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ماسک،  فا صلہ، ہوا کی آ مد و رفت کے صحیح نظام اور  

کے پھیال ؤ کو روکیں۲صفا ئی سے سارس سی ٰاو وی 

دوشکستکووبا،کروبندمنتقلیکیانفیکشن



ےک انفیکشن یک منتقیل کو سمجھی   (SARS-COV-2)  و وی
ٰ
۲سارس یس ا

ہےئرسواکرونانیانسانہیازامرضانتہائیکا۲ویٰاوسیسارس

ہےبناسببکاوباءعالمیسےوجہکیامواتاوربیماریخوفناکجو

یہ وائرس ناک اور لعاب تنفس کے رطوبتوں کے ذریعہ ایک  سے 

دوسرے شخص تک پھیلتا ہے۔ تغیرات وائرس میں جمع ہوسکتے ہیں جو نئی 

کی قسمیں بناتے ہیں۔ یہ نئی شکلیں تشویش کا باعث بن سکتی ہیں۔ وائرس

مختلف حالتیں اعلی انفیکشن اور منتقلی کی  شرح سے پھیل سکتی ہیں۔

انفیکشن کے اضافےاگر مناسب احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائیں تو ،

دوبارہ ہوسکتے ہیں۔ صرف چند ایک متاثرہ افراد کے ساتھ ، یہ وائرس بڑی 

آبادی میں تیزی سے پھیل سکتا ہے۔

طرزمناسبکوویڈلئےکےپانےقابوپراساورکرنےکمکومنتقلیکیوائرسکووڈ

کریںپیرویسےسختیکیعمل

کچھ آسان اصولوں اور طرز عمل میں تبدیلی سے اپنے آپکو اور دوسروں کو انفیکشن سے 

بچا سکتے ہیں

: رکھیںیادہمیشہ

۔ہیںسکتےپھیالوائرسبھیوہدیتےئیدکھانہیںعالماتمیںلوگوںجن

وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 

❋



بوندیں .2

ذریعہبنیادیکاپھیلنےوائرسمیںدوسرےسےشخصایک

وہاںاور،ہیںکرتااضافہمیںتعداداپنیکربسمیںفردمتاثرہ۲ڈوکوسارس

۔ہےکرتامتاثرکوشخصدوسرےکسیسے

یہ وائرس متاثرہ شخص کی سانس چھوڑنے ، بولنے ، گانے ، ہنسنے ، کھانسی اور 

چھینکنے وغیرہ کے ذریعہ تھوک اور ناک کی رطوبتوں میں خارج ہوتا ہے۔

مناسب کوویڈ سلوک پر عمل پیرا ہوکر ، ہم ایک شخص سے دوسرے میں وائرس 

۔کے انفیکشن کی روک تھام کرکے وبائی امراض کے پھیالؤ کو کم کرسکتے ہیں

ہوتینہیںظاہرعالمتکوئیمیںاساگرکہتکیہاں،شخصمتاثرہبھیکوئی

وائرسجمعکہہےکرسکتاِرہاکوقطروںلدےاتنےسےوائرسوہتوبھی،ہے

کچھ متاثرہ افراد میں دو ہفتوں۔ہوسکیںشکارکاانفیکشنلوگسےبہتاورسے

تک انفیکشن کی عالمات ظاہر نہیں ہوتی ہیں ، اس دوران بھی وہ دوسروں کو متاثر 

کرسکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں عالمات کبھی ظاہر نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ وائرس 

کے انفیکشن کو منتقل کرسکتے ہیں۔

کےلوگوںانآپجبکہتکیہاںپہنیںبھیتبماسک

کرتےنہیںظاہرعالماتکیانفیکشنجوہوںپاسآس

۔ہیں

❋

وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 

سطح1.ایروسولز .3



منتقلیذریعہکےبوندوںاورایروسول
ایکمیںشکلکیںواوربوندایروسولقطرےوالےہونےجرخاسےناکاورتھوک

