔ آپ ےس کہا جان گا کہ
ڈاکب یا ہسپتال ےس
ں
ں
ر
ں
ے
ے
ی
جائی ،ان پر عمل کریں۔
عالج ےک ںلئ آن ہون آپ کو احتیایط تد ں
ابب کرت ہوں یک۔ آپ کو جو ہدایات دی ں
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ّ
تنفس یک بیماری یک عالمات پیش ہی تو طت دیکھ بھال حاصل ے
کرن ےک وقت دورسوں کو محفوظ
اگر آپ کو نظام
ں
ر
ے
ر ے
ے
نہی ےہ تو اپت صحت یک دیکھ بھال کرن والوں کو آگاہ کر دیں
پہنی۔ اگر آپ ےک پاس ماسک ں
کھن ےک ںلئ ماسک ں
سکی۔
تاکہ وہ آپ ےک ںلئ ماسک مہیا کر ں
ے
ی
ی
اپت ے
چھینکئ ہون ے
کہت ےس منہ اور ناک
کھانسئ یا
کھی۔
ہمیشہ دورسے لوگوں ےس کم از کم  1.5میب کا فاصلہ ر ں
ڈھکی۔
ں
ے
بتائی:
می ں
ڈاکب کو اس بارے ں
•
•
•

آپ یک عالمات
آيا آپ ے
ن سفر کیا ےہ
می آپ کا واسطہ رہا ےہ
آیا  COVID-19ےک کیس مریض ےس حال یہ ں

ّ
(ریسپب ےیبی کلینک)
ریح رت ےک زیر انتظام نظام ّتنفس ےک کلینک
ں

ّ
می جانا بیھ ممکن ےہ۔ ہر سٹیٹ اور ںٹب ےیبی م ںی نظام تنفس
آپ ےک ںلئ ریح رت ےک زیر انتظام نظام تنفس ےک کلینک ں
ی
ےک کلینک موجود ںہی۔ ے
دیکھی:
می معلومات ےک ںلئ یہاں
ں
می کلینکوں ےک بارے ں
اپن عالق ں
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-healthdepartments

ٹییل ہیلتھ اور گھر پر دوائیاں پہنچا ے
ن یک رسوس

ے
نرسی اور ے
ستمب  2020تک فون اور وڈیو کانفرنسنگ ےک ذریےع بلک بلنگ ےک
ذہت صحت ےک ماہرین 30
ڈاکب،
ر
ں
تحت ٹییل ہیلتھ خدمات فراہم کر ی
سکئ ںہی۔
لین کا اہل ہ۔ آپ ےک ے
کھن واال ہر شخص ٹییل ہیلتھ خدمات ے
میڈی کیب ر ے
ڈاکب ٹییل ہیلتھ پر مشورے ےک ذریےع آپ
ے
کو نسخہ بیھ دے ی
سکئ ںہی۔
ے
ے
ے
کات
آپ ےک ڈاکب آپ ےک ٹییل ہیلتھ پر مشورے ےک دوران کاغذ کا نسخہ ں
بنائی ےک۔ پھر وہ وہ مکمل نسخ یک صاف ر
می ڈیجیٹل امیج) بنا کر آپ یک ترجییح فارمییس کو ای میل ،ٹیکسٹ میسیج یا فیکس
(فوٹو یا رت ڈی ایف یک صورت ں
ی ے
ی
سکئ ںہی تاکہ فارمییس آپ یک دوات آپ ےک گھر پہنچا دے۔ اگر آپ کو کاغذ پر نسخہ لینا بہب لگ تو
ےک ذریےع بھیج
ے
ی
می نسخہ بھیج سکئ ںہی۔
ڈاکب آپ کو ڈاک ں

دیکھی:
یہاں مزید معلومات
ں
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-national-health-planprescriptions-via-telehealth-a-guide-for-patients

ے
ذہت صحت ےک ںلئ مدد

ے
اپن پیاروں ےک ساتھ وقت گز ے
ندیک اور ہمارا ے
عالمگب وبا اگےل کت
ارن کا انداز بدل رہا ےہ۔ یہ
کرونا وائرس ہمارا طرز ز
ں
ے
ے
ے
ی
مہین ہمارے یہاں موجود رہ سکت ےہ اس ںلئ ہمارا یہ یاد رکھنا اہم ےہ کہ ہم اپت جسمات صحت ےک ساتھ ساتھ
ے
کھی۔
ذہت صحت کا بیھ خیال ر ں
فون یا ے
انبنیٹ پر ے
ے
کھی۔
اپن دوستوں ،رشتہ داروں اور
کمیونت ےک ساتھ تعلق ر ں
نہی ہ۔ اگر آپ ے
گھباہٹ
ذہت دباؤ ،ادایس ،تھکن ،ر
یاد ر ں
کھی کہ اگر آپ یک حالت اچیھ نہ ہو تو یہ کوت بری بات ں ے
ے
چاہن۔
ہی
رہ ںہی تو آپ کو پتہ ہونا
چاہن کہ یہ نارمل ےہ اور مدد مانگئ ےس ڈرنا ن ں
ں
ں
یا غصہ محسوس کر ے
دیکھی:
www.headtohealth.gov.au
ں
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•
•

