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اگر آپ کا کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آ ے
ئ تو کیا کرنا چاہی
 26جنوری  2022یک تبدیلیوں کا خالصہ
•
•

ی
ے
رہنمائ ،جےس عام عوام ےک ےلئ Centers for Disease Control and Prevention
علیحدگ گ ترمیم شدہ
ی
ے
رہنمائ ےس ہم آہنگ کیا گیا ےہ۔
( ،CDCمراکز بر ےائ امراض پر قابو اور انسداد) گ علیحدگ اور قرنطینہ گ
ذائ ٹیسٹ ےس مثبت نتیجہ آ ے
ی
ئ پر کیا کرنا چاہی ےک بارے می معلومات شامل گ گئی۔

تعارف
پھیلی ےس بچاؤ می مدد دے ی
ے
سکئ ہی۔ براہ کرم درج
اگر آپ کا کووڈ 19-ٹیسٹ مثبت آیا ےہ تو آپ دورسوں می کووڈ19-
ے
رہنمائ پر عمل کریں۔
ذیل
•
•

ےک 12-اسکولوں ےک طلبہ اور عمےل کو ےک 12-تقاضوں پر عمل کرنا چاہی۔
کیس نگہداشت صحت ےک ادارے می رہائش یا مالزمت ر ے
کھی واےل افراد کو چاہی کہ  CDCگ SARS-CoV-2
کرئ واےل نگہداشت صحت ےک عمےل ےک انتظام ےک ےلئ قلیل مدئی
انفیکشن می مبتال یا  SARS-CoV-2ےس سامنا ے
ے
رہنمائ اور  CDCگ کوروناوائرس مرض  )COVID-19( 2019عالیم وبا ےک دوران نگہداشت صحت ےک عمےل ےک
ی
ےلئ انفیکشن ےک انسداد اور ر
کنٹول گ قلیل مدئ تجاویز دیکھی۔

ی
گھر پر علیحدیک اختیار کریں
کرئ واےل اور ٹیسٹ ےک نتائج کا انتظار ے
کووڈ 19-ےک مثبت ٹیسٹ ےک حامل یا کووڈ 19-گ عالمات ظاہر ے
کرئ واےل افراد کو
ی
ی
علیحدگ اختیار کریں۔ آپ کو ی
اپن ویکسینیشن یک حیثیت ےس باالتر ہو کر علیحدیک اختیار
چاہی کہ گھر جائی اور
ی
ی
چاہی۔ مالزمت پر ،اسکول یا عوایم مقامات پر نہ جائی۔ عوایم ذرائع آمدورفت ،مشٹکہ سواریوں یا ٹیکسیوں ےک
کرن
ے
استعمال ےس گریز کریں۔ ے
اپن خریداری کا کام دورسوں کو سونپی یا گرورسی ڈلیوری رسوس استعمال کریں۔
ے
ہوئ پر اےس استعمال ی
ے
ہوئ
کرئ
گھر ےک کیس مخصوص کمرے می دورسوں ےس دور رہ کر اور علیحدہ باتھ روم دستیاب
ہر ممکن حد تک علیحدہ ہو جائی۔ جب دورسوں ےک گرد موجود ہونا ےضوری ہو اچیھ فٹنگ واال ماسک تو پہنی۔
ڈاکٹ ےک پاس جا ے
اپی ر
ئ ےس قبل انہی کال کریں ے
طن نگہداشت ےک وصویل ےک عالوہ گھر پر رہنا چاہی۔ ے
طن
اپی ی
آپ کو ی
ر
ر
ے
معالج کو بتائی کہ آپ کو کووڈ 19-ےہ یا کووڈ 19-ےک لئ آپ کا معائنہ جاری ےہ۔ صحت عامہ ےک انٹویو می رسکت
کریں.