۔ہیںتےپھیالوائرسمیںانساندوسرےسےانسان

بڑے سائز کے قطرہ زمین اور سطحوں پر گرتے ہیں اور باریک ذرات ہوا کے راستے 

زیادہ فاصلوں تک پھیل جا تے ہیں۔

ہوا کی گردش کی عدم موجودگی میں ، وائرس سے متاثرہ قطرہ اور ایروسول بند جگہوں 

پر جمع ہوجاتے ہیں ، جس سے لوگوں میں انفیکشن پھیلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

ذراتکےوائرسکیونکہ،ہیںہو تےکمامکاناتکےپھیلنےانفیکشنپرجگہوںکھلی

۔ہیںہوجاتےمنتشرجلدی

اسیہے،جاتیہوکمبدبوسےہونےاضافہمیںگردشکیہواسےطرحجس

۔ہےجاسکتاکیاکمکوذراتکےوائرسسےہواطرح

میٹر۲قطرہسےشخصمتاثرہ

ہیںگرتیپرفاصلےکے
ہیںسکتےبہمیںہواتکمیٹر۱۰ایروسول

۔ہیںذریعہبنیادیکامنتقلیکیوائرسایروسولاورقطرے

وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 



منتقلیکےذریعےسطح

پرسطحوںمختلفقطرےوالےہونےخارجسےشخصمتاثرہ

۔ہیںگرتے

جب کوئی ان آلودہ سطحوں کو چھوئے اور صابن سے ہاتھ 

دھوئے بغیر اپنے منہ ، ناک یا آنکھوں کو چھوئے تو وہ وائرس 

کے ذرات سے متاثر ہوسکتے ہیں۔

وائرس سے لدی یہ بوندیں  غیر محفوظ سطحوں جیسے گالس ، 

پالسٹک ، اور سٹینلیس سٹیل پر طویل عرصے تک زندہ رہ 

سکتی ہیں۔

سےاشیاءکشجراثیمجیسےفینائلاورکوبلیچوغیرہفرشاورکرسیاں،میز،سوئچز،دستےدروازےکےجیسےسطحوںآنےوالیمیںںرابطوہدزیا

ہےسکتاجاکیاکمکوہونےمنتقلئرسسےواںسطحوسےکرنےفصاسےباقاعدگی

❋

وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 



+

:ماسک ےس متعلق پی اس اے یک ہدایات 

https://static.psa.gov.in/psa-prod/publication/ManualonHomemadeCover.pdf
پہنیںماسک

خطرہکمخطرہزیادہخطرہزیادہبہتکامنتقلی

واالپرتدوبناکاسوتیمیںگھر،سےپہننےنہیںماسک

ہےکرتافراہمتحفظبہترزیادہماسک

ماسک سب سے زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے N-95 

آپکیبنائیںیقینی :

کےآپکہباندھیںپرچہرےطرحاسکوماسک

بھیہواسیتھوڑیسےپاسآسکےمنہاورناک

۔ہونہداخل

روزانہ کپڑوں کے ماسک کو دھوئیں اور دھوپ میں 

خشک کریں۔

ہوںموجودباہرکےلوگجباوربھیوقتجاتےباہرسےگھر

۔بنائیںیقینیپہنناماسکبھیمیںتوگھر
❋

پہنیںماسکدوساتھایک
ہم دو ماسک پہننے کی سفارش کرتے 

ہیں

ماسککپڑےکااوپراسکےپھر،پہنیںماسکسرجیکلپہلے

۔ہونہیںڈھیالبالکلجوپہنیں

اگر آپ کے پاس سرجیکل ماسک نہیں ہے تو ، ایک ساتھ دو سوتی 

ماسک پہنیں۔

عام طور پر سرجیکل ماسک صرف ایک بار استعمال ہوتے ہیں ، 

بار تک ۵لیکن جب کپڑے کا ماسک پہنتے ہیں تو ، آپ اسے 

استعمال کرسکتے ہیں۔ ایک بار استعمال ہونے کے بعد ، اسے 

خشک جگہ پر سات دن کے لئے چھوڑ دیں ، اسے کچھ وقت 

دھوپ میں رکھیں اور دوبارہ استعمال کریں۔

: لئےکےماسکنگدوہری

۔دھوئیںنہکبھیماسکسرجیکل
وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 

❋



(وینٹیلیشن) ہوا بازی میںگھروں
کاہواسمتییہ۔دیںآنےاندرہواتازہکیباہراوردیںجانےباہرکوہواکیاندرکےگھر

