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 میں مبتال شخص ےس ممکنہ سامنا ہونے پر کیا کرنا چاہیں  19-کووڈ

 یک تبدیلیوں کا خالصہ  2022اکتوبر،  24

 لئے قرنطینہ یک تجویز ختم یک گئے عام عوام ےک   •

 ٹیسٹنگ یک تجاویز میں ترمیم یک گئے  •

لئے  •  نظر ثانے شدہ معلوماتچند مجمویع مقامات پر رہائش یا مالزمت رکھنے واےل افراد ےک 

لئے نظر ثانے شدہ تجاویز   19-جو لوگ کووڈ • ، ان ےک   کا سامنا کرنے ےک بعد اب بیمار ہیں

 تعارف 

ےس سامنا ہوا ہے یا آپ ےک خیال میں آپ کا سامنا ہوا ہے تو آپ اپنے گھر اور کمیونئی ےک دیگر افراد میں  19-اگر آپ کا کووڈ
۔ براہ مہربانے درج ذیل رہنمانے پر عمل کریں۔ براہ مہربانے مخصوص مقامات وائرس کا پھیالؤ روکنے میں مدد   کر سکئے ہیں

 : لئے اضافے رہنمانے یہاں دیکھیں  ےک 

، انہیں   • جو لوگ کیس نگہداشت صحت ےک ادارے میں قیام یا مالزمت رکھنے ہیں یا وہاں کا دورہ کر رہے ہیں
لئے عارضے تجاویز  CoV-SARS-2نگہداشت صحت ےک ماحول میں  ول ےک  میں درج  انفیکشن ےک انسداد اور کنٹی

۔ )رصف انگریزی( رہنمانے پ  ر عمل کرنا چاہنں

اگر آپ کیس پرہجوم جائے مالزمت، عارضے کارکنان یک رہائش، بحری تجارنے ماحول، اصالیح یا حراسئے ادارے،  •
، یا عارضے رہائش میں قیام یا مالزمت اختیار کئں ہونے ہیں تو براہ مہربانے  گھر افراد ےک شیلٹی مخصوص  ئے

لئے معلومات  میں درج رہنمانے پر عمل کریں۔  مجمویع ماحول میں رہائش یا مالزمت رکھنے واےل افراد ےک 

لب باتوں یک بنیاد پر ان مقایم طئے دائرہ کار اپئے صوابدید پر وبا پر قابو اور انسداد ےک موجودہ اقدامات جییس غور ط
۔ جیسا کہ  ے کا نظر ثانے شدہ  Revised Code of Washington (RCWتجاویز میں کیم یا اضافہ کر سکتا ہے ، واشنگیی

، مقایم طئے افرسان وبانے مرض ےک پھیالؤ پر قابو  )کچھ اضافے ز  70.05.070کوڈ(  ( میں وضاحت یک گئے بانیں دستیاب ہیں
لئے اپئے صوابدی ۔اور انسداد ےک  وری اقدامات کر سکئے ہیں  د پر رصے

ا کووڈ ےک مثبت ٹیسٹ ےک حامل فرد ےس قریبی رابطہ ہوا لیکن میں بیمار نہیں ہوں۔ مجھے   19-میں
؟   کیا کرنا چاہیں

۔  19-دن بعد کووڈ 5تا  3آخری مرتبہ سامنا ہونے ےک   کا ٹیسٹ کروائیں

( میں  کا ٹیسٹ مثبت آئے پر کیا کرنا چاہنں   19-کووڈاگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آئے تو   • )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں
 درج رہنمانے پر عمل کریں۔ 

گھنٹوں بعد دوبارہ اینئی جن ٹیسٹ کریں۔    48تا  24اگر آپ کا اینئی جن ٹیسٹ منفے آئے تو پہےل منفے ٹیسٹ ےک   •
ٹیسٹ  48تا  24نفے ٹیسٹ ےک کا خدشہ موجود رہے تو آپ دورسے م  19-اگر دورسا ٹیسٹ منفے آئے لیکن کووڈ

ل 
ُ

، جس ےس ک ۔ اگر تیرسے ٹیسٹ کا نتیجہ منفے آئے اور  3ےک بعد دوبارہ ٹیسٹ کر سکئے ہیں
ے

ٹیسٹ ہو جائیں ےک
میں مبتال ہونے کا خدشہ ہو تو آپ اینئی جن ٹیسٹ استعمال کرنے ہونے دوبارہ ٹیسٹ کرنے کا  19-آپ کو کووڈ

