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COVID-19   �� � جانچ کا نت�جہ مثبت آ�ن پر آپ کو ک�ا کرنا

 � تبد�لیوں کا خالصہ  2023اپ��ل  12
•  

گ
 � وضاحت � گئئ   � متعلق معلومات مخصوص مجمو� مقامات مںی عل�حد�

 نگہداشت صحت � ماحول � ر�نمائئ � لنک مںی ترم�م � گئئ  •

تعارف
کو دو�وں تک پھ�ل�ن � روک�ن مںی مدد کر سک�ت   COVID-19جانچ کا نت�جہ مثبت آتا �� تو آپ  COVID-19ا�ر آپ � 

 اور ماسک پہن�ن � متعلق درج ذ�ل ر�نمائئ پر عمل ک��ں۔ براە مہ��ائن کووڈ
گ

۔ براە مہ��ائن عالج، عل�حد� � مثبت  19-ہںی
عمل ک��ں، جو کہ ڻ�سٹ � حامل افراد � ل�ئ مقا� طئب دائرە کار، جا�ئ مالزمت، کارو�ار �ا اسکول � پال�سیوں پر ب� 

WA State Department of Health ۔ ن محکمۀ صحت) � ر�نمائئ � ز�ادە سخت ہو سکئت ہںی  (ر�است واشنگںٹ

، انہںی   • جو لوگ ک� نگہداشت صحت � ادار� مںی ق�ام �ا مالزمت رکھ�ت ہںی �ا و�اں کا دورە کر ر�� ہںی
درج ر�نمائئ پر عمل کرنا  (�ف انگ��زی) مںی  انف�کشن کا ا�سداد  19-کووڈماحول مںی   نگہداشت صحت �

۔  چاہ�ی
ا�ر آپ ک� پ��جوم جا�ئ مالزمت، عار�ن کارکنان � ر�ا�ش، بحری تجارئت ماحول، اصال� �ا حراسئت ادار�،  •

، �ا عار�ن ر�ا�ش  گھر افراد � ش�ل�ٹ ا�ر آپ ان مںی � ک� مںی کام کر�ت ہںی �ا ر��ت ہںی تو براە مہ��ائن �ب
 مںی درج ر�نمائئ پر عمل ک��ں۔  مجمو� ماحول مںی ر�ا�ش �ا مالزمت رکھ�ت ہںی 

ورت �� �ا نہنی ن ک��ں کہ آپ کو عالج � �ن تعنی

� شد�د ب�مار ہو�ن کا امکان ز�ادە ہو  19-ڻ�سٹ مثبت آ�ئ اور آپ � عمر �ا دائ� طئب ک�ف�ات � باعث کووڈ ا�ر آپ کا 
۔   تو ا�� عالج دست�اب ہںی جو آپ � مرض � باعث ہسپتال داخل ہو�ن �ا وفات پا�ن � خطر� کو کم کر سک�ت ہںی

وری �� کہ انہںی ک� طئب معالج �ن تج��ز ک�ا ہو اور انہںی   کا عالج کر�ن وا� ادو�ات � مؤثر ہو�ن � ل�ئ   19-کووڈ �ن
  ، ن ک��ں کہ آپ عالج � اہل ہںی �ا نہںی ۔ طئب معالج � فورا� رابطہ کر � تعںی وع ک�ا جا�ئ �شخ�ص � بعد جلد از جلد �ش

(اضا�ن ز�انںی دست�اب  � عالج  19-کووڈخواە اب� آپ � عالمات ہل� ہوں۔ اپ�ن اور اپ�ن طئب معالج � ل�ئ مخصوص  
) اور عالج � حصول � ط���ت � متعلق م��د معلومات � ل�ئ   ۔ کا و�ب صفحہ مالحظہ ک��ں  DOHہںی

 اخت�ار کرین چاہ 
گ

�ی گھر پر عل�حد�
� عالمات موجود ہوں اور وە ڻ�سٹ � نتائج � انتظار کر   19-کا ڻ�سٹ مثبت آ�ئ �ا جن مںی کووڈ  19-جن لوگوں کا کووڈ

۔ کووڈ  اخت�ار کرئن چاہ�ی
گ

مںی 19-ر�� ہوں، انہںی طئب نگہداشت � حصول � عالوە گھر پر دو�وں � دور عل�حد�
۔   مبتال افراد ا� دو�وں مںی منتقل کر سک�ت   اخت�ار کرنا دو�وں کو ب�ماری � محفوظ رکھتا ��

گ
۔ گھر پر عل�حد� ہںی

۔   اخت�ار کرئن چاہ�ی
گ

ن �افتہ شخص کو کووڈآپ کو اپئن و�کسین�شن � حیث�ت � باالتر ہو کر عل�حد� 19-ا�ر و�کسںی
، ل�کن کووڈ ن � باعث  19-ہو جا�ئ تو وە ب� دو�وں مںی انف�کشن پھ�ال سکتا �� � وجہ �   19-اس � کووڈ  � و�کسںی

۔ اپئن خ��داری کا کام دو�وں کو سونپںی �ا گرو�ی ڈلیوری   ہسپتال داخل ہو�ن �ا وفات پا�ن کا امکان بہت کم ہوتا ��
ورت �� تو   اخت�ار کر�ن � دوران خورا� �ا د�گر معاونت � �ن

گ
 Care�وس استعمال ک��ں۔ ا�ر آپ کو گھر پر عل�حد�

Connect Washington ( ن ۔ کووڈ (کی�ئ کن�کٹ واشنگںٹ ) دست�اب �� � معلومائت ہاٹ  19-(اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی
، �ا اپ 1-800-525-0127الئن کو  ) ہب � رابطہ   Care Connect�ن پر کال ک��ں، پھر # دبائںی (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
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۔ سفر نہ ک��ں، مالزمت، اسکول، چائلڈ کی�ئ �ا عوا� مقامات پ ر نہ جائںی اور عوا�  ک��ں۔ ز�ان � معاونت دست�اب ��
 � دوران: 

گ
کہ گاڑ�اں �ا ڻ�کس�اں استعمال نہ ک��ں۔ عل�حد�  ذرائع نقل و حمل، مش�ت

د�گر افراد � دور ا�ک مخصوص کمر� مںی ر��ت ہو�ئ اور ممکن ہو�ن پر عل�حدە باتھ روم استعمال کر�ت ہو�ئ  •
۔  ، اس مںی گھر � افراد اور پالتو جانور شامل ہںی  Centers forہر ممکن حد تک گھر پر دو�وں � دور ر�ںی

Disease Control and Prevention )CDCاور جانوروں 19-کووڈابو اور ا�سداد) پر  ، مرا�ز برا�ئ امراض پر ق 
� ( ۔ (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی  متعلق م��د معلومات دست�اب ہںی

وری ہو تو ا�ر گھر مںی �ا عوا� مقامات پر دو�  • اضا�ن ( اعٰ� مع�ار کا ماسک �ا آلۀ تنفسوں � گرد ر�نا �ن
۔ ) پہنںی  ز�انںی دست�اب ہںی

) بہ�ت بنا�ن � اقدامات ک��ں۔  ہوا کا بہاؤ  ا�ر ممکن ہو تو گھر مںی  •  (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی
 رتن شی�ئ نہ ک��ں۔گھر � ذائت اش�اء، ج�سا کہ کپ، تول�ی اور ب •
) (ج�سا کہ سا�س  ہنگا� انتبا� عالمتاپئن عالمات � نگرائن ک��ں۔ ا�ر آپ کوئئ  • (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی

 تو فورا� طئب نگہداشت حاصل ک��ں۔ لی�ن مںی دشواری) محسوس ک��ں 
ا�ر آپ � معمول � طئب اپائنڻمنٹ ہو (نہ کہ ہنگا� نگہداشت) تو جا�ن � پہ� کال کر � اپ�ن طئب معالج کو  •

۔  19- �ا کووڈ��  19-بتائںی کہ آپ کو کووڈ  � جانچ چل ر� ��

؟  ورت ��  اخت�ار کر�ن اور ماسک پہن�ن � �ن
گ

 مجھ� کت�ن عر� تک عل�حد�
 اخت�ار   5کم از کم آ�ئ تو  کا ڻ�سٹ مثبت  19-ا�ر آپ کا کووڈ

گ
دن تک گھر پر ر�نی اور اپ�ن گھر منی دو�وں � عل�حد�

 کا پھ�الؤ روکا جا س�۔     19-تا�ہ دو�وں مںی کووڈ ک��ں

 کا اختتام 
گ

 عل�حد�
 :  � مدت کئئ عوامل پر مبئن ��

گ
 آپ � عل�حد�

• ،  آپ اچ� فڻنگ واال ماسک پہن سک�ت ہںی �ا نہںی
•  � 

گ
،  19-� دوران آپ کا کووڈ 10تا  6دن بعد دن   5عل�حد�  ڻ�سٹ مثبت آتا ر�تا �� �ا نہںی

، اور    19-آپ کووڈ •  � شد�د ب�مار ہںی �ا نہںی �ا آپ کا مدافعئت نظام کمزور �� �ا نہںی
۔ آپ ان مجمو� مقامات مںی � ک� مںی ب� ر�ا�ش � •  ا مالزمت رکھ� ہو�ئ ہںی �ا نہںی