ھرگ۔ہےکردیتیکمامکانکاانفیکشنسےجراثیمپرجگہوںبندانوینٹیلیشنبہتراوربہاؤ

۔ہوگاکمامکانکامنتقلیکیانفیکشن،ہوگاہوادارزیادہجتنا

ہوا بازی مناسبغیر

( بنددروازےاورںکیاکھڑ )

اچھی ہوا بازی 

( کھلےدروازےاورںکیاکھڑ )

ہوا بازی مناسب

( پرستارراستہ ( فیناسٹایگز )

راستبراہہواآلودہسےجسکریںگریزسےرکھنےمیںاندازاسکوپنکھے۔ہےاہمتعینکاجگہکیپنکھے

۔آئےمیںبطہراکےاورکسی

۔رہیںچالتےکوپرستاروںراستہتوہیںبنددروازےاورکھڑکیاںاگر۔ہےضروریکرناانسٹالپرستارراستہ

وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 

ایسےسمتکیباہرکوپنکھاسٹلپیڈیالگوائیںفینایگزاسٹ

باہرسےاسکرےکامطرحکیفینایگزاسٹوہکیرکھیں

اکٹھےہوئےمیںگھرگردشکیہوااوریہہےآتیاندرہواکی

ہےکرتیکمکوزّراتکےجراثیم



(وینٹیلیشن)بازیہوامیںگھروںچھوٹے

( کمیکیگردشکیہوا وینٹیلیشنمناسبغیر (

بہاؤکےہواسےاقداماتہوائیاورکسییاجالی

جمعمیںسےکمرےجسہیںکرتےبہترکو

۔ہیںجاتےہوکمذراتکےوائرسوالےہونے

دارہواکمرہ،سےلگانےفین اسٹایگزقریبکےجالی

اکردیتکمکوامکانکےمنتقلیکیانفیکشناورہےرہتا

۔ہے

وجہکیکمیکیطریقوںدیگرکےگردشکیہوایاکھڑکیوں

سےجس،ہےجاتیبڑھگنتیکیجراثیممیںکمرےسے

۔ہےجاتابڑھامکانکاانفیکشن

کےگردشکےہوامیںگھروںجن

وہاں،ہیںنہیںموجوداقداماتمناسب

تھساتھساکےلیکوجاپنچایتوںگرام

۔چاہئےلگانافیناسٹایگز

❋

وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 



(وینٹیلیشن)بازیہواکام کی جگہوں پر
دروازےاورکھڑکیاںکیکمرےاگر،وقتچالتےسیاے

ہوجاتیجمعمیںکمرےہوامتاثرہ،توہوںبندپرطورمکمل

انفیکشنبھیمیںدوسرےسےشخصمتاثرہایکاورہے

۔ہےجاتابڑھامکانکاپھیلنے

( کمیکیگردشکیہوا وینٹیلیشنمناسبغیر (

کھالآدھاکودروازوں

رکھیں

کھالآدھاکودروازوں

رکھیں

کوذراتکےوائرساورالنےکوہواباہرکی

،لئےکےکرنےکم

اورکھڑکیوںبھیوقتکےچلنے AC  

۔رکھیںآدھاکھالکودروازوں

ینفایگزسٹلئےکےوینٹیلیشنزیادہسےزیادہ

۔لگوائیںضرور

وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 



سسٹممینجمنٹایئرسنٹرالئزڈ وینٹیلیشن :
تثابدگارمدوقتاسخصوصا  اضافہمیںکارکردگیکیفلٹریشنایئرسنٹرلبہتر

یہ تجویز کی جاتی ہے ۔ہیںہوتےمحدودذرائعکےالنےاندرہواسےباہرہےجبہوتا

کہ دفاتر ، آڈیٹوریمز ، شاپنگ مالز وغیرہ میں چھتوں پر ہوائی وینٹیلیٹرس اور ایچ ای

پی اے   دیگر فلٹرز لگائے جائیں۔ ان فلٹرز کو صاف اور باقاعدگی سے تبدیل کرنا 

چاہئے۔

ٹرفلکہبنائیںیقینی

استعمالکردہتجویز

میںحدکیوقتکے

ہے

مالاستعفلٹرمناسبکہبنائیںیقینی

نکلےہواسےاندرجسکے،ہو

۔نہیںسےپاسآساسکے

کریاورساخت،فلٹرکےفلٹریشنایئر

کریںمعائنہسےباقاعدگیکو پرستارگیبل (پنکھا)