ی
ی
علیحدیک اختیار ی
مجھے ی
کرن ہو یک؟
کتن عرےص تک
ی
علیحدگ گ مدت اس بات پر منحرص ہ کہ آپ اچیھ فٹنگ واال ماسک پہن ی
سکئ ہی یا نہی ،آپ کووڈ 19-ےس
آپ گ
ے
ی
شدید بیمار ہی یا نہی یا آپ کا مدافعن نظام کمزور ےہ یا نہی اور آیا آپ کیس مجمویع ماحول می رہائش یا مالزمت
ے
ے
مہربائ ذیل می وہ سیکشن منتخب کریں جس کا آپ پر اطالق ہوتا ہو۔
ہوئ ہی۔ براہ
اختیار کئ

اگر ممکن ہو تو گھر می اور عوایم مقامات پر دورسوں ےک گرد اچیھ فٹنگ واال ماسک پہنی:
اگر آپ کا کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آیا ہ اور عالمات موجود ہی تو پہیل مرتبہ عالمات ظاہر ے
ہوئ ےک کم از کم  5دن
ے
ے
ی
ی
علیحدگ گ مدت کا حساب لگا ے
علیحدگ اختیار کریں۔ ے
ئ ےک ےلئ ذیل می دیکھی۔ درج ذیل صورتوں
اپن  5دن گ
بعد تک
ی
ی
می آپ  5مکمل دن بعد علیحدگ ختم کر سکئ ہی:

ی
علیحدگ ےک آغاز ےک  5دن بعد آپ گ عالمات می ی
بہٹی آ ریہ ہو ،اور
• آپ گ
ے
• پچھےل  24گھنٹوں می بخار گھٹائ وایل ادویات ےک استعمال ےک بغٹ آپ کو بخار نہ ہوا ہو ،اور
ے
اضاف دن تک گھر می اور عوایم مقامات پر دورسوں ےک گرد مسلسل اچیھ فٹنگ واال ماسک پہننا
• آپ 5
جاری رکھی۔
ی
ی
علیحدگ ختم ے
بہٹی نہ آ ے
علیحدگ ےک  5دن بعد آپ کو بخار رہ یا آپ گ دیگر عالمات می ی
ئ تو ے
کرئ
اپن
اگر
ے
ےک ےلئ تب تک انتظار کریں جب تک بخار کم ے
ر
گھنئ تک آپ کو بخار نہ ہو اور آپ گ
کرئ گ دوا لئ بغٹ 24
بہٹ آ جا ے
دیگر عالمات می ی
ئ۔
اگر آپ کا کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آیا ہ اور ک ی
نہی تو کووڈ 19-ےک مثبت ٹیسٹ ےک کم از کم  5دن
ون عالمات موجود ے
ے
ی
ی
ے
علیحدگ اختیار کریں۔ ے
اپن  5دن گ علیحدگ گ مدت کا حساب لگائ ےک ےلئ ذیل می دیکھی۔ درج ذیل صورتوں
بعد تک
ی
می آپ  5مکمل دن بعد علیحدگ ختم کر ی
سکئ ہی:
• آپ می عالمات ظاہر نہی ہوئی ،اور
ے
اضاف دن تک گھر می اور عوایم مقامات پر دورسوں ےک گرد مسلسل اچیھ فٹنگ واال ماسک پہننا
• آپ 5
جاری رکھی۔
ی
علیحدگ دوبارہ ررسوع ے
ہوئ چاہی۔
اگر مثبت ٹیسٹ ےک بعد آپ می عالمات ظاہر ہو جائی تو آپ گ  5دن گ
ی
علیحدگ ختم ے
کرئ ےک ےلئ درج باال تجاویز پر عمل کریں۔
اگر آپ می عالمات موجود تھی تو
مسلسل ماسک استعمال ے
کرئ کا مطلب یہ ےہ کہ جب بیھ آپ گھر ےک اندر یا باہر دورسوں ےک گرد ہوں تو اچیھ فٹنگ
واال ماسک پہنی اور اس دوران دورسوں ےک گرد اییس رسگرمیوں می مشغول نہ ہوں جن می آپ ماسک نہی پہن ی
سکئ،
ً
ے
اضاف دنوں می ماسک ےک ے
جیےس سونا ،کھانا یا تٹنا۔ ماسک ے
کوئ متبادالت (مثال پردے وایل فیس شیلڈ)
پہنئ ےک 5
استعمال نہی کئ جا ی
سکئ۔
ی
ے
رسائ حاصل ےہ اور ٹیسٹ کروانا چاہتا ےہ تو بہ یٹین طریقہ یہ ےہ کہ  5دن گ علیحدگ گ
اگر کیس فرد کو ٹیسٹ تک
ئ۔ ٹیسٹ کا نمونہ ضف اس صورت می لی کہ بخار کم ے
اینن جن ٹیسٹ 1استعمال کیا جا ے
مدت ےک اختتام پر ر
کرئ گ دوا
ے
لئ بغٹ  24گھنٹوں تک آپ کو بخار نہ ہو اور آپ گ دیگر عالمات می ی
بہٹی آئ ہو (ممکن ہ کہ ی
ذائق یا بو گ حس کا
ے
ی
ے
خاتمہ صحت یائ ےک ے
رہ اور اس گ وجہ ےس علیحدگ ےک خاتےم می تاخٹ کرئ گ
کن ہفتوں یا مہینوں بعد
ی
تک برقرار ے
ی
ے
ے
ےضورت نہی۔ اگر آپ ےک ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آئ تو آپ کو  10دن تک علیحدگ جاری رکھن چاہی۔ اگر آپ ےک ٹیسٹ
ی
منف آ ے
کا نتیجہ ے
علیحدگ ختم کر ی
سکئ ہی لیکن  10دن تک گھر پر اور عوایم مقامات پر دورسوں ےک گرد اچیھ
ئ تو آپ
ے
ے
فٹنگ واال ماسک پہننا جاری رکھی۔ ماسک ے
پہنئ اور سفر محدود کرئ ےک متعلق اضاف تجاویز پر عمل کریں۔