آن الئن اور فون پر ے
ذہت صحت ےک ںلئ مدد ےک لنکس
ے
ے
ایےس وسائل اور خدمات جو آپ کو ے
ذہت صحت ےک حواےل ےس پریشات پیش آن پر یا کیس اور یک مدد یک
کوشش ک ی
رن ہون آپ ےک کام آ ی
سکئ ںہی

می  COVID-19کا ٹیسٹ کیےس کروا سکتا /ی
سکت ہوں؟
ں
 COVID-19یک عالمات ر ے
چاہن۔
کھن واےل ہر شخص کو ٹیسٹنگ ےک ںلئ جانا
ں
می خراش/درد ںہی۔ چا ےہ آپ یک عالمات معمویل ہوں ،ٹیسٹ کروانا
 COVID-19یک عالمات بخار ،کھانیس اور گےل ں
اہم ےہ۔
ے
می مدد ی
ملت ےہ تاکہ ان لوگوں کو دورسوں ےس
 COVID-19کا ٹیسٹ کروان ےس زیادہ ےس زیادہ کیسوں یک شناخت ں
علیحدہ کیا جا سےک اور ان ےس واسطہ ر ے
ے
می وائرس کا پھیالؤ روکا
کھن والوں کا پتہ چالیا جا سےک اور اس طرح
کمیونت ں
جان۔
ے
ے
می مدد مےل یک اور علم ہو گا کہ
اس طرح  COVID-19کا پھیالؤ محدود کرن ےک ںلئ عوایم صحت یک کوششوں ں
ے
ے
جائی ےک۔
کئ ں
صحت یک دیکھ بھال یک ترجییح رصوریات کہاں ںہی اور ان پر وسائل استعمال ں
ے
مہربات فرما کر ے
ی
ٹیسٹنگ ےک لئ سٹیٹس اور ںٹب ےیبیز یک ے
اپن مقایم محکمۂ صحت ےس
سکت ںہی لہذا
اپت کسوٹیاں ہو
ں
معلوم کریں۔

ٹیسٹ ےک نتائج کا انتظار کرنا
ی
ٹیسٹ ےک نتائج ے
سکئ ںہی۔
می کچھ دن لگ
ملئ ں
می اور دورسے مریضوں ےس الگ رکھا جا سکتا ےہ تاکہ وائرس کو
اگر آپ یک عالمات شدید ہوں تو آپ کو ہسپتال ں
ے
پھیلن ےس روکا جان۔
ے
می گزار ی
اتت ٹھیک ہ کہ آپ ٹیسٹوں ےک انتظار کا عرصہ ے
کہی کہ آپ یک حالت ے
سکئ ںہی تو
اپن گھر ں
اگر آپ ےک ڈاکب ں
ے
چاہن کہ:
آپ کو
ں
•
•

رہی
می دورسوں ےس الگ ں
گھر ں
ے
ے
حفظان صحت ےک اچھے اصولوں اور دورسوں ےس فاصلہ رکھن ےک ذریےع اپت اور دورسوں یک حفاظت کریں

 COVID-19کا عالج کیےس ہوتا ےہ؟

ویکسی موجود نہی ہ۔ طت دیکھ بھال ےک ذریےع ر
ںے
اکب عالمات کا عالج کیا
اس وقت  COVID-19ےک ںلئ کوت عالج یا
ر
ں ے
ی
ے
جا سکتا ہ۔ ے
بیکٹبیا ےس ہون واےل انفیکشنوں ےک خالف مؤثر ہوت ںہی اور وائرسوں پر
اینت بائیوٹک ادویات رصف
ں
ے
کرتی۔
نہی ں
اثر ں
ںے
لوروکوئی سمیت بعض دوائیوں کو  COVID-19ےک عالج ےک ںلئ
کچھ رپورٹوں ےس اشارہ ملتا ےہ کہ ہائیڈروکیس ک
ے
ے
می ذرائع عالج ےک ریگولیبی ادارے (Therapeutic Goods Administration,
استعمال کیا جا سکتا ےہ۔آسبیلیا ں
ے
نہی کیا ےہ۔
) TGAن  COVID-19ےک عالج ےک ںلئ کیس دوات کو منظور ں
ںے
می مزید معلومات حاصل کریں:
 TGAیک ویب سائیٹ پر ہائیڈروکیس
کلوروکوئی ےک بارے ں
https://www.tga.gov.au/alert/new-restrictions-prescribing-hydroxychloroquine-covid-19

What you need to know about COVID-19 - 15062020 - Urdu

6

مزید معلومات
دیکھی
www.health.gov.au
ں
اکب پوچھے جا ے
 COVID-19ےک بارے می ر
ن واےل سواالت ےک جواب معلوم کریں
ں
دیکھی
ہمارے انگلش  COVID-19وسائل اور ترجمہ شدہ  COVID-19وسائل
ں
یلی حکومت ے
یہاں دیکھی کہ ے
آسبیلیا ےک عوام کو  COVID-19ےس محفوظ ر ے
آسب ں ے
کھن ےک ںلئ کیا کر ریہ ےہ
ں
www.australia.gov.au
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