لگائیں

( ہواپارٹکوئلیٹکارکردگیاعلی ) کےاےپیایجوایچکلینرفلٹریشنہلکےنوٹ

میںصفائیکیہواآلودہمیںجگہوںبندبھیوہہیںدیتےاستعمالعاممیںمقابلے

طورکےیونٹوںاےپیایغیرایچکوفلٹرزان،لیکن۔ہیںکرسکتےاداکرداراہم

۔چاہئےجاناکیازدنشانپرطورواضحپر
وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 

وینٹیلیشنمناسبغیر

وینٹیلیشنمناسب



تحفظاتاضافی وینٹیلیشن:

رکھیںکھالکوکھڑکیوںمیںٹرینوںاوربسوںہوممکنجہاں

ایئر کنڈیشنڈ بسوں اور ٹرینوں میں ہوا کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لئے  نئے  نظام 

متعارف کروائیں( ایگزاسٹ فین)

ان گاڑیوں کے ائر کنڈیشنر میں بھی ایچ ای پی اے یا باقاعدہ فلٹرز لگائیں ، انہیں 

باقاعدگی سے صاف رکھیں اور بدلتے رہیں۔

: بنائیںیقینیکوبہاؤکےہوامیںگاڑیوںٹرانسپورٹعوامی

نظامکےگردشکیہوابہتر

کےہوادورسےلوگوںاور

منتقلیکیانفیکشنسےبہاؤ

۔ہےجاسکتاروکاکو

پرمقاماتوالےویکسینیشنمیںمراکزکےصحتاوراسپتالوںکہبنائیںیقینیکوباتاس

۔ہومناسبنظامکابہاؤاورگردشکیہوا
❋

وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 



PSA Guidelines on Home Isolation
https://www.psa.gov.in/innerPage/psa-

initiatives/home-care-tips-managing-covid-

19/2820/2820

شدہتصدیقکوافرادوالےہونےمثبتکویوڈ

N-95

دستیابیہاگریا،چاہئےجانادیاماسک

،جائےدیاماسکسرجیکل،توہیںنہیں

کےخطوطرہنماکےآرایمسیآئیاور

کرنےعملپرقواعدکےعلیحدگیمطابق

۔جائےدیہدایاتلئےکے

❋

کےصحتآشا  ، آنگن واڑی     ،

کیشخصمتاثرہکوکارکنوں

دیئےآکسیمٹرلئےکےنگرانی

جائیں

ان صحت کارکنوں کو بھی تصدیق 

ماسک دینا چاہئےجنہیں ۹۵شدہ ں

ٹیکے لگائے گئے ہیں۔

ریپڈلئےکےلوگوںوالےہونےداخلمیںعالقے

۔کروائیںٹیسٹنگاینٹیجن

ن ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کے انعقاد کے لئے آشا  ، آنگ

واڑی     ،  صحت کارکنوں کو تربیت دی جانی چاہئے۔

علیحدگیاورجانچپرسطحبرادری
(دیھا تی اور   نیم شہری عالقوں کے لئے)

وائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 

https://www.psa.gov.in/innerPage/psa-initiatives/home-care-tips-managing-covid-19/2820/2820


جگہوں کو ہوآدار  دو ماسک پہنیں

رکھیں

کووڈ مثبت مریض کو 

الگ تھلگ  رکھیں

سطحوں کو باقا عد گی سے جرا 

ثیم دور کرنے والے مادہ سے 

صاف کر یں

جسما نی دوری برقرا ر 

رکھیں

بار بار صابن سے ہا تھ 

دھوئیں

ورٹیور: ڈیزائن اور ریسرچوائرس کی منتقلی کی روک تھام پر پی ایس اے۔ کی ہدایات۲سارس سی او وی 

دوشکستکووبا،کروبندمنتقلیکیانفیکشن
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