اینن جن ٹیسٹوں ےک لیبلوں (ضف انگریزی) می نوٹ کیا گیا :ے
1جیسا کہ دکان پر ے
ملئ واےل مجاز ر
منف ٹیسٹوں کو مفروضہ
ے
سمجھا جانا چاہی۔ منف ٹیسٹوں ےس  SARS-CoV-2کا امکان ختم نہی ہو جاتا اور انہی عالج یا مریض گ دیکھ بھال ےک
فیصلوں بشمول انفیکشن پر قابو ے
پائ ےک فیصلوں گ واحد بنیاد ےک طور پر استعمال نہی کیا جانا چاہی۔ نتائج می ی
بہٹی
تی دن گ مدت می دو مرتبہ ر
ال ےئ ےک ےلئ ےضوری ہ کہ ے
اینن جن ٹیسٹ کئ جائی اور ٹیسٹوں ےک درمیان کم از کم 24
ے
گھنئ اور زیادہ ےس زیادہ  48ر
ر
گھنئ کا فاصلہ ہو۔
ی
ی
ی
ی
رہنمان درج
می مثبت ٹیسٹ) ےک بعد  10دن تک یک اضاف
عالمات ظاہر ہون (یا عالمات نہ ظاہر ہون یک صورت ے
ذیل ےہ:
ی
مدافعن نظام ےک حامل یا شدید بیماری ےک زائد خطرے می مبتال لوگوں ےس دور رہی،
• پورے  10دن تک کمزور
•
•

اور نگہداشت صحت ےک اداروں (بشمول نرسنگ ہومز) اور دیگر زائد خطرے واےل مقامات پر نہ جائی۔
پورے  10دن تک سفر نہ کریں۔
پورے  10دن تک اییس جگہوں پر نہ جائی جہاں آپ ماسک نہ پہن سکی ،جیسا کہ ریستوران اور کچھ جم،
ئ مالزمت می دورسوں ےک گرد کھانا کھا ے
اور گھر پر اور جا ے
ئ ےس گریز کریں۔

2

نہی پہن ی
سکئ:
اگر آپ گھر می اور عوایم مقامات پر دورسوں ےک گرد اچیھ فٹنگ واال ماسک ے
اگر آپ کا کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا اور عالمات موجود تھی تو آپ پہیل مرتبہ عالمات ظاہر ے
ہوئ ےک  10دن
ے
ی
علیحدگ ختم کر ی
سکئ ہی ر
بشطیکہ:
بعد گھر پر
• پچھےل  24گھنٹوں می بخار گھٹا ے
ئ وایل ادویات ےک استعمال ےک بغٹ آپ کو بخار نہ ہوا ہو ،اور
بہٹی ے
• آپ گ عالمات می ی
آئ ہو ،اور
ی
ی
لیحدگ ختم ے
بہٹی نہ آ ے
علیحدگ ےک  10دن بعد آپ کو بخار رہ یا آپ گ دیگر عالمات می ی
ئ تو ے
کرئ ےک ےلئ تب
اپن ع
اگر
ےے
ر
گھنئ تک آپ کو بخار نہ ہو اور آپ گ دیگر عالمات می
تک انتظار کریں جب تک آپ بخار کم کرئ گ دوا لئ بغٹ 24
بہٹ آ جا ے
ی
ئ۔
ی
تھی تو آپ کووڈ 19-ےک مثبت ٹیسٹ ےک
اگر آپ کا کووڈ 19-کا
نہی ے
ٹیسٹ مثبت آیا تھا لیکن کون عالمات موجود ے
ی
ی
ر
 10دن بعد گھر پر علیحدگ ختم کر سکئ ہی بشطیکہ:
• آپ می عالمات ظاہر نہ ے
ہوئ ہوں۔
ی
علیحدگ دوبارہ ررسوع ے
ہوئ چاہی۔ اگر آپ
اگر مثبت ٹیسٹ ےک بعد آپ می عالمات ظاہر ہو جائی تو آپ گ  10دن گ
ی
علیحدگ ختم ے
کرئ ےک ےلئ درج باال تجاویز پر عمل کریں۔
می عالمات موجود تھی تو