، لیبارٹری میں م الیکیولر پر مبئے ٹیسٹ کروا سکئے ہیں یا اپنے طئے معالج کو فون کر سکئے  فیصلہ کر سکئے ہیں
۔ اگر آپ ےک پاس  لئے مناسب وسائل موجود نہ ہوں تو آپ ےک وسائل اور  3ہیں مرتبہ اینئی جن ٹیسٹ کرنے ےک 

 آپ کو اور آپ ےک گرد موجود افراد کو الحق خطرے ےک مطابق کم مرتبہ ٹیسٹ کرنا قابل قبول ہو گا۔

ہو  19-دنوں میں آپ کو کووڈ 30ےس سامنا ہوا ہے اور عالمات موجود نہیں لیکن گزشتہ  19-اگر آپ کا کووڈ •
۔ اگر آپ کو گزشتہ  ہوا ہے تو اینئی جن   19-دنوں میں کووڈ 90تا   30چکا ہے تو ٹیسٹنگ یک تجویز نہیں دی جانے

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Urdu.pdf
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( کیوں کہ اگر نیا اور فعال  PCRٹیسٹ استعمال کریں )  ےک PCRانفیکشن موجود نہ ہو تب بیھ ٹیسٹ نہیں
۔  نتائج مسلسل مثبت رہ سکئے ہیں

 دن تک درج ذیل اقدامات کریں:  10میں مبتال شخص ےس آخری مرتبہ سامنا ہونے ےک بعد  19-کووڈ

۔  اعیٰل معیار کا ماسک یا آلۂ تنفسگھر میں اور عوایم مقامات پر دورسوں ےک گرد  • ( پہنیں )تمام زبانیں دستیاب ہیں
۔ تب بیھ ماسک پہننا جٹیسٹ کا نتیجہ منفے آئے  19-اگر آپ ےک کووڈ  اری رکھیں

o  ۔ایےس مقامات پر نہ  جائیں جہاں آپ ماسک نہ پہن سکیں
o  سال ےس کم عمر ہونے یا ماسک پہننا مشکل بنائے وایل معذوری ےک باعث ماسک نہ پہن سےک  2اگر کونے

لئے دیگر انسدادی کاروائیاں )جیسا کہ   10تو ان  بہٹے بنانا(   ہوا کا بہاؤ دنوں میں منتقیل ےس بچاؤ ےک 
  ) ۔)کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں  یک جانے چاہئیں

( میں مبتال افراد ےک گرد رہنے ےس گریز کریں اور زائد دستیاب ہیں  ، )کچھ اضافے زبانیں شدید مرض ےک زائد خطرے •
۔  نگہداشت صحت ےک ادارے( میں نہ جائیں

ً
 خطرے واےل ماحول )مثال

۔ یک عالمات  19-کووڈ • ( پر نظر رکھیں  )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں

( اور یہاں دئے گئے اقدامات پر عمل کریں:   ٹیسٹ کروائیں اگر عالمات ظاہر ہو جائیں تو  • ا  )کچھ اضافے زبانیں مٹں
؟میں مبتال کیس شخص ےس قریئے رابطہ ہوا اور اب میں بیمار ہوں۔ مجھے کیا   19-کووڈ  کرنا چاہنں

لئے  • ، مراکز Centers for Disease Control and Prevention (CDCسفر | سفر ےک متعلق معلومات ےک 
۔ اور انسداد(برانے امراض پر قابو  ( دیکھیں  )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں

لئے  • یسٹنگ یک رہنمانے ذانے ٹ CoV-SARS-2عارضے اگر آپ ذانے ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو رہنمانے ےک 
(wa.gov) ۔  )رصف انگریزی( دیکھیں

۔ اگر آپ کا   19-گھر پر سامنا ہونے ےک نتیجے میں اکٹر طویل اور بار بار رابطہ ہوتا ہے اور افراد کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آتا ہے
بتال شخص ےک متاثرہ ہونے یک مدت ےک دوران اس ےس پہیل  میں م 19-ےس سامنا ہو رہا ہے تو کووڈ  19-مسلسل گھر پر کووڈ

یک عالمات پر نظر رکھیں اور گھر میں اور    19-دن تک کووڈ  10مرتبہ سامنا ہونے ےس ےل کر آخری مرتبہ سامنا ہونے ےک بعد 
۔ کووڈ پہیل مرتبہ میں مبتال شخص ےس  19-عوایم مقامات پر دورسوں ےک گرد اعیٰل معیار کا ماسک یا آلۂ تنفس پہنیں

