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ائرس � نئئ اقسام جو کہ �ش��ش کا کا پھ�الؤ جاری �� اور اس و   19 -برطانیہ مںی اس وقت کووڈ

۔   ر� ہںی ، سام�ن ا�  باعث ہںی

، پ ر�ا�ش پذیر نہںی ہںی پ کو  کووڈ  ان  جن لوگوں � ساتھ ا� � متاثر 19 -� م�ل جول  � پہ� ا�

۔  ا�رچہ کوئئ ب�   ہو�ن �ا ِا� دو�وں تک پھ�ال�ن � خطر� � بار� مںی س�چ بچار کرئن چاہی�ئ

پ کچھ اقدامات اڻھا کرف�م� اور دوستوں � اپ�ن م�ل جول کو  صورت خطر� � خا� نہںی ل�کن ا�

ن کووڈ  ۔  و�کسی�ن � متاثر ہو�ن اور ا� دو�وں تک پھ�ال�ن  اور اس �  19 -محفوظ بنا سک�ت ہںی

۔  ذ�ل مںی د�ی گ�ئ  شد�د ب�مار ہو�ن � امکانات مںی ک� الئت ہںی ل�کن مکمل طور پر ختم نہںی کرتںی

پ، ف�م�، اپ�ن پ�اروں اور اپئن کمیونئٹ � لوگوں � حفاظت مںی مدد   پ اپ�ن ا� مراحل پر عمل کر� ا�

۔    دے سک�ت ہںی

؟   19 -کووڈ  کس ط�ح پھ�لتا ��

پ کووڈ پ مںی کووڈ 19 -ا�سا ممکن �� کہ ا�  -مںی مبتال ہوں مگر اس � عالمات ظاہر نہ ہوں۔  ا�ر ا�

پ ا�  19 � کوئئ عالمات ظاہر نہ ہوں �ا پھر معمو� نوع�ت  � عالمت ظاہر ہوں تو پھر ا�

۔ کووڈ ن مںی � ا�ک فرد  �   19  -دو�وں مںی منتقل کر�ن کا سبب بن سک�ت ہںی  ہر تںی
�
متاثرە تق��با

۔ اس ط�ح وە اس کا علم ہو�ئ بغ�ی ا�   دو�وں مںی منتقل  مںی اس � عالمات ظاہر نہںی ہوتںی

۔   کرسکتا ��

۔  جب کووڈ19  -کووڈ ��ت ��
ُ
� متاثرە فرد   19 -� پھ�الؤ کا بن�ادی ذر�عہ متاثرە فرد � ساتھ ق

کتا �� تو  اس � کچھ ا�� ذرات (چھو�ٹ قطر� �ا بخارات)  خارج  سا�س لیتا، بولتا، کھا�ستا �ا چھین

۔  یہ ذرات کوئئ دو�ا فرد سا�س � ذر�� اپ�ن جسم مںی  19  -ہو�ت ہںی جن مںی کووڈ موجود ہوتا ��

۔    � جاسکتا ��

� متاثرە افراد مختلف سحطوں اور اش�ا � پاس کھا�س�ت �ا چھینک�ت ہںی تو وە ب�   19  -جب کووڈ

۔  19  -وڈکو  لودە ہوجائت ہںی  � ا�

پ کو کووڈ پ ا� مختلف سطحوں ج�سا کہ فرن�چر، بینچ    19 -ا�ر ا� ��  تو اس بات کا خطرە �� کہ ا�

  چا�� دں � دستوں تک پھ�ال �ا دروازو 
گ

پ انہںی براە راست َمس نہ ب� ک��ں۔  اس ط�ح �   یں � ا�

۔  سطحوں کو ہاتھ لگا�ن واال کوئئ ب� فرد متاثر ہوسکت  ا ��

 



 ف�م� اور دوستوں � م�ل جول � دوران خطر� کو کم کرنا 

� عالمات موجود ہوں چا�� معمو� نوع�ت � � کیوں نہ ہو    19  -کوئئ ب� فرد جس مںی کووڈ

�ا  19  -اور اس � ساتھ ساتھ وە افراد جن کا کووڈ پ کو  ہو ڻ�سٹ مثبت ا� وە گھر پر ر�ںی اور اپ�ن ا�

پ اس انف�کشن کو دو�وں مںی منتقل  ئیوسول�ٹ �عئن س�لف آفوری طور پر  ۔  کیوں کہ ا� الگ کر لںی

