اگر کوئی شخص عالمات ظاہر نہ
کرے تو کیا کرنا چاہی ے

درخت

1

یہ تجاویز عام عوام کے لئے ہیں ،نگہداشت صحت کے ماحول یا اسکولوں کے لئے نہیں۔ کے 12-اسکولوں کی معلومات کے لئے کے 12-اسکولوں
کے لئے عالمات کے فیصلے کا شجر اور رابطوں کے س راغ کی چیک لسٹ دیکھیں۔
اگر کسی شخص میں درج ذیل میں سے ایک یا زائد نئی ،تبدیل شدہ یا بدتر ہوتی ہوئی عالمات
ہوں تو تشخیص کروانے تک گھر پر رہیں:
تمام عالمات تشخیص شدہ
دائمی مرض کی ہیں؟

ہاں

نہیں

کیا ان کے قریبی رابطہ
ہونے کا علم ہ ے؟

گھر پر ٹیسٹ کریں ،کمیونٹی پر مبنی ٹیسٹ کروائیں یا کسی معالج سے مالقات کریں۔

ان کا کووڈ 19-کا ٹیسٹ منفی آئے یا کسی طبی
معالج سے متبادل تشخیص وصول ہو۔

1

ہاں

❑بخار ( 100.4°Fسے کم) یا ٹھنڈ لگنا
❑سانس کی تنگی یا سانس لینے میں دشواری
❑پٹھوں یا جسم میں درد
❑ذائقہ یا بو آنا بند ہو جانا
❑بند یا بہتی ناک

❑متلی ،الٹی یا ہیضہ
❑سر درد
❑تھکاوٹ
❑خ راب گال
❑کھانسی

نہیں

گھر پر رہیں
درج ذیل صورتوں میں وہ کمیونٹی میں
اکثر جائے مالزمت پر لوٹ سکتے ہیں:
1.گزشتہ  24گھنٹوں میں کوئی
بخار نہیں (دوا کے بغیر)
اور
2.عالمات میں بہتری آئی ہو

ان کا کووڈ19-
ٹیسٹ
مثبت آ جائے

اگر انہیں کسی طبی معالج
سے کوئی متبادل تشخیص
موصول نہ ہو یا وہ ٹیسٹ
نہ کروائیں

اور
قریبی رابطوں
کی تشخیص
کریں
شجر  2پر
دیکھیں کہ
قریبی رابطوں
کو کیا کرنا
چاہی ے۔

دیکھیں
درخت

2

گھر پر علیحدگی اختیار کریں
درج ذیل صورتوں میں وہ عالمات ظاہر ہونے کے  5دن بعد کمیونٹی میں
اور اکثر جائے مالزمت میں لوٹ سکتے ہیں:
1.گزشتہ  24گھنٹوں میں کوئی بخار نہیں (دوا کے بغیر)
اور
2.عالمات میں بہتری آئی ہو
2
3.وہ  5اضافی دن تک دوسروں کے گرد ماسک پہننا جاری رکھیں
4.کام پر لوٹنے سے پہلے اپنی کمپنی کا پروٹوکول چیک کریں
5.کم از کم  10دن تک کمزور مدافعتی نظام کے حامل اف راد ،نگہداشت
صحت کے اداروں اور دیگر زیادہ خطرے کے ماحول سے گریز کریں۔
6.مزید معلومات کے لئے کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آنے پر کیا کرنا
چاہی ے مالحظہ کریں ،جس میں یہ شامل ہ ے کہ اگر آپ ماسک نہیں
پہن سکتے تو کیا کرنا چاہی ے اور مجمعوں میں کیا کرنا چاہی ے

 1قریبی رابطہ :ایسا شخص جو کووڈ 19-کیس/کیسوں کے متاثرہ ہونے کی مدت کے دوران  24گھنٹوں میں کیس سے
کل  15منٹ یا زائد تک  6فٹ سے کم فاصلے پر رہا ہو۔ چند حاالت میں قریبی رابطے کی تعریف مختلف ہو سکتی
ہ ے۔ مقامی محکمۂ صحت تفتیش کے دوران قریبی رابطے کا حتمی تعین کرتا ہ ے ،لیکن مناسب ہونے پر یہ فیصلہ
کسی اور کے حوالے بھی کر سکتا ہ ے۔
 2اگر آپ اچھی فٹنگ واال ماسک نہیں پہن سکتے :آپ کو گھر پر پورے  10دن تک مکمل علیحدگی یا قرنطینہ
اختیار کرنا چاہی ے۔ اس دستاویز میں درج معلومات کی پیروی صرف اس صورت میں کریں اگر آپ اچھی فٹنگ
واال ماسک پہن سکتے ہوں۔ اضافی معلومات کے لئے کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں کیا کرنا چاہی ے
اور اگر کووڈ 19-میں مبتال کسی شخص سے ممکنہ طور پر سامنا ہوا ہو تو کیا کرنا چاہی ے کی دستاویزات
دیکھیں۔

اس دستاویز کو کسی اور شکل میں حاصل کرنے کے لئے
 1-800-525-0127پر کال کریں۔ سماعت سے محروم یا اونچا
براہ کرم  )Washington Relay( 711پر
سننے والے صارفینِ ،
کال کریں یا  civil.rights@doh.wa.govپر ای میل کریں۔
DOH 820-234 February 14, 2022 Urdu