 دن بعد ٹیسٹ کریں۔ 5تا  3دن بعد تک ہر  5تا   3سامنا ہونے ےس ےل کر آخری مرتبہ سامنا ہونے ےک 

 چند مجمویع مقامات پر رہائش یا مالزمت رکھیے واےل افراد ےک لئے معلومات: 

۔ تاہم چند حاالت میں  درج ذیل غٹں غٹں نگہداشت صحت مجمویع مقامات پر قرنطینہ اب معیاری تجویز نہیں ہے
 :  نگہداشت صحت مجمویع مقامات میں قرنطینہ پر غور کیا جا سکتا ہے

 اصالیح ادارے یا حراسئے ادارے •

گھر افراد ےک شیلٹی اور عارضے رہائش گاہیں  •  ئے

 گودام،   •
ً

مالزمت ےک پرہجوم مقامات جہاں کام یک فطرت ےک باعث جسمانے فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو )مثال
یاں، خوراک پیک کرنے اور گوشت کا انتظام کرنے ےک ادارے اور ایمپالئر ےک فراہم کردہ ذرائع نقل و حمل(   فیکٹی

 عارضے کارکنان یک رہائش •

 تجارنے سمندری خوراک ےک جہاز، کارگو جہاز، کروز جہاز(  بحری تجارنے ماحول •
ً

 )رصف انگریزی( )مثال

  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/820-131-COVID19MaskGuidance-Urdu.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/kwwdd-19-ka-ttystt-krwana
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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: جن حاالت میں قرنطینہ پ ، ان میں شامل ہیں  ر غور کیا جا سکتا ہے

 وبا پر قابو، خاص کر اگر اس میں کیم الئے ےک دیگر اقدامات منتقیل روکنے میں کارگر نہ رہے ہوں •

لئے دیگر انسدادی اقدامات موجود نہ ہوں، جیسا کہ ٹیسٹ کرنا اور   19-اگر کووڈ • کا سامنا کرنے واےل افراد ےک 

 ماسک پہننا 

یک عالمات ظاہر ہونے ےس پہےل یک مدت یک بنیاد پر آخری مرتبہ سامنا ہونے ےک   19-قرنطینہ یک مدت کووڈایےس حاالت میں 
 اور یہ خطرے کو برداشت کرنے یک صالحیت پر منحرص ہو گا۔ قرنطینہ یک مدت کا حساب   10تا  5

ے
دن بعد تک ہو یک

، کووڈ لئے ۔   0وران آپ کا ان ےس سامنا ہونے یک تاری    خ دن میں مبتال شخص یک مرض پھیالئے یک مدت ےک د 19-کرنے ےک  ہے
۔  1میں مبتال شخص ےس آخری مرتبہ قریئے رابطہ ہونے ےک بعد کا پہال پورا دن، دن  19-کووڈ  ہے

، جیسا کہ مالزم ےس گھر ےس کام کروانا یا عارضے طور پر ادارے میں اییس جگہ  قرنطینہ ےک متبادالت پر غور کیا جا سکتا ہے
 نا جہاں کام یک انفرادی جگہ اور ہوا کا اچھا بہاؤ دستیاب ہو۔تفویض کر دی

ا کووڈ"ان مقامات میں موجود افراد کو بیھ ذیل ےک تحت دی گئے رہنمانے پر عمل کرنا چاہنں  ےک مثبت ٹیسٹ ےک   19-مٹں
؟حامل فرد ےس قریئے رابطہ ہوا لیکن میں بیمار نہیں ہوں۔ مجھے    . "کیا کرنا چاہینے

ادارے اس متعلق اپنے مقایم طئے دائرہ کار ےس مشورہ کر سکئے ہیں کہ اس صورتحال میں قرنطینہ مناسب ہو گا یا قرنطینہ  
۔ ممکن ہے کہ ج ن حاالت میں قرنطینہ پر کا متبادل، اور اداروں کو مقایم طئے دائرہ کار یک تمام رہنمانے پر عمل کرنا چاہنں

۔
ے

 غور کیا جا سکتا ہو، ان میں مقایم طئے دائرہ کار قرنطینہ کا تقاضا کریں ےک

ا کووڈ  ےس کیےس سامنا ہوا؟ 19-میں

  19-کووڈ
ً

، بشمول وہ جو قریئے رابےط، مثال فٹ   6پیدا کرنے واال وائرس ہوا میں معلق مختلف سائز ےک ذرات ےس پھیلتا ہے
  ،  منتقل ہو سکئے ہیں