ی
مدافعن نظام کمزور ےہ تو:
اگر آپ کووڈ 19-ےس شدید بیمار ہی یا آپ کا

ے
ر
وینٹیلیٹ گ
انتہائ نگہداشت یا
جو لوگ کووڈ 19-ےس شدید بیمار ہی (بشمول وہ جو ہسپتال می داخل ہی یا جنہی
ی
مدافعن نظام کمزور ہ ،انہی مزید طویل مدت تک گھر پر علیحدگ اختیار ے
ی
کرئ گ ےضورت
ےضورت ےہ) اور جن افراد کا
ے
ے
ے
سکن ہ۔ ان ےک دورسوں ےک گرد موجود ے
تعی کرئ ےک ےلئ انہی وائرل ٹیسٹ کروائ گ ےضورت ہو ی
ہو ی
رہی کا ے
سکن ےہ۔
ے
ی
ی
مدافعن نظام ےک حامل افراد گ علیحدگ گ مدت کم از کم 10
 CDCگ تجویز ےہ کہ کووڈ 19-ےس شدید بیمار اور کمزور
دن ےس  20دن تک ہو۔ ے
طن معالج اس متعلق مشورہ کریں کہ آپ کب دورسے لوگوں ےک ارد گرد موجود رہنا جاری
اپی ی
رکھ ی
سکئ ہی۔

ے
ہوئ ہی تو:
اگر آپ ان مجمویع مقامات می ےس کیس می بیھ رہائش یا مالزمت رکھے
ی
درج ذیل مجمویع مقامات می رہائش یا مالزمت ر ے
کھی واےل افراد کو چاہی کہ علیحدگ گ درج ذیل تجاویز پر عمل کریں۔
• اصالیح یا حر ی
اسن ادارے
ر
ے
یئگھر افراد کا شیلٹ یا عارض رہائش گاہ
•
ً
ی
ی
• تجارئ بحری ماحول (مثال تجارئ سمندری خوراک ےک جہاز ،کارگو جہاز ،کروز جہاز)
ً
ے
جسمائ فاصلہ رکھنا ممکن نہ ہو مثال گودام،
• مالزمت ےک پرہجوم مقامات جہاں کام گ فطرت ےک باعث
کرئ اور گوشت کا انتظام ے
فیکٹیاں ،اور خوراک پیک ے
ر
کرئ ےک ادارے۔
ے
عارض کارکنان گ رہائش
•
اگر آپ کا کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا اور عالمات موجود تھی تو آپ پہیل مرتبہ عالمات ظاہر ے
ہوئ ےک  10دن
ے
ی
علیحدگ ختم کر ی
سکئ ہی ر
بشطیکہ:
بعد مجمویع ماحول ےس
 oپچھےل  24گھنٹوں می بخار گھٹا ے
ئ وایل ادویات ےک استعمال ےک بغٹ آپ کو بخار نہ ہوا ہو ،اور
بہٹی ے
 oآپ گ عالمات می ی
آئ ہو
اگر آپ مجمویع ماحول کام ی
کرئ ہی لیکن رہائش نہی ر ی
کھی ،تو آپ کو چاہی کہ پورے  10دن تک کام پر نہ جائی ،لیکن
ی
ے
ے
ے
رہنمائ پر عمل کر ی
آپ اچیھ فٹنگ واال ماسک ے
سکئ
ہوئ گ بنیاد پر گھر پر علیحدگ گ درج باال
ہوئ یا نہ
پہنئ ےک قابل
ہی۔
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ی
تھی تو آپ کووڈ 19-ےک مثبت ٹیسٹ ےک
نہی ے
اگر آپ کا کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آیا ی تھا لیکن کون عالمات موجود ے
 10دن بعد مجمویع ماحول ےس علیحدگ ختم کر ی
سکئ ہی ر
بشطیکہ:
 oآپ می عالمات ظاہر نہ ے
ہوئ ہوں۔
ی
علیحدگ دوبارہ ررسوع ے
ہوئ
اگر مثبت ٹیسٹ ےک بعد آپ می عالمات ظاہر ہو جائی تو اس ماحول ےس آپ گ  10دن گ
ی
علیحدگ ختم ے
کرئ ےک ےلئ درج باال تجاویز پر عمل کریں۔ اگر آپ مجمویع
چاہی۔ اگر آپ می عالمات موجود تھی تو
ماحول کام ی
کرئ ہی لیکن رہائش نہی ر ی
کھی ،تو آپ کو چاہی کہ پورے  10دن تک کام پر نہ جائی ،لیکن آپ اچیھ فٹنگ
ی
ے
ے
ے
رہنمائ پر عمل کر ی
واال ماسک ے
سکئ ہی۔
ہوئ گ بنیاد پر گھر پر علیحدگ گ درج باال
ہوئ یا نہ
پہنئ ےک قابل
ر
ے
عمےل گ شدید قلت ےک دورانیوں می اصالیح ادارے ،حر ی
عارض رہائش گاہی اور اہم
شیلٹ،
اسن ادارے ،یئگھر افراد ےک
ی
ئ ےک ےلئ علیحدگ گ مدت کم ے
یقین بنا ے
اسٹکچر گ جا ے
انفر ر
کرئ پر غور کر ی
ئ مالزمت کاروائیاں جاری رکھنا ے
سکئ ہی۔ ان
ی
ے
ے
طن دائرہ کار گ مشاورت ےس کئ جائ چاہئی۔
مقامات ےس علیحدگ مخترص کرئ ےک فیصےل مقایم ی