پ  ۔  ا�ر ا� پ کو الگ نہںی   NHS Test and Traceکرسک�ت ہںی (ڻ�سٹ اور �شاند�) � باوجود اپ�ن ا�

 (قرنطینہ) � پور� دورانیہ مںی  
گ

۔  عل�حد� پ  کو جرمانہ ک�ا جاسکتا �� اور   ر�ںی  گھر پر کر�ت تو ا�

پ مںی کووڈ گارڈنمہمانوں کو اپ�ن گھر �ا   پ �ن    19  -مںی مدعو نہ ک��ں۔  ا�ر ا� � عالمات ہںی اور ا�

 کروا�ن � انتظامات ک��ں۔     ڻ�سٹ PCRڻ�سٹ نہںی کروا�ا تو 

پ کھ� مقامات پر  ز�ادە �  � افراد � م�ل جول رکھ    ا�ن ز�ادە چھ افراد �ا ا�ک اور گھر �ن الحال، ا�

پ کھ�  -مئئ کو 17�۔   ت��� مرح�  ۔)گھرا�ن � ساتھ ا�ک لنکڈ سپورٹ ببل شامل �� سک�ت ہںی ( ا�

 جب کہ بند مقامات پر   30مقامات پر 
گ

� افراد   ا�ن لوگوں �ا ا�ک اور گھر  6لوگوں تک � مل سکںی �

۔  � م�ل جول رکھ سکںی 
گ

پ بند مقامات پر چھ افراد  موجود ہںی  ائںی کچھ استثن � کہ ا� وری �� . �ن

عالوە ک�  � اپ�ن مخصوص گروپ جب کہ کھ� جگہوں پر ت�س افراد � اپ�ن مخصوص گروپ � 

۔   � م�ل جول نہ رکھںی

پ کو ک� ب� ا�� فرد � دو می�ٹ کا فاصلہ برقرار رکھ�ن �  بدستور حکومئت ہدا�ت  برقرار �� کہ ا�

تا۔ �ا ا�ر دو می�ٹ کا  پ � گھر مںی ر�ا�ش پذیز نہںی �ا سپورٹ ببل مںی نہںی ا� کوشش کرئن چاہی�ئ جو ا�

احت�اط   ا�� صورت مںی اضا�ن ا�ک می�ٹ کا فاصلہ رکھںی ل�کن  فاصلہ برقرار رکھنا ممکن نہںی تو پھر 

ە)۔  پہننا برتںی (ج�سا کہ ف�س ماسک     روڈم�پہم اپ�ن    جی� جی�وغ�ی
گ

پر م��د پ�ش رفت ک��ں �

 تو 
گ

ن لگ جا�ئ � بادی کو و�کسںی � ذائت ذمہ داری � طرف   ضوابط حکومئت  تا��د،اور ز�ادە � ز�ادە ا�

۔ 
گ

پ کو دو�� لوگوں منتقل ہوجا�ئ � ، دو می�ٹ کا  �   اس ل�ی ا� پ � ساتھ ر�ا�ش پذیر نہںی ہںی جو ا�

پ کو  احت�اط  کر�ن اور خطرات کو ز�ر غور ال�ن   � ترغ�ب فاصلہ برقرار رکھ�ن � ہدا�ات دی�ن � بجا�ئ ا�

۔ 
گ

 دی جا�ئ �

  

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do


 ت��ا مرحلہ 

پ اپ�ن دوستوں اور ف�م� � م�ل جول رکھ�ت ہںی تو اس   17 پ پر منح� ہوگا کہ ا�ر ا� مئئ �، یہ ا�

۔  اس ر�نمائئ کا  پ کو احت�اط کرئن چاہی�ئ ن � فاصلہ برقرار رکھنا �� �ا نہںی ل�کن پھر ب� ا� دوران ا�

�بل  طئب لحاظ � انتہائئ حساساطالق سب پر ہوتا �� �شمول وە لوگ جو  ہںی اور وە  �عئن ول�ن

ن جو حاملہ ہ ، ماسوا�ئ خواتںی نگہداشئت مرا�ز � ر�ا�شیوں � جن � ل�ی   کی�ئ ہوم ر���ڈ�س �عئن   ںی

