
 

 )؟19کورونا وائرس ک�ا �� (کووڈ 
۔ اس �ن پوری 19کورونا وائرس (جس کا نام کووڈ  ) ا�ک نئئ ب�ماری �� جواب ا�ک سال � ز�ادە عر� � گردش کر ر� �� ب� ��

 دن�ا منی بڑا خلل پ�دا ک�ا �� ۔

 

 ، 
گ

  ز�ادە تر لوگ آرام � ساتھ گھر منی کورونا وائرس � بہ�ت ہوجائنی �

 

ن ہوسکتا �� اور شد�د  ل�کن کچھ لوگوں � ل�ی یہ بہت سنگنی
۔  ب�ماری �ا موت � وجہ ب� بن سکتا ��

 

 : کورونا وائرس � کچھ عالمات یہ ہنی

 

� حس �ا ذائقہ ختم  آپ � سونگھ�ن
 ہور�ا �� �ا بدل ر�ا �� 

 

ن بخار  ت�ی

 

ا�ک نئئ کھا�� اور آپ مسلسل 
 کر�ت ر�نی کھا��  

ا�ر آپ � پاس او�ر � عالمات ہنی تو ، جہاں آپ رە ر�� ہنی و�نی 
۔  پرکال ک��ں �ا ڻ�سٹ بک  119ڻھہ��ں اور عوام � سام�ن نہ جائنی

۔ www.gov.uk/get-coronavirus-testکر�ن � ل�ئ    د�کھنی

 

 

 � دھو�ن  
گ

جب ہم ادھر ادھر گھوم�ت ہنی تو ہم سب کو اپ�ن چہروں کو ڈھانپ�ن ، دو�وں � فاصلہ رکھ�ن ، اور اپ�ن ہاتھوں کو باقاعد�
ور روکنا چاہ�ئ ۔  � ذر�� کورونا وائرس � پھ�الؤ کو�ن

 

۔ ن موجود ��  اچ� خ�ب یہ �� کہ اب آپ کو کورونا وائرس � بچا�ن � ل�ئ ا�ک و�کسنی

ن � بار� منی م��د معلومات اس  ۔ و�کسنی ، ل�کن اس � بہت ز�ادە سفارش � جایت �� ن لگاین �� �ا نہنی یہ آپ � مر�ن �� کہ آپ �ن و�کسنی
 صف� � دو�ی طرف ہنی ۔



 

ن � بار� منی  )19(کووڈ  وائرس کورونا و�کسنی
ن کا تج��ہ ک�ا گ�ا �� تا�ہ یہ  و�کسنی

 یئن بنا�ا جا س� کہ یہ محفوظ �� �ق

 

ن �  ورت  2آپ کو و�کسنی ڻ�کوں � �ن
 ، جو

گ
ہفتوں � وق�ن  12�  3کہ  ہو�

 
گ

 � ہوں �

 

ن کورونا   ا�ک ڻ�کہ ��  و�کسنی

ن منی   ۔جانوروں �کوئئ اجزاء شامل نہنی ہنی کورونا وائرس و�کسنی

   

۔ ن حاصل کر � ، آپ کورونا وائرس � اپ�ن آپ کو بچا�ت ہنی  و�کسنی

 

ہم اب� تک نہنی جان�ت کہ آ�ا یہ آپ کو 
وائرس � لگ�ن اور دو�وں تک منتقل 

 �ا نہنی 
گ

 کر�ن � رو� �

  

ن لگا�ن � آپ کو کورونا وائرس �  و�کسنی
کم ہوجاتا   بہت ز�ادە ب�مار ہو�ن کا امکان

 �� 

   

ن آپ کو کورونا وائرس نہنی دے  و�کسنی
 سکئت �� 

ن آپ کو کورونا وائرس نہنی دے سکئت �� ، ل�کن امکان �� کہ اس � آپ � بازو کو درد ہو۔ انج�کشن لگ�ن � بعد  دن تک  2-1و�کسنی
ن آپ � جسم کو کورونا وائرس آپ کو طب�عت � خرایب محسوس ہونا عام �� ج�سا کہ  آپ کو زکام ہو ۔ اس کا مطلب �� کہ و�کسنی

 � لڑنا سکھا ر� �� ۔

�ن تحفظ حاصل کر�ن � ل�ی آپ کو  ۔ بہ�ت ۔ اثر ہو�ن منی کئئ ہفتوں کا وقت لگتا ��
گ

ن آپ کو فورا� تحفظ فراہم نہنی کر� � و�کسنی
ورت �� ۔ ن � دونوں خورا�نی لی�ن � �ن  و�کسنی

: ل�کن آپ   ن لی�ن � بعد براە کرم جاری رکھنی  کو اب� ب� محفوظ ر�نا چاہ�ئ ، و�کسنی

 

 اپ�ن ہاتھ احت�اط � اور ا��� دھوئنی 

 

 چہر� کا ماسک پہننی 

  



یت  دو�� لوگوں � دور ر�نی (معا�ش
 فاصلہ رکھنا)


