
میں کس طرح پھیلنے سے روکوں؟

آپ کو COVID-19 کیسے لگ سکتا ہے؟ کیا یہ فلُو کی طرح نہیں ہے؟

عالمات کیا ہیں؟ کون شدید بیماری کا خطرے میں ہے؟

 اپ COVID -19 کے بارے میں کیا جننے کی ضرورت ہے: 1 پیج گائیڈ

اموات کی شرح کتنے لوگوں کو شدید بیماری ہوتی ہے؟ FDA منظور شده عالج

انفلوئنزا/زکام

کو رونا وئرس

نہیں! کیونکہ

 عمر رسیده + جو دوسری بیماریوں میں مبتال ہیں

 ہم مل کر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں

 اگر مجھے ایسا لگے کہ میں بیمار ہو رہا ہوں؟

 ”جسمانی دوری“ کیا ہے؟

 بزرگ افراد مین کو رونا
 وئرس سے مرنے کا خطره

بہت زیاده ہے

 کون لوگوں کو انفکشن ہورہا ہے؟

elpoep ____ ot pu tcefni nac nosrep 1

~0.1%

1-2%

 مرنے کا امکان 20 گنا زیاده ہے
اگر مریض کو کو رونا وئرس ہو

بخار کھانسی

تھکاوٹ

سانس کی قلت

پڻھوں میں درد

عالمات کے بغیر انفیکشن اور عالمات کے بغیر لوگوں سے پھیلنا ممکن ہے

ہاں

نہیں

• کورونری دمنی کی بیماری
• پھیپھڑوں کی بیماری

• گردے کی بیماری
• تیز خون کا دوران

  (بلند فشار خون)
•  دیابیطس

• کمزور مدافعت کا نظام
• کینسر
• موڻاپا

اگر آپ باہر جارہے ہیں تو ماسک پہنیں!

?میں بیمار محسوس کر تا ہوں... میں کیا کروں؟

اس سے آپ اور دوسرے لوگ محفوظ رہینگے اور ہسپتال املہ کو اس بیماری کا مقابلے کرنے میں آسانی ہوگی

?یہ کیوں ضروری ہے؟

• صابن + پانی، 20 سیکنڈ
• اگر دستیاب نہ ہو تو الکحل

  سینیڻازر (کم از کم 60% الکحل)

ہاتھ کی حفظان صحت

 کاؤنڻر، میز، دروازے کا
ہینڈل، فون، کیبورڈز، وغیره

ڈاکڻر سے مشوره کریں  اگر آپ کے پاس ڈاکڻر نہیں ہے تو اپنے
مقامی بورڈ آف ہیلتھ سے رابطہ کریں

 جب تک کہ آپ کو شدید عالمات نہ
ہوں ایمرجنسی ڈیپارڻمنٹ مت جائیں

 اگر ایمرجنسی ڈیپارڻمنٹ جا رہے
 ہیں تو عملے کو پہلے فون کر کہ
 بتائیں ، تا کہ وه آپ کے آنے کی

تیاری کر سکیں
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کیا ڻھیک ہے؟ کیا نہیں؟

Adapted from: County of Los Angeles Public Health

?

• ہجوم میں جانا
• کھیلنے جانا, گھر میں مہمان آنا

• محافل موسیقی
• ایتھلیڻک واقعات

•بھیڑ خورده آسڻرز
• بار اور ریستوراں
• غیر ضروری سفر

• بس/ڻرینیں (اگر ممکن ہو تو)

• چلنا/پیدل سفر
• گھر پر ورزش کرنا

• کتاب پڑھنا
• موسیقی سننا

• گروپ ویڈیو چیڻس
• دوست کو کال یا ڻیکسٹ کرنا

• بوڑھے پڑوسی کو کال یا ڻیکسٹ کرنا

بچنا محفوظ

 بوجھ کو کم کرنے کے لئے کوئ
اقدامات نہیں کیے گئے تو

 جب پھالؤ کو محدود کرنے کے لئے اقدامات
 اڻھائے جاتے ہیں تو، طویل عرصے کے

دوران کم نئے کیسز ہوں گے

Adapted from the Centers for Disease Control

ہمارا صحت کا نظام کتنے بیمار لوگوں کا عالج کرسکتا ہے

وائرس کب سے پھیل رہا ہے
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Source: Harvard Health Publishing

لوز موشن

 انفکشن سے لےکر
عالمات کا وقت

1 سے 4 دن تک
 (اوسط 2 دن)
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 2 سے 14 دن تک
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بہت عام عالمات
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زیاده یا بہت کم درجہ حرارت
سانس کی قلت

کنفیوژن
محسوس کرنا کہ آپ بیہوش ہو جائیں گے

6 ft 
(2 m)

کم از کم 6ft آپنے اور دوسروں کے درمیان بڑے ہجوم سے گریز کریں

جسمانی دوری

شاملاور

شامل

 اب تک کی تازه ترین
معلومات -اپڻیٹ ہوا

سر درد ناک کا بہنا گلے کی سوجن

آکسیجن کی کمی

پھیپھڑوں کی ناکامی
خون کا دوران

Source: Business Insider

وائرس کا پھیالؤ

Source: Fauci et al. New England Journal of Medicine (2020) 
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یہ معالوم نہیں کہ کتنا عام عام ہے

البتہ

+

A

کوئی عالمات نہیں

Source: Wu et al JAMA (2020) 

جسمانی دوری کا مطلب معاشرتی طور پر الگ نہیں ہے!
فون کالز، ویڑیو چیڻس اور دیگر ڻول کے زریعہ منسلک رہیں

Source: Centers for Disease Control

Source: Centers for Disease Control 

<2%
اتنے بیمار کہ ہسپتال میں داخلہ کیا گیا

20%
شدید یا تنقید بیماری کے ساتھ

Source: Centers for Disease Control 
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فلُو بمقابلہ کو رونا وئرس شرحاموات، عمر کے لحاظ سے

 جب ُگرو سری اسڻور پر کم رش ہو تب جائیں

انفلوئنزا/زکام کو رونا وئرس

کو رونا وئرس

سطح کی صفائ