ے
، اور وہ ذرات جو ہوا میں معلق رہنے ہیں اور مزید آگ ےک اندر اندر، ےس جسم میں داخل ہو سکئے ہیں

۔ کووڈ خاص کر ہوا ےک کم بہاؤ واےل اندرون میں مبتال افراد عالمات ظاہر کرنے ےس دو دن پہےل )یا   19-عمارت ماحول میں
دن   10اگر عالمات موجود نہ ہوں تو مثبت ٹیسٹ یک تاری    خ ےس دو دن پہےل( ےس ےل کر عالمات ظاہر ہونے یک صورت میں 

۔ اگر  دن تک( دورس  10تک )یا اگر عالمات موجود نہیں تو مثبت ٹیسٹ یک تاری    خ ےس ےل کر  وں میں وائرس پھیال سکئے ہیں
 یک مدت  19-کووڈ

ے
 ان ےک شدید بیمار یا کمزور مدافعئے نظام ےک  10میں مبتال شخص یک علیحدیک

ً
دن ےس زیادہ ہو )مثال

۔۔ اگر کووڈ  یک مدت ےک اختتام تک مرض پھیالئے ےک قابل ہوتا ہے
ے

ےک   19-حامل ہونے یک وجہ ےس( تو وہ اپئے علیحدیک
 ےک کم از کم مثبت ٹیسٹ ک 

ے
  19-گھنئی ےک فاصےل ےس کووڈ  48تا   24دن بعد طبیعت بہٹے ہونے پر  5ا حامل شخص علیحدیک

 ئے ےک قابل تصور نہیں کیا جاتا۔ ےک مسلسل دو منفے ٹیسٹ وصول کرے تو اےس مزید مرض پھیال

منٹ یا زائد وقت  15ر کم از کم گھنٹوں ےک دوران مجمویع طور پ  24عام طور پر قریئے رابطہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 
۔ تاہم اگر آپ ایےس حاالت میں رہے ہیں جن میں ممکنہ  6میں مبتال شخص ےس  19-تک کووڈ فٹ ےس کم فاصےل پر رہے ہیں

، ہوا ےک خراب بہاؤ واےل مقامات یا اییس جگہیں جہاں لوگ چیخئے یا گائے  ، جیسا کہ بند جگہیں سامئے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
فٹ ےس زائد فاصےل پر ہو تب بیھ آپ کا    6میں مبتال شخص آپ ےس  19-میاں انجام دے رہے ہوں، تو اگر کووڈجییس رسگر 

۔ کچھ افراد کو کووڈ   ہوتا کہ ان کا سامنا کیےس ہوا۔ہو جاتا ہے اور یہ معلوم نہیں   19-سامنا ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے

ویو میں  کت کریں صحت عامہ ےک انیر  شر

میں مبتال شخص صحت عامہ کو بتائے کہ وہ حال یہ میں آپ ےس قریئے رابےط میں آیا ہے تو صحت عامہ  19-اگر کووڈ
ویو کرنے واال آپ کو سمجھائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا معاونت  ۔ انٹی ٹیکسٹ یا فون کال ےک ذریےع آپ ےس رابطہ کر سکئے ہے

ویو کرنے واال آپ کو یہ نہیں بتائے گا  ۔ انٹی  کہ اےس آپ کا نام کس ئے دیا۔    دستیاب ہے
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ا کووڈ ےک مثبت ٹیسٹ ےک حامل فرد ےس قریبی رابطہ ہوا اور اب میں بیمار ہوں۔ مجھے کیا   19-میں
؟   کرنا چاہیں

(  عالماتےس سامنا ہوا تھا اور  19-اگر آپ کا کووڈ آپ  پیدا ہو گئیں تو  )خواہ ہلیک ہوں()کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں
)کچھ   وائرل ٹیسٹکا   19-ں ےس دور رہیں اور کووڈکو چاہنں کہ ویکسینیشن یک حیثیت ےس باالتر ہو کر گھر پر اور دورسو 

۔  ( کروائیں  اضافے زبانیں دستیاب ہیں

•  :  اگر آپ کا اینئی جن ٹیسٹ منفے آئے
o گھنٹوں میں بخار گھٹائے وایل ادویات ےک استعمال ےک بغٹں    24ک کہ آپ کو گزشتہ گھر پر رہیں یہاں ت