قریبی روابط کی شناخت
اور نگہداشت

درخت

2

یہ تجاویز عام عوام کے لئے ہیں ،نگہداشت صحت کے ماحول یا اسکولوں کے لئے نہیں۔ کے 12-اسکولوں کی معلومات کے لئے کے 12-اسکولوں
کے لئے عالمات کے فیصلے کا شجر اور رابطوں کے س راغ کی چیک لسٹ دیکھیں۔
اگر کسی شخص کی کووڈ 19-میں مبتال شخص کے قریبی رابطے کے طور پر شناخت کی جائے تو کیا سامنا کرنے واال شخص (قریبی رابطہ)1
تمام کووڈ 19-ویکسینز لگوا چکا ہ ے 3یا کیا گزشتہ  90دن میں اس کا کووڈ 19-ٹیسٹ مثبت آیا ہ ے اور وہ صحت یاب ہوا ہ ے؟ (جن اف راد کا
گزشتہ  90دن میں مثبت ٹیسٹ آیا ہ ے اور وہ صحت یاب ہوئے ہیں ،ان کے لئے درج ذیل اقدامات میں اینٹی جن ٹیسٹ استعمال کریں۔)
نہیں

کیا اس میں عالمات موجود ہیں؟
نہیں

ہاں

ہاں

علیحدگی اختیار کریں اور
کووڈ 19-کا ٹیسٹ کروائیں

ان کا کووڈ 19-ٹیسٹ منفی آ جائے
تصدیقی وائرل ٹیسٹ 4کی ضرورت ہو
سکتی ہ ے۔ انہیں اپنے طبی معالج سے
بات کرنی چاہی ے۔

ہاں
کیا اس میں عالمات موجود ہیں؟

علیحدگی اختیار کریں اور
کووڈ 19-کا ٹیسٹ کروائیں

ان کا کووڈ19-
ٹیسٹ منفی آ
جائے

اس کا کووڈ 19-ٹیسٹ
مثبت آئے یا وہ ٹیسٹ نہ
کروائے

نہیں

قرنطینہ کی ضرورت نہیں
اس شخص کو درج ذیل کام کرنے
چاہئیں:
1.سامنا ہونے کے کم از کم پانچ دن
بعد ٹیسٹ کروائیں
2.سامنا ہونے کے کم از کم  10دن
بعد تک دوسروں کے گرد ماسک
پہننا جاری رکھیں
3.قریبی رابطے کے بعد  10دن تک
عالمات پر نظر رکھیں

گھر پر قرنطینہ
درج ذیل صورتوں میں وہ آخری مرتبہ
قریبی رابطہ ہونے کے  5دن بعد کمیونٹی
میں اور اکثر جائے مالزمت پر لوٹ سکتے
ہیں:
1.اگر وہ ٹیسٹ کروا سکتے ہوں تو
آخری مرتبہ قریبی رابطہ ہونے کے
پانچویں دن یا اس کے بعد ان کا
ٹیسٹ منفی آئے
2.وہ  5اضافی دن تک دوسروں کے گرد
2
ماسک پہننا جاری رکھیں
3.ان میں عالمات ظاہر نہ ہوں اور وہ
قریبی رابطہ ہونے کے  10دن بعد تک
عالمات پر نظر رکھیں
4.معلومات کے لئے اگر آپ کا کووڈ19-
میں مبتال کسی شخص سے ممکنہ
طور پر سامنا ہوا ہ ے تو کیا کرنا
چاہی ے کا حوالہ لیں ،بشمول یہ کہ
اگر آپ ماسک نہیں پہن سکتے تو
کیا کرنا چاہی ے ،ٹیسٹ کروانے اور
قرنطینہ کی تفصیالت ،اور مجمعوں
میں کیا کرنا چاہی ے۔

گھر پر علیحدگی اختیار کریں
درج ذیل صورتوں میں وہ عالمات ظاہر ہونے کے  5دن بعد کمیونٹی میں
اور اکثر جائے مالزمت میں لوٹ سکتے ہیں:
1.گزشتہ  24گھنٹوں میں کوئی بخار نہیں (دوا کے بغیر)
اور
2.عالمات میں بہتری آئی ہو
2
3.وہ  5اضافی دن تک دوسروں کے گرد ماسک پہننا جاری رکھیں
4.کام پر لوٹنے سے پہلے اپنی کمپنی کا پروٹوکول چیک کریں
5.کم از کم  10دن تک کمزور مدافعتی نظام کے حامل اف راد ،نگہداشت
صحت کے اداروں اور دیگر زیادہ خطرے کے ماحول سے گریز کریں۔
6.مزید معلومات کے لئے کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آنے پر کیا کرنا
چاہی ے مالحظہ کریں ،جس میں یہ شامل ہ ے کہ اگر آپ ماسک نہیں
پہن سکتے تو کیا کرنا چاہی ے اور مجمعوں میں کیا کرنا چاہی ے

گھر پر رہیں
درج ذیل صورتوں میں وہ
کمیونٹی میں اکثر جائے
مالزمت پر لوٹ سکتے ہیں:
1.گزشتہ  24گھنٹوں
میں کوئی بخار نہیں
(دوا کے بغیر)
اور
2.عالمات میں بہتری
آئی ہو
اور
3.قریبی رابطے کے کم
از کم  10دن بعد
تک دوسروں کے گرد
ماسک پہننا جاری
رکھیں

 3کسی کو تمام ویکسینز لگوائے ہوئے تب تصور کیا جاتا ہ ے جب اس نے پرائمری سیریز لگوائی ہو اور
صحت کی حالت اور عمر کی بنیاد پر اہل ہونے پر اضافی خوراکیں یا بوسٹر خوراکیں لگوائی ہوں۔
 4تصدیقی وائرل ٹیسٹ Nucleic Acid Amplification Test ( ،NAATنیوکلیئل ایسڈ ایمپلیفیکیشن
ٹیسٹ) یا اضافی اینٹی جن ٹیسٹ ہو سکتا ہ ے۔