):  عالمات ڻ�سٹ مثبت آ�ا �� اورکا   19-ا�ر آپ کا کووڈ  (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی

 اخت�ار ک��ں۔ درج ذ� دن 5پہ� مرتبہ عالمات ظاہر ہو�ن � بعد کم از کم 
گ

مکمل دن   5ل صورتوں مںی آپ تک عل�حد�
 :  ختم کر سک�ت ہںی

گ
 بعد عل�حد�

 � آغاز �  •
گ

ی آ ر� ہو،  5آپ � عل�حد�  اوردن بعد آپ � عالمات مںی بہ�ت
 گھنڻوں مںی بخار گھڻا�ن وا� ادو�ات � استعمال � بغ�ی آپ کو بخار نہ ہوا ہو   24پچھ�  •

) عالمات کا ڻ�سٹ مثبت آ�ا �� ل�کن کویئ   19-ا�ر آپ کا کووڈ :  (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی کا    19-کووڈ  ظاہر نہنی ہوئنی
 اخت�ار ک��ں۔ ا�ر آپ مںی عالمات ظاہر نہںی ہوئںی تو درج ذ�ل   دن  5ڻ�سٹ مثبت آ�ن � کم از کم 

گ
بعد تک عل�حد�

: مکمل دن 5صورتوں مںی آپ   ختم کر سک�ت ہںی
گ

 وں بعد عل�حد�

، تو آپ � ا�ر ڻ�س ۔   5ٹ � نتائج مثبت آ�ن � بعد آپ مںی عالمات ظاہر ہوئت ہںی وع ہو جائن چاہ�ی  �ش
گ

روزە عل�حد�
 ختم کر�ن � ل�ی درج باال تجاو�ز پر عمل ک��ں 

گ
 ۔ا�ر آپ مںی عالمات موجود تھںی تو عل�حد�

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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 ختم کر�ن � وقت � باالتر ہو کر عالمات ظاہر ہو�ن (�ا 
گ

عالمات نہ ظاہر ہو�ن � صورت منی مثبت عل�حد�
 دن تک درج ذ�ل اقدامات ک��ں:   10ڻ�سٹ) � بعد 

 � مدت � اختتام � بعد کم از کم  5 •
گ

) تک گھر مںی اور عوا�  10تا دن  6م��د دن (دن  5دن � عل�حد�
۔   مقامات پر دو�وں � گرد اچ� فڻنگ اور اعٰ� مع�ار کا ماسک �ا آلۀ تنفس پہنںی

) لوگوں �  کمزور مدافعئت نظام � حامل �ا شد�د ب�ماری � زائد خطر� مںی مبتال  • (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی
، اور نگہداشت صحت � اداروں (�شمول نرسنگ ہومز) اور د�گر زائد خطر� وا� مقامات پر نہ دور ر�ںی 
۔  جائںی

، ج�سا کہ ر�ستوران اور کچھ جم، اور گھر پر اور جا�ئ  • ا�� جگہوں پر نہ جائںی جہاں آپ ماسک نہ پہن سکںی
 مالزمت پر دو�وں � گرد کھانا کھا�ن � گ��ز ک��ں۔ 

۔ 0ە ظاہر ہوں �ا بدتر ہو جائںی تو آپ کو دن ا�ر عالمات دو�ار  • وع کرئن چاہ�ی  � مدت دو�ارە �ش
گ

 � عل�حد�
۔ CDCسفر |  سفر � متعلق معلومات � ل�ئ  •  د�کھںی

 :  � مدت کا حساب کی� ک�ا جا�ئ
گ

 اپئن عل�حد�

  1۔ عالمات ظاہر ہو�ن � بعد کا پہال پورا دن، دن ��  0ا�ر آپ مںی عالمات موجود ہںی تو آپ � عالمات کا پہال دن، دن 
۔ �� 

۔ آپ � مثبت جانچ کا نمونہ ل�ی جا�ن �    0ا�ر آپ مںی کوئئ عالمات ظاہر نہںی ہوئںی تو آپ � ڻ�سٹ � تار�ــــخ دن   ��
۔  1بعد کا پہال پورا دن، دن  �� 

 اور قرنطینہ کا ک�ل�ولی�ٹ  DOHمدد � ل�ئ 
گ

۔اضا�ن ( عل�حد� ) د�کھںی  ز�انںی دست�اب ہںی

 ماسک اتارنا 
 � 

گ
۔  5آپ عل�حد�  � مدت � اختتام � بعد دن   5دن بعد ب� مرض پھ�ال�ن � قابل ہو سک�ت ہںی

گ
م��د  5� عل�حد�

 اچ� فڻنگ اور اعٰ� مع�ار کا ماسک �ا آلۀ تنفس ) تک گھر مںی اور عوا� مقامات پر دو�وں � گرد10تا دن  6دن (دن 
۔۔ متبادل طور پر اینئٹ جن ڻ�اضا�ن ( ) پہننا جاری رکھںی سٹ استعمال کر�ت ہو�ئ ماسک اتار�ن � وقت  ز�انںی دست�اب ہںی

)۔  ن کر�ن پر غور ک��ں (ذ�ل مںی د�کھںی دن تک   10ا�ر آپ اچ� فڻنگ واال ماسک نہںی پہن سک�ت تو آپ کو پور� کا تعںی
۔   جاری رکھئن چاہ�ی

گ
 عل�حد�

اچ�   گرد ہوں تو مسلسل ماسک استعمال کر�ن کا مطلب یہ �� کہ آپ گھر مںی اور گھر � باہر جب ب� دو�وں �
۔ جس وقت آپ ماسک نہ اضا�ن ( فڻنگ واال اور اعٰ� مع�ار کا ماسک �ا آلۀ تنفس ) پہنںی ، ز�انںی دست�اب ہںی ںی پہن سک�ت

۔ ماسک � متبادالت  نا، اس وقت آپ کو دو�وں � گرد �گرمیوں مںی مشغول نہںی ہونا چاہ�ی جی� سونا، کھانا �ا ت�ی
۔ ا�ر آپ دو�وں  (ج�سا کہ پرد� وا� ف�س ش�لڈ) اچ� فڻنگ اور اعٰ� مع�ار � ماسک � برابر تحفظ فراہم نہںی کر�ت

۔د 10ہن�ن � قابل نہںی تو آپ کو  � گرد اچ� فڻنگ واال ماسک پ  اخت�ار کرئن چاہ�ی
گ

 ن تک عل�حد�

ن کرنا   ختم کر�ن اور ماسک اتار�ن � وقت کا تعںی
گ

 اینئٹ جن ڻ�سٹ استعمال کر�ت ہو�ئ عل�حد�
 � اختتام � وقت (دن  ٹاینئٹ جن ڻ�سا�ر آپ کو 

گ
) تک رسائئ حاصل ہو تو آپ عل�حد�   6(اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی

وع ک��ں جب  ۔ �ف تب ڻ�سٹ کرنا �ش ) ڻ�سٹ کروا کر دو�وں کو متاثر کر�ن کا خطرە م��د گھڻا سک�ت ہںی � پہ� نہںی
ی آئئ   گھن�ٹ تک بخار نہ  24آپ کو بخار کم کر�ن وا� ادو�ات � استعمال � بغ�ی  ہو اور آپ � د�گر عالمات مںی بہ�ت

ہو۔ ممکن �� کہ ذائ�ت �ا بو � حس کا خاتمہ صحت �ائب � کئئ ہفتوں �ا مہینوں بعد تک برقرار ر�� اور اس � وجہ �  
 � خ

گ
۔ عل�حد�  ات� مںی تاخ�ی نہںی کرئن چاہ�ی

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/isolation-and-quarantine-covid-19/isolation-and-quarantine-calculator
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/ClothFacemasks.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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 ا�ر آپ � ڻ�سٹ کا نت�جہ مثبت آ�ئ تو امکان ہو گا کہ آپ اب� ت •
گ

۔ آپ کو عل�حد� ک مرض پھ�ال�ن � قابل ہںی
۔  48تا  24جاری رکھئن چاہ�ی اور ماسک پہننا چاہ�ی اور دو�ارە ڻ�سٹ کر�ن � پہ�   گھن�ٹ انتظار کرنا چاہ�ی

 پ�چھ�) گھنڻوں � فاص� � ک�ی جا�ن وا� دو سلسلہ وار   48تا  24ا�ر  •
گ

  10ڻ�سڻوں کا نت�جہ من�ن آ�ئ تو آپ  (آ�
 ختم کر سک�ت ہںی دن � پہ�

گ
۔  عل�حد�   اور ماسک پہننا چھوڑ سک�ت ہںی

دن تک بار بار ڻ�سٹنگ مںی آپ کا نت�جہ مثبت آتا ر�� تو آپ کو چاہ�ی کہ دو مسلسل اینئٹ جن ڻ�سڻوں � من�ن  10ا�ر 
افراد � دور ر�نا  نتائج آ�ن تک ماسک پہننا اور کمزور مدافعئت نظام � حامل �ا شد�د ب�ماری � زائد خطر� مںی مبتال 

۔  جاری رکھںی

 � شد�د ب�مار ہںی �ا آپ کا مدافعئت نظام کمزور �� تو:  COVID-19ا�ر آپ 
� شد�د ب�مار ہںی (�شمول وە جو ہسپتال مںی داخل ہںی �ا جنہںی انتہائئ نگہداشت �ا و�نڻ�لی�ٹ �  19-جو لوگ کووڈ