می ممکنہ طور پر مرض پھیال سکوں اور دورسوں کا مرض ےس سامنا کروا سکوں تو؟
اگر ے
کووڈ 19-می متبال افراد عالمات ظاہر ے
کرئ ےس دو دن پہےل (یا اگر عالمات موجود نہ ہوں تو مثبت ٹیسٹ گ تاری خ ےس 2
دن پہےل) ےس ےل کر عالمات ظاہر ے
ہوئ گ صورت می  10دن تک (یا اگر عالمات موجود نہی تو مثبت ٹیسٹ گ تاری خ
ےس ےل کر  10دن تک) دورسوں می وائرس پھیال ی
سکئ ہی۔
ی
بہٹی آ ے
علیحدگ اختیار کرے اور پھر پانچویں دن عالمات می ی
ئ یا ٹھیک ہو
اگر کووڈ 19-می مبتال شخص  5دن تک
ی
جا ے
ئ گ صورت می علیحدگ ختم کر ےک مزید  5دن تک مسلسل ماسک استعمال کرے تو دن  6-10می کیس کا سامنا
ئ اچیھ فٹنگ واال ماسک پہنا ہوا ہو۔ اگر کیس ئے
بشطیکہ کیس ے
ے
ے
قرین روابط تصور نہی کیا جائ گا ،ر
کرئ واےل افراد کو ی
ے
ے
قرین روابط تصور کیا جائ گا۔
اچیھ فٹنگ واال ماسک نہ پہنا ہو تو دن  6-10ےک دوران کیس کا سامنا کرئ واےل افراد کو ی

ی
ی
اپن  5دن یا  10دن یک علیحدیک یک مدت کا حساب کیےس لگایا جا سکتا ےہ؟

اگر آپ می عالمات موجود ہی تو آپ گ عالمات کا پہال دن ،دن  0ہ۔ عالمات ظاہر ے
ہوئ ےک بعد کا پہال پورا دن ،دن 1
ے
ےہ۔
اگر آپ می ے
کوئ عالمات ظاہر نہی ہوئی تو آپ ےک مثبت وائرل ٹیسٹ گ تاری خ (جس تاری خ کو آپ کا ٹیسٹ ہوا) دن
ے
 0ےہ۔ آپ ےک مثبت ٹیسٹ کا نمونہ لئ جائ ےک بعد کا پہال پورا دن ،دن  1ےہ۔

ی
چاہی
کرنا
کیا
ان
ر
دو
