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 ہےکا خطرہ   یماریب دیشد ں یم 19-کوِوڈ ںیلوگ جنہ وہ

   یکس سے  وجہ یک عمر اور  حالت یطب یادیبن یاپن  کو  نوںیڈینیک کچھ  کنیل ، ںیہ یسکت بنا ماریب یبھ کو  یکس 19-کوِوڈ اگرچہ

 کے ہونے متاثر سے اس ای یماریب دیشد ادہیز کو  آپ اگر۔ ہے ہوتا ادہیز خطرہ کا ہونے مبتال ںیم وںیدگیچیپ دیشد سے یماریب یبھ

 ۔ںیہ کرسکتے عمل لئے کے کرنے کم کو خطرے کے ہونے متاثر سے19-کوِوڈآپ تو، ہے خطرہ کا نتائج

 خطرہ ہے؟  کا نتائج  کے  ہونے  متاثر سے  اس ای یماریب دیشد ادہیکو ز کس

 ( ںیعمر م ادہیسال سے ز 60کے ساتھ بڑھتا ہوا خطرہ، خاص طور پر  یدہائ ہرعمر کے بالغ لوگ ) زرا زیادہ •
 : بشمول لوگ کے عمر  یبھ یمتاثرکس سے حالت یطب یدائم •

o یماریب یک پھڑوںیپھ 
o یماریب یدل ک 
o ( شریبلڈ پر یخون )ہائ ِِ فشار ہوا بڑھا 
o طس یابیذ 
o یماریب یک گُردے 
o یماریب یک( ور ی)ل جگر 
o ( ایمنشی)ڈ فتور یذہن 
o  اسٹروک 

 :جو افراد وہ  بشمول ، ںیہ کمزور  نظام یمدافعت کے جن افراد کے  عمر یبھ یکس •
o (نسریک سےی)ج ںیہ  مبتال  ںیم یماریب ای حالت یطب یادیبن یکس 
o ( یموتھرپیک سےی)ج جائے پڑ کمزور نظام یمدافعت سے  وجہ یک جن ںیہ رہے لے  اںیدوائ یسیا 

 (  (BMI)  یآئ میا یب ادہیاس سے ز ای 40) افراد مبتال ںیم موٹاپے •

 ں یرہ اریت

 ۔ںیرہ آگاہ  کرکے مالحظہ www.canada.ca/coronavirusکے بارے میں معلومات حاصل کریں اور 19-کوِوڈ •
صحت   یک ونسپلیاور م یعالقائ/  یصوبائ یمعلومات رکھنے کے لئے اپن نیتازہ تر ںیکے بارے م19-کوِوڈ ںیم یونٹیکم یاپن •

 ۔ںیسائٹس مالحظہ کر بیسے متعلق و
 اور کھانے کے جانوروں پالتو ، یگروسر مطابق کے توضرورت ہے، پڑتا رہنا پر گھر لئے کے ہفتوں کچھ   کو آپ اگر •

 ۔ ںیرکھ رہیذخ کا  سامانوں کے  یکش میجراث اور یصفائ
  کو بات  اس اور جائے یسےکیک حفاظت یاپن کہ ںیکر بات ںیم بارے اس سے والے کرنے فراہم بھال  کھید یک صحت اپنے •

 ۔ ہے یفراہم  یک  سامان یطب اور دواؤں ںیم مقدار یکاف  پاس کے آپ کہ ںیبنائ ینیقی
 ۔ ںیکر یاریت یک رہنے منسلک  ساتھ کے دوسروں عہیذر کے  لیم یا ای فون •
،   سےی)ج ںیمدد کے لئے کہ  ںیکاموں م یضرور ی موٹ یچھوٹ یدوست سے باہر ک ای ہیہمسا یفرد ، کس ی کے کس خاندان •

 (۔ دنایخر یمنگوانا ، گروسر ںیدوائ ینسخوں وال
 ۔ ںیہ ابیدست خدمات  ی س کون لئے کے پہنچانے  اںیدوائ ای کھانا  ںیم گھر کے  آپ کہ ںیکر ینشاندہ یک بات اس •
 ۔ںیکر ٹریکے لئے خود کو مان عالمات  •
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 ں ی کر کم سے یک کو خطرے  کے  19-ڈِِ کوو  اپنے 

 اگر ممکن ہو تو ، صرف طبی طور پر ضروری تقرریوں کے لئے اپنا گھر چھوڑ دیں۔  •
 ۔ںیرہ دور سے لوگوں ماریب •
 ہوا ہو۔  سامناکا  وائرس ںیجنہ ایہو  ای، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے سفر ک ںیکر زیکے ساتھ رابطے سے گر دوسروں •
 :ںیکر اریاخت ری تداب یاطیاحت لیذ درج ، تو ہے جاسکتا ایک ںینہ زی گر سے رابطے اگر •

o ںی فاصلہ رکھ ٹرکایم  2کم سے کم  انیدرم کے شخص دوسرے اور اپنے 
o ۔ںیہالئ  ہاتھ سے قےیطرگلے ملنے کے بجائے دوستانہ  ای، بوسہ  مصافحہ 
o ں یرکھ مختصر کو  تیچ بات 

٪  60سیکنڈ کے لئے ہاتھوں کو بار بار صاف کریں یا ، اگر دستیاب نہ ہو تو ، کم از کم   20صابن اور پانی سے کم از کم  •
 کریں۔استعمال ٹائزرینیس لگانےوالے پر  ہاتھ  مشتمل پر الکحل