) اور جن افراد کا  ورت �� ) انہںی کم از کم   مدافعئت نظام کمزور �� �ن دن تک گھر   20دن �   10(اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی
۔ ورت ہو سکئت ��  اخت�ار کر�ن � �ن

گ
ن کر�ن � ل�ئ انہںی  پر عل�حد� وائرل  ان � دو�وں � گرد موجود ر��ن کا تعںی

۔ اس � متعلق اپ�ن طئب معالج � مشورە ک��ں کہ آپ   ڻ�سٹ ورت ہو سکئت �� ) کروا�ن � �ن (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی
۔  وع کر سک�ت ہںی عالج اور ادو�ات � متعلق  مںی اس درج باال عالج � س�کشنکب دو�� لوگوں � ارد گرد ر�نا �ش

۔   معلومات د�کھںی جس � آپ اہل ہو سک�ت ہںی

 ا�ر آپ ان مجمو� مقامات مںی � ک� مںی ب� ر�ا�ش پذیر ہںی �ا مالزمت کر ر�� ہںی تو: 
 � درج ذ�ل 

گ
تجاو�ز پر عمل  درج ذ�ل مجمو� مقامات مںی ر�ا�ش پذیر �ا مالزمت کر�ن وا� افراد کو چاہ�ی کہ عل�حد�

 � ا�ر آپ ان مںی � ک� مجمو� مقام مںی مالزمت کر�ت ہںی ل�کن ر�ا�ش نہںی رکھ�ت تو اس  ک��ں۔
گ

متعلق عل�حد�
؛ د�گر �گرمیوں � ل�ئ آپ گھر پر مخت�  ر�نمائئ پر عمل ک��ں کہ کا کام � ماحول � کت�ن عر� تک دور ر�نا چاہ�ی

 � درج باال ر�نمائئ پر 
گ

۔ عل�حد�  عمل کر سک�ت ہںی

 اصال� �ا حراسئت ادار� •
گھر افراد � پناە گاە �ا عار�ن ر�ا�ش گاە •  �ب
 تجارئت بحری ماحول (مثً� تجارئت سمندری خورا� � جہاز، کارگو جہاز، کروز جہاز) •
مالزمت � پ��جوم مقامات جہاں کام � فطرت � باعث جسمائن فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو مثً� گودام،   •

�اں، اور خورا� پ�ک کر�ن اور گوشت پروس�سنگ � ادار�۔ف�ک  �ٹ
 عار�ن کارکنان � ر�ا�ش •

تو آپ پہ� مرتبہ عالمات ظاہر ہو�ن  � جانچ کا نت�جہ مثبت آ�ا تھا اور عالمات موجود تھنی   COVID-19ا�ر آپ � 
ط�کہ:  دن  10�   ختم کر سک�ت ہںی ��ش

گ
 بعد مجمو� ماحول � عل�حد�

 اورگھنڻوں مںی بخار گھڻا�ن وا� ادو�ات � استعمال � بغ�ی آپ کو بخار نہ ہوا ہو،   24پچھ�  •
ی آئئ ہو۔ •  آپ � عالمات مںی بہ�ت

� مثبت ڻ�سٹ �   19-تو آپ کووڈ کا ڻ�سٹ مثبت آ�ا تھا ل�کن کویئ عالمات موجود نہنی تھنی   19-ا�ر آپ کا کووڈ
ط�کہ آپ مںی عالمات ظاہر نہ ہوئئ ہوں۔ ا�ر مثبت  دن 10  ختم کر سک�ت ہںی ��ش

گ
بعد مجمو� ماحول � عل�حد�

۔  10ڻ�سٹ � بعد آپ مںی عالمات ظاہر ہو جائںی تو اس ماحول � آپ �  وع ہوئن چاہ�ی  دو�ارە �ش
گ

دن � عل�حد�
 ختم کر�ن � لا�ر آپ مںی عالمات موجود تھںی تو عل�

گ
 �ی درج باال تجاو�ز پر عمل ک��ں۔حد�

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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ن کر سک�ت ہنی کہ آ�ا آپ  دن مکمل ہو�ن � پہ� ماسک کا استعمال   10آپ اینئٹ جن ڻ�سٹ استعمال کر�ت ہو�ئ تعنی
۔  ختم کر سک�ت ہنی �ا نہنی