ی آنے ہو۔)کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہ عالماتآپ یک اور کونے بخار نہ ہو  ( میں کافے بہٹے  یں
o  گھنئی بعد دوبارہ ٹیسٹ کریں۔ اگر   48تا  24اپئے عالمات ظاہر ہونے ےک بعد کم از کم پانچ دن تک ہر

میں   19-عالمات ظاہر ہونے ےک کم از کم پانچ دن بعد آپ ےک ٹیسٹ کا نتیجہ منفے آئے اور آپ کو کووڈ
تعمال کرنے ہونے دوبارہ ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر مبتال ہونے کا خدشہ ہو تو آپ اینئی جن ٹیسٹ اس

۔  ، لیبارٹری میں مالیکیولر پر مبئے ٹیسٹ کروا سکئے ہیں یا اپنے طئے معالج کو فون کر سکئے ہیں  سکئے ہیں

•  : ا  اگر آپ کا ٹیسٹ منفے آئے اور آپ یک عالمات دور ہو جائیں تو ذیل میں درج رہنمانے پر عمل جاری رکھیں مٹں
؟  19-کووڈ  ےک مثبت ٹیسٹ ےک حامل فرد ےس قریئے رابطہ ہوا لیکن میں بیمار نہیں ہوں۔ مجھے کیا کرنا چاہنں

 زبانیں   (wa.govکا ٹیسٹ مثبت آئے پر کیا کرنا چاہنں )   19-کووڈ  اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آئے تو  •
)کچھ اضافے

( میں درج رہنمانے پر عمل کری  اور ماسک پہنئے یک ایس دستیاب ہیں
ے

ں۔ اگر آپ ئے ٹیسٹ نہیں کروایا تو علیحدیک
۔  لئے موجود ہے  رہنمانے پر عمل کریں جو مثبت ٹیسٹ ےک حامل افراد ےک 

لئے  • ذانے ٹیسٹنگ یک رہنمانے  CoV-SARS-2عارضے اگر آپ ذانے ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو رہنمانے ےک 
(wa.gov) ۔  )رصف انگریزی( دیکھیں

وری ہو تو  )کچھ اضافے زبانیں دستیاب  اعیٰل معیار کا ماسکاگر اپنے گھرانے ےک اندر یا باہر دورسوں ےک گرد موجود ہونا رصے
۔  وری ہو تو ان کو ماسک یا آلۂ تنفس پہننا چاہنں ۔ اگر آپ کا اپنے گھرانے ےک عالوہ دیگر افراد ےک نزدیک رہنا رصے ( پہنیں ہیں

 تر ہو جائیں یا نئے عالمات ظاہر ہو جائیں تو کیس طئے معالج ےس رابطہ کریں۔  اگر آپ یک عالمات بد

 : کئے مقامات پر ترک وطن یک حیثیت ےس باالتر ہو کر مفت یا کم قیمت  اگر کیس شخص کا کوئے طبی معالج نہیں ہے
۔  )رصف  )محکمۂ صحت( ےک ٹیسٹ کروانے ےک متعلق عمویم سواالت  Department of Healthٹیسٹنگ دستیاب ہے

ے یک کووڈانگریزی( دیکھیں یا  ( پر کال کریں۔  یک معلومانے ہاٹ الئن  19-ریاست واشنگیی  )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں

؟  اور قرنطینہ میں کیا فرق ہے
ی

 علیحدیک

کا ٹیسٹ   19-وں یا کووڈیک عالمات موجود ہوں، آپ ٹیسٹ ےک نتائج ےک انتظار کر رہے ہ  19-اگر آپ میں کووڈ •
 مثبت آیا ہو تو آپ 

ی
لئے آپ علیحدیک  کا مطلب یہ ہے کہ بیماری ےک پھیالؤ ےس بچنے ےک 

ے
۔ علیحدیک اختیار کرنے ہیں

۔)رصف انگریزی( تک گھر پر اور )گھر والوں سمیت( دورسوں ےس دور ر  مدتوقت یک مجوزہ    ہیں

ےس سامنا ہونے ےک بعد متاثرہ ہونے یا مرض پھیالئے ےک خطرے ےک باعث گھر پر اور دورسوں ےس دور   19-کووڈ •
۔ اگر بعد میں آپ کا کو   قرنطینہرہنے کو  یک عالمات ظاہر ہو   19-ٹیسٹ مثبت آ جائے یا کووڈ 19-وڈکہنے ہیں