 ۔ ںیکر زیگر سے چھونے کو  کھانے ای/  اور آنکھوں اور ناک ، منہ اپنے سے ہاتھوں اپنے •
 ۔ ںیجائ کرساتھ لے  ٹائزریسن والے  لگانے پر  ہاتھ یمبن پر الکحلتو  ںیآپ گھر سے باہر ہوتے ہ جب •
 اور لینڈر یہ ، نوبسکے  دروازوںمقامات پر  یعوام سےیج ں،یکر زیکو چھونے سے گر  سطحوں والے جانے ۓچھو اکثر •

 ۔بٹن لفٹ

تو ، اپنے ہاتھ کو ڈھانپنے کے لئے ٹشو یا اپنی آستین اگر آپ کو عوامی مقامات پر سطحوں کو چھونے کی ضرورت ہے  •
 کا استعمال کریں۔ 

  کے پلنگ ، الخال تیب سےی، جںیکش کر  میجانے والے سطحوں کو صاف جراث ۓچھو اکثربار،  کیا ںیکم از کم دن م •
 ۔موٹیکے ر ژنیو یلینوبس ، فون اور ٹ کے وں، درواز بلیٹ یپاس وال

 یڈرگ شناخت پرجن  ںیکا استعمال کر کشمصنوعات میصرف منظور شدہ سخت سطح کے جراثکے لئے،  یکش میجراث •
 ہے کرتا قیتصد یک بات اس ہے نمبر یعدد 8 کیہوا ا ایطرف سے د یک ڈاینیک لتھیہ  نیا یآئ ی۔ ڈہوموجود  (DIN) نمبر

 ۔ہے محفوظ لئے کے استعمال اور ہے حاصل  یمنظور ںیم ڈاینیک کو   مصنوعات کش میجراث کہ

  یگئ یپر د بلیل  ئے،کے ل کشنیڈس انف لوی، گھر ںیہ ںینہ ابیدست مصنوعاتجب منظور شدہ سخت سطح کے جراثیم کش   •
کے   یپان ٹریل یف،  ای   ںیم  تناسب کے چیبل(  لیا م ی)ا ٹریل یمل  5کے ساتھ  یپان ٹریل  یمل 250 یف ایکے مطابق ،  اتیہدا

 نےیہائپوکلورائٹ حل د می٪ سوڈ0.1تناسب  ہیجاسکتا ہے۔   ایک اریت محلول   چیپتال بل کیامال کر  چیبل ٹریل یمل 20ساتھ  
  سے سنبھالنے قےیطر حیکو صح چی( بلنی)کلور لویگھرہے۔  یمبنپر  چیہائپوکلورائٹ پر مشتمل بل می٪ سوڈ5کے لئے 
 ۔ںیکر عمل پر اتیہدا کےلئے

  مثالً،آالت ) کٹرانکیال والے جانے ۓچھو اکثرتو،  ںیکے لئےمائعوں کے استعمال کا مقابلہ کرسکتے ہ یکش میوہ جراث اگر •
 جاسکتا ہے۔ ایک کش میجراث٪ الکحل سے 70( کو کم از کم روزانہ نزیبورڈز ، ٹچ اسکر یک

 ۔ ںیدالئ ادی متعلق کے رہنے سےدور آپ ے،ہوسکتا ہے کہ ان کو وائرس کا سامنا ہوا ہ ای،  ںیہ ماریجو ب کو، دوسروں •
 ۔ ںیکر زیپرہ سے اجتماعات بڑے اور ہجوم •
 ۔ ںیکر زی گر سے سفر یضرور ری غ باہر سے ڈاینیکسفر اور یسمندر  •

 

 ں یکر ایک تو ہے  یعالمت ہوت یکوئ یک 19-کوِوڈ کو آپ اگر

 : کہ ںیہ سکتے ہو لیذ مندرجہ متعلق  سے  ،کی عالمات19-کوِوڈ •
o ں یجائ لگ تک دن 14  ںیم ہونے نماں بعد کے ہونے سامنا سے وابئرس کہ ہے سکتا ہو 
o دیشد ادہیپھر ز ای ںیہ یہو سکت ی توبہت معمول ای  
o ںیہ یہوسکت عالمات مختلف کو دوسرے ںیم مقابلے کے  شخص کیا 
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  یمقام ایبھال فراہم کرنے والے  کھید یاور اپنے صحت ک ںیرہ  یہ پرہے تو، گھر  یہوتشروع   عالمت یکوئاگر آپ کو   •
 ۔ںیبتائ ںیاپنے عالمات کے بارے م ںیاور انہ ںیکو فون کر ونٹی لتھیپبلک ہ

تاکہ وہ   ںیفون کر شہیسہولت گاہ جانے  سے پہلے ہم  یبھال ک کھید یصحت ک ایسے ملنے  والے کرنے فراہم صحت •
 ۔ ںیسے بچاسک  سامنا کے میجراثدوسروں کو 

 
 :درج ذیل عالمات پر فوری غور کیا جانا چاہئے •

o ( ہوئے  ہانپتے ، سکتے پکڑ ںینہ سانس ، سےی)ج یدشوار اہم ںیم نےیل سانس 
o دباؤ  ای درد ںیم نےیس 
o ی دشوار ںیم جاگنے ای الجھن ینئ 

 

- ِوڈممکناً کو کو  آپ کہ ںیکر آگاہ  ںیانہ اور ںیکر کال پر 911 ، تو ںیہ ہوتے شروع والےعالمات کرنے غور یفور کوآپ  اگر •
 ۔ ہے خطرہ ادہیز کا ہونے اںیدگیچیپ کو  آپ اور ہے 19
 

کردار ادا کرسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لئے:  کے پھیالؤ کو روکنے میں ہم سب اپنا19-کوِوڈ

Canada.ca/coronavirus  

 ں یپر رابطہ کر 4397-784-833-1 ای 

 

 

 

 

 

 

 14-09-14: میترم خِ یتار

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_coronavirus