گ
وع ک��ں اور �ف اس صورت مںی ڻ�سٹ   6دن   اور عل�حد� پر �ا اس � بعد ڻ�سٹنگ �ش

ی آئئ   24�ں کہ ا�ر آپ کو ک�  گھنڻوں مںی بخار کم کر�ن وا� دوا ل�ی بغ�ی بخار نہ ہوا ہو اور آپ � د�گر عالمات مںی بہ�ت
ہو۔ صحت�ائب � بعد کئئ ہفتوں �ا مہینوں تک ذائقہ �ا بو محسوس نہ ہو�ن کا مسئلہ با�ت رە سکتا �� اور اس � وجہ � 

 � اختتام مںی دیر نہںی کرئن 
گ

۔ عل�حد�   چاہ�ی

 اور ماسک  •
گ

۔ آپ کو عل�حد� ا�ر آپ کا ڻ�سٹ مثبت آ�ئ تو امکان ہو گا کہ آپ اب� تک مرض پھ�ال�ن � قابل ہںی
۔  48-24پہننا جاری رکھنا چاہ�ی اور دو�ارە ڻ�سٹ کر�ن � پہ�    گھن�ٹ انتظار کرنا چاہ�ی

 پ�چھ�) ڻ�سڻوں مںی آپ کا نت�جہ من�ن آ�ئ تو  •
گ

 اور ماسک پہننا  10آپ دن  ا�ر دو سلسلہ وار (آ�
گ

� پہ� عل�حد�
 اور ماسک پہننا ختم کر�ن کا پہال ممکنہ دن، دن 

گ
۔ اس کا مطلب �� کہ عل�حد� ہو گا، جو   7ختم کر سک�ت ہںی

۔  7اور  6کہ اس صورت مںی ممکن ہو گا کہ ا�ر دن   کو آپ کا ڻ�سٹ من�ن آ�ئ

  10ا�ر 
گ

 پ�چھ� دو مرتبہ آپ � اینئٹ جن ڻ�سٹ کا نت�جہ من�ن نہ آ دن تک آپ کا ڻ�سٹ مثبت آتا ر�� تو جب تک آ�
 ، ۔آجا�ئ  پ کو ماسک پہننا اور کمزور مدافعئت نظام � حامل افراد � گ��ز کرنا جاری رکھنا چاہ�ی

۔ عالمات ظاہر ہو�ن � بعد کا پہال پورا دن،  0ا�ر آپ مںی عالمات موجود ہںی تو آپ � عالمات کا پہال دن، دن    1دن ��
۔ ا�ر آپ مںی کوئئ عالمات ظاہر نہںی ہوئںی تو آپ � ڻ�سٹ � تار�ــــخ دن  ۔ آپ � مثبت جانچ کا نمونہ ل�ی جا�ن  0�� ��

۔  1� بعد کا پہال پورا دن، دن  �� 

، عار�ن ر�ا�ش گاہںی اور اہم  گھر افراد � ش�ل�ٹ عم� � شد�د قلت � دورانیوں مںی اصال� ادار�، حراسئت ادار�، �ب
۔ ان    � مدت کم کر�ن پر غور کر سک�ت ہںی

گ
کچر � جا�ئ مالزمت کاروائ�اں جاری رکھنا �قیئن بنا�ن � ل�ی عل�حد� انفراس�ٹ

۔  مخت� کر�ن � ف�ص� مقا� طئب دائرە کار � مشاورت � ک�ی جا�ن چاہئںی
گ

 مقامات � عل�حد�

ی عالمات دو�ارە ظاہر ہو جائنی تو مجھ� ک�ا کرنا چ ؟ ا�ر م�ی  اہ�ی
 � اختتام � بعد آپ مںی کووڈ

گ
� دو�ارە   0� عالمات دو�ارە ظاہر ہو جائںی �ا بدتر ہو جائںی تو دن    19-ا�ر عل�حد�

وع ک��ں اور درج باال   �ش
گ

؟عل�حد� ورت ��  اخت�ار کر�ن اور ماسک پہن�ن � �ن
گ

پر عمل   مجھ� کت�ن عر� تک عل�حد�
 ختم کر�ن � وقت � متعلق سواالت ہںی تو ک� طئب معالج � بات  

گ
ک��ں۔ ا�ر آپ � پاس اپئن عالمات �ا عل�حد�

 ک��ں۔

منی کب ممکنہ طور پر مرض پھ�ال�ن � قابل ہوں اور دو�وں کا مرض � سامنا کروا سکتا/سکئت 
 ہوں؟ 

  2ت ظاہر کر�ن � دو دن پہ� (�ا ا�ر عالمات موجود نہ ہوں تو مثبت ڻ�سٹ � تار�ــــخ � مںی مبتال افراد عالما  19-کووڈ
دن تک (�ا ا�ر عالمات موجود نہںی تو مثبت ڻ�سٹ � تار�ــــخ   10دن پہ�) � � کر عالمات ظاہر ہو�ن � صورت مںی 