۔   الگ � ر�نما ہدا�ات کا اطالق ہوتا ��

ہںی (دو می�ٹ   ق��بخاص طور پر ان لوگوں مںی پھ�لتا �� جو ا�ک دو�� � ساتھ   19  -کووڈ ہو�ت

پ دو�� لوگوں � جتنا ز�ادە فاصلہ برقرار رکھںی  � اندر  اور ان � ساتھ ق��) ا�
گ

مںی کم � کم ت  �

پ � کووڈ ، ا�
گ

۔   19  -وقت گزار�ں �
گ

� متاثر ہو�ن اور اس کو پھ�ال�ن � امکانات ات�ن � کم ہوں �

۔   �� پھ�الؤ � خطر  19 -ق��ئب رابطہ �شمول گ� ملنا، کووڈ  مںی اضافہ کرتا ��

پ کووڈ پ کو اور اپ�ن  � پھ�الؤ � ام  19  -کچھ ا�� اقدامات ہںی جو ا� کانات مںی ک� ال�ن اور اپ�ن ا�

 : ۔  ِان مںی شامل �� ڻھا سک�ت ہںی  پ�اروں کو محفوظ بنا�ن � ل�ی ا�

۔ ● جب لوگ گھروں � باہر ہو�ت ہںی اور جسمائن فاصلہ   گھروں � باہر م�ل جول رکھنی

ہںی اور اس    19  -رکھ�ت ہںی تو کووڈ کا سبب بن�ن وا� وائرس پر مشتمل ذرات دور چ� جا�ت

۔ 
گ

 بات � کم امکانات ہو�ت ہںی کہ وە سا�س � ذر�� ک� شخص � اندر جائںی �

پ ک� � بند مقام پر  ●
�
ات کو �قیین بنائنی کہ وە جگہ  مل�ت ہنی تو اس ب�عین اندر ا�ر ا

�ا تازە ہوا � بہت ز�ادە مقدار   کا�ن حد تک ہوادار ہو۔  کھڑک�اں اور درواز� کھول دیں،

ا��ن دینا اور  ۔ ا�ک کمر� مںی تازە ہوا کو اندر  ا��ن دی�ن � ل�ی کوئئ اور اقدام اڻھائںی کو اندر 

� 19  -، کا اخراج کووڈبا� ہوا جس مںی وائرس پر مشتمل ذرات موجود ہوسک�ت ہںی 

، اتئن �  
گ

ا��ئ � ۔ جتئن ز�ادە تازە ہوا ا�ک کمر� مںی  پھ�الؤ � امکانات مںی ک� التا ��

 جلدی ہوا مںی موجود کوئئ وائرس کمر� � باہر نکل جا�ئ گا۔  

ن لگوائنی اور دو�وں کو ب� اس � ترغ�ب دیں۔  ● فر � جا�ئ تو و�کسنی
�
ن � ا   جب و�کسنی

ن کوو  � متاثر ہو�ن اور ا� دو�وں تک پھ�ال�ن  اور اس � شد�د ب�مار ہو�ن  19 -ڈو�کسی�ن

ن کو مد نظر   ۔ اس چ�ی � امکانات مںی ک� الئت ہںی ل�کن مکمل طور پر ختم نہںی کرتںی

ن لگوائئ �� اور ق��ئب رابطہ رکھ�ن � پہ� اس   پ � پ�اروں �ن و�کسںی پ �ا ا� �ا ا� رکھںی کہ ا�

ن کو مد نظر رکھںی  وری عرصہ مکمل ہوچکا �� �ا  چ�ی ن � اثر دکھا�ن � ل�ی �ن �ا و�کسںی  کہ ا�

۔    نہںی

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


� متاثر ہو�ن � صورت منی شد�د  19  -�اد رکھی�ئ کہ کچھ لوگ د�گر � �سبت کووڈ ●

۔  اور لوگوں � ا�ک دو�� � ساتھ ق��ئب رابطہ �  19 -اس ل�ی کووڈ ب�مار ہوسک�ت ہنی

ن   خطرات کچھ لوگوں � ل�ی د�گر � ۔ مثال � طور پر  حاملہ خواتںی �سبت بہت ز�ادە ہںی

۔  مثال � طور پر، اس موقع  اور عمر رس�دە افراد اس لحاظ �انتہائئ حساس�ت رکھ�ت ہںی

پ �ا  پ کو ک� عمر رس�دە فرد � ق��ئب رابطہ نہںی رکھنا چاہی�ئ خاص طور پر ا�ر ا� پر ا�

۔  
گ

ن نہںی ل�  دونوں کو و�کسںی

پ جت�ن  � ق��یب رابطہ رکھنی اور اس کا دورانیہ ب� کم � کم ہو۔ کم � کم لوگوں  ● اا�

 خاص طور پر مختلف گھروں � تعلق رکھ�ن وا� افراد 
گ

ز�ادە لوگوں � م�ل جول رکھںی �

پ � کووڈ مںی مبتال ہو�ن �ا دو�وں مںی منتقل کر�ن �  19  -� تو اس صورت مںی ا�

۔  ط��ل دورانیہ � ل�ی ق��ئب رابطہ وائرس � منتق� �   امکانات بہت ز�ادە ہو�ت ہںی

� نتی�ب مںی ب�   مںی اضافہ کردیتا �� ل�کن �اد رکھی�ئ کہ مخت� ق��ئب راب� � خطر

ن موجود   کا پھ�الؤ ممکن �� اور ق��ئب راب�19  -کووڈ � محفوظ دورانیہ ج�� کوئئ چ�ی

۔    نہںی

پ مںی   ہف�ت منی دو�ار اپنا ڻ�سٹ کروائنی  ●  کوئئ عالمات موجود نہ ہوں۔  کورونا � چا�� ا�

۔ اس ط�ح وە   ن مںی � ا�ک فرد مںی اس � عالمات ظاہر نہںی ہوتںی  ہر تںی
�
متاثرە تق��با

 �  ڻ�سٹ کروا�ن � نتی�ب مںی 
گ

۔  باقاعد� انجا�ن مںی اس � پھ�الؤ کا سبب بن سکتا ��

 خاص طور پر اپ�ن ف�م� �
گ

 عالوە د�گر لوگوں � مالقات  خطرە کو کم کر�ن مںی مدد م� �

پ اپ�ن ل�ی اور اپ�ن پ�اروں � ل�ی    رڈر کر�ن � پہ�۔  ا� کر سک�ت   گھر پر مفت کورونا ڻ�سٹ کا ا�

۔  منٹ مںی مو  30ہںی جس � نتائج   صول ہوجا�ت ہںی

 � ہاتھ دھوئنی اور سطحوں کو صاف ک��ں۔  ●
گ

  وائرس کو ختم کر�ن � ل�ی باقاعد�

پ کو چاہی�ئ کہ ان کو اس مقصد � ل�ی جگہ فراہم   ا�ر دو�� لوگ فاصلہ رکھنا چاہ�ت ہںی تو ا�

 ک��ں۔  

پ کو بند مقامات پر    30افراد � گروپ (�ا دو گھروں � افراد)، �ا کھ� مقامات پر  6�اد رکھی�ئ کہ ا�

ٰ کا اطالق نہ  لوگوں � گروپ � عالوە ک� � مل�ن � اجازت نہںی جب تک کہ اس ضمن م ںی استثئن

 ہوتا ہو۔  

پ اپ�ن   پ کو عمل کرنا ہوگا چا�� ا�  جن پر ا�
گ

، مخصوص ر�نما ہدا�ات ہوں � کچھ مقامات � ل�ی

� د�گر لوگوں ج�سا کہ سڻاف اور دو�� عوا�  19  -دوستوں اور ف�م� � ساتھ ہوں۔  یہ کووڈ

ور  ان مںی پھ�الؤ � خطرە کو کم کر�ن � ل�ی بہت �ن پ جس  مم�ب پ کو چاہی�ئ کہ ا� ۔  ا� ی ��

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/


جگہ پر ہںی اس � متعلقہ ہدا�ات پر عمل ک��ں (مثال � طور پر تعل�م، صحت �ا نگہداشئت /مقام

 مقامات پر)۔ 

،  کارو�اری اور   19  -کووڈ ە کا اطالق دف�ت � حفاظت � اصول �شمول سما�ب فاصلہ برقرار رکھنا وغ�ی

۔  یہ ہدا� ات ک� جگہ � مال� � طرف � سما�ب فاصلہ برقرار رکھ�ت عوا� مقامات پر ہوتا ��

۔    ہو�ئ و�اں لوگوں � تعداد معلوم کر�ن � ذمہ داری پر اثر انداز نہںی ہوتںی
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