۔  میں تبدیل ہو جاتا ہے
ے

 جائیں تو قرنطینہ علیحدیک

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Urdu.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/hm-sy-rabth-kryn
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
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 ذہبے و رویہ جائی صحت ےک وسائل 

 )رصف انگریزی( ویب صفحہ مالحظہ کریں۔   رویہ جانے صحت ےک وسائل اور تجاویز  DOHبراہ مہربانے 

 یک مزید معلومات اور وسائل   19-کووڈ

ے میں کووڈ )کچھ اضافے زبانیں دستیاب  ےک اعالمئں  Insleeگورنر ،  )رصف انگریزی(  یک موجودہ صورتحال  19-واشنگیی
 ،) (،  عالماتہیں (،  یہ کیےس پھیلتا ہے )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں کو کیےس اور  لوگوں  )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں

( کب ٹیسٹ کروانا چاہنں  ے کہاں تالش یک جائیں ، اور )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں دستیاب )کچھ اضافے زبانیں  ویکسیٹے
) لئے ہمارے  ہیں ۔ مزید معلومات ےک  ۔ اکٹر پوچھے جائے واےل سواالت پر باخٹے رہیں  )رصف انگریزی( دیکھیں

ےک بڑے خطرے میں مبتال نہیں کر دیتا۔ تاہم ڈیٹا ےس    19-اےس کووڈ کیس شخص یک نسل/قومیت یا ملک خود بخود 
ے پر کووڈ ۔ اس یک وجہ نسل پرسئے اور خاص کر   19-ظاہر ہو رہا ہے کہ غٹں سفید فام کمیونٹٹں کا غٹں متناسب اثر ہوا ہے

، جن ےک نتیجے میں چند گروہوں کو اپنے اور اپئے کمیونئی ےک تح فظ ےک زیادہ مواقع نہیں مل  منظم نسل پرسئے ےک اثرات ہیں
۔  لئے  افواہوں اور غلط  )رصف انگریزی(۔ تعصب بیماری ےس جنگ میں مددگار نہیں پانے معلومات کو پھیلنے ےس روکنے ےک 

 رصف درست معلومات شیٹے کریں۔ 

ے  • )کچھ اضافے زبانیں ( 19-نیا کوروناوائرس کا پھیالؤ )کووڈ Department of Health  2019ریاست واشنگیی

(دستیاب   ہیں

ے یک ریاست میں کورونا وائرس )کووڈ • (  ( پر ردعمل  19-واشنگیی  )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں

کٹ تالش کریں • ( اپنا مقایم محکمۂ صحت یا ڈسٹی  )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں

• CDC  ( 19ا وائرس )کووڈ کورون )  )کچھ اضافے زبانیں دستیاب ہیں

؟   ہاٹ الئن ےک اوقات:  پر کال کریں۔ 1-800-525-0127  یک معلومانے ہاٹ الئن کو  19-ہماری کووڈمزید سواالت ہیں
 بجے  10تا  6پٹں یک صبح  •

 بجے  6تا شام  6منگل تا اتوار صبح  •

  بجے  6تا شام  6)رصف انگریزی( صبح  ریاسئے سطح پر منانے جائے وایل تعطیالت •

لئے فون اٹھائے جائے پر  ۔اور  # دبائیں زبانے ترجےم یک خدمات ےک  اپئے صحت یا ٹیسٹ ےک نتائج ےک متعلق  اپبے زبان کا نام لیں
لئے براہ مہربانے کیس طئے معالج ےس رابطہ کریں۔   سواالت ےک 

،  کیس اور شکل م لئں پر کال کریں۔ سماعت ےس محروم یا اونچا   0127-525-800-1یں اس دستاویز یک درخواست کرنے ےک 
، براِہ کرم  ے  پر ای میل کریں۔  civil.rights@doh.wa.gov( پر کال کریں یا Washington Relay) 711سنئے واےل صارفیں

 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/kwwdd-19-ka-ttystt-krwana
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/kwwdd-19-ka-ttystt-krwana
https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19/kwwdd-19-wyksyn
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/ur/emergencies/kwwdd-19
https://coronavirus.wa.gov/ur/covid-19-nawl-kwrwna-wayrs-ryast-washngttn-myn-mlwmat-khdmat-awr-wsayl
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