۔ ا�ر کووڈ 10� � کر   � کم   � مثبت 19-دن تک) دو�وں مںی وائرس پھ�ال سک�ت ہںی
گ

ڻ�سٹ کا حامل شخص عل�حد�
� مسلسل دو من�ن اینئٹ جن ڻ�سٹ وصول    19-گھن�ٹ � فاص� � کووڈ  48تا   24دن بعد طب�عت بہ�ت ہو�ن پر  5از کم 

 � مدت 
گ

دن � ز�ادە ہو   10کر� تو ا� م��د مرض پھ�ال�ن � قابل تصور نہںی ک�ا جاتا۔ ا�ر ک� شخص � عل�حد�
 � مدت � اختتام ت(مثً� اس � شد

گ
ک �د ب�مار �ا کمزور مدافعئت نظام � حامل ہو�ن � وجہ �) تو وە اپئن عل�حد�

۔   مرض پھ�ال�ن � قابل ہوتا ��

 جن لوگوں کا آپ � ذر��ممکنہ سامنا ہوا ہو، انہنی اطالع دیں
مںی مبتال شخص � ممکنہ  19-کووڈ  � ممکنہ سامنا ہوا �� اور انہںی   19-کو بتائںی کہ ان کا کووڈ ق��ئب روابط اپ�ن 

) ارسال ک��ں۔ عام طور پر ق��ئب رابطہ ہو�ن کا مطلب یہ �� کہ   سامنا ہو�ن پر ک�ا کرنا چاہ�ی  (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی
  6مںی مبتال شخص �  19-منٹ �ا زائد وقت تک کووڈ 15گھنڻوں � دوران مجمو� طور پر کم از کم   24کوئئ شخص 

۔ تاہم ا�ر آپ ا�� حاالت مںی ر�� ہںی جن مںی ممکن ، ج�سا کہ فٹ � کم فاص� پر ر�ا �� ہ سام�ن کا خطرە بڑھ جاتا ��
، ہوا کا خراب بہاؤ �ا چ�خ�ن �ا گا�ن ج�� �گرم�اں انجام دینا، تو ا�ر دو�� آپ �  فٹ � زائد فاص� پر   6بند جگہںی

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
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۔  ا�ر ممکنہ طور پر مرض پھ�ال�ن � قابل ہو�ن � دوران آپ  ہوں تب ب� ان � متاثر ہو�ن کا خطرە موجود ر�تا ��
ن کو مطلع کر سکںی م  ۔الزمت پر گ�ئ تھ� تو اپ�ن ا�مپالئر کو بتائںی تا�ہ وە د�گر مالزمںی

کت ک��ں و�و منی �ش  صحت عامہ � ان�ٹ
و�و لی�ن � ل�ی آپ � رابطہ کر   COVID-19ا�ر آپ �  � جانچ کا نت�جہ مثبت آ�ا �� تو صحت عامہ � کوئئ آپ کا ان�ٹ

 فون پر ہو تا 
�
، یہ عموما  کہ اب ک�ا کرنا �� اور کس قسم � معاونت   سکتا ��

گ
و�و لی�ن وا� فرد آپ کو سمجھائںی � ۔ ان�ٹ ��

و�و لی�ن واال فرد حال � مںی آپ � ق��ئب راب� مںی آ�ن وا� افراد � نام اور راب� � معلومات پوچھ� گا   ۔ ان�ٹ دست�اب ��
اس ل�ی طلب کر�ت ہںی تا�ہ ان افراد کو اطالع دے سکںی جو   تا�ہ انہںی ا�کسپوژ ہو�ن � اطالع دے س�۔ وە یہ معلومات

و�و لی�ن وا� ق��ئب روابط کو آپ کا نام نہںی  ۔ ان�ٹ ۔ ممکنہ طور پر ا�کسپوژ ہو�ئ ہںی
گ

 بتائںی �

 ا�ر آپ خود جانچ کر�ت ہنی اور نت�جہ مثبت آتا �� 
۔  ذائت ڻ�سٹنگ � ر�نمائئ  CoV-SARS-2عار�ن م��د معلومات � ل�ئ براە مہ��ائن   (�ف انگ��زی) د�کھںی

؟  اور قرنطینہ منی ک�ا فرق ��
گ

 عل�حد�
•  

گ
� عالمات ہوں، ڻ�سٹ � نتائج کا انتظار ک�ا جا ر�ا ہو    19-تب اخت�ار � جائت �� جب آپ مںی کووڈ عل�حد�

 کا مطلب یہ �� کہ آپ مرض � پھ�الؤ � بچاؤ � ل�ئ   19-�ا کووڈ
گ

وقت �  کا ڻ�سٹ مثبت آ�ا ہو۔ عل�حد�
 اور (گھر والوں س مجوزە مدت

گ
۔(�ف انگ��زی) تک گھر پر ر�ںی �

گ
 م�ت) د�گر افراد � دور ر�ںی �

گھر پر اور دو�وں � دور � سامنا ہو�ن � بعد متاثرە ہو�ن �ا مرض پھ�ال�ن � خطر� � باعث    19-کووڈ •
۔ ا�ر بعد مںی آپ کا کووڈ  قرنطینہر��ن کو  � عالمات ظاہر ہو   19-ڻ�سٹ مثبت آ جا�ئ �ا کووڈ 19-کہ�ت ہںی

۔  مںی بدل جاتا ��
گ

 جائںی تو قرنطینہ عل�حد�

 ذہئن و رو�ہ جایت صحت � وسائل 
 (�ف انگ��زی) و�ب صفحہ مالحظہ ک��ں۔   رو�ہ جائت صحت � وسائل اور تجاو�ز  DOHبراە مہ��ائن 

 � م��د معلومات و وسائل  19-کووڈ
ن مںی کووڈ )،  عالمات، (�ف انگ��زی)  � موجودە صورتحال  19-واشنگںٹ   یہ کی� پھ�لتا �� (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی

 ،( ) لوگوں کو کی� اور کب ڻ�سٹ کروانا چاہ�ی (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی ن کہاں اور  (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی و�کسی�ن
) تالش � جائںی  ۔ اور جان�ن � ل�ی ہمار�  (اضا�ن ز�انںی دست�اب ہںی (�ف  ا��� پوچھ� جا�ن وا� سواالت پر باخ�ب ر�ںی

۔ ) د�کھںی  انگ��زی ز�ان مںی

کا شکار ہو�ن � خطر� مںی اضافہ نہںی ہوتا۔    19-�ف ک� شخص � �سل/نژاد �ا قوم�ت � وجہ � ان � کووڈ
۔ ا�سا � وجہ � ز�ادە متاثر ہو ر� ہںی جو س  19-تاہم یہ بات سام�ن آ ر� �� کہ ا�� کمیونٹ�اں کووڈ ف�د فام نہںی ہںی

، جس � نتی�ب مںی کچھ افراد کو اپ�ن آپ کو   ، � وجہ � ہوتا �� ، خاص طور پر نظام مںی شامل �سل پرسئت �سل پرسئت
۔  بدنا� کا خوف اس ب�ماری � خالف جنگ مںی فائدە مند اور اپئن کمیونٹیوں کو محفوظ رکھ�ن � کم مواقع مل�ت ہںی

)۔  ثابت نہںی ہوگا  افواہوں اور غلط معلومات کو پھ�ل�ن � روک�ن � ل�ی �ف درست معلومات کا  (�ف انگ��زی ز�ان مںی
ا� ک��ں۔  اش�ت

  

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
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/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
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://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
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ن محکمۀ صحت کا کووڈ •  پر ردعمل 19-ر�است واشنگںٹ

کٹ تالش ک��ں  •  اپنا مقا� محکمۀ صحت �ا ڈس�ٹ

• CDC   19-کوروناوائرس (کووڈ( 

 
؟  -525-800-1ہماری کووڈ � معلومائت ہاٹ الئن کو اس نم�ب پر کال ک��ں: ک�ا آپ اور سواالت پوچھا چاہ�ت ہنی

 اوقات: ہاٹ الئن � ۔ 0127
 ب�ب تک   10ب�ب � رات  6پ�ی � صبح  •
 ب�ب تک   6ب�ب � شام  6منگل � اتوار صبح  •
) صبح  منائئ جا�ن وا� ر�اسئت چھڻ�اں •   ب�ب تک 6ب�ب � شام   6(�ف انگ��زی ز�ان مںی

، جب کوئئ جواب دے تو ۔ اپئن صحت �ا ڻ�سٹ � نتی�ب  اپئن ز�ان کا نام کہنی اور  # دبائنی  ز�ائن ترج� � سہول�ات � ل�ی
، براە مہ��ائن ک� ڈا��ٹ �ا نرس � بات ک��ں۔   � بار� مںی سواالت پوچھ�ن � ل�ی

  ، پر کال ک��ں۔ سماعت � محروم �ا اونچا   0127-525-800-1ک� اور شکل مںی اس دستاو�ز � درخواست کر�ن � ل�ی
ن براە کرم  پر  civil.rights@doh.wa.gov) (�ف انگ��زی) پر کال ک��ں �ا Washington Relay( 711سن�ن وا� صارفںی

 ای م�ل ک��ں۔ 
 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/
https://doh.wa.gov/about-us/washingtons-public-health-system/washington-state-local-health-jurisdictions
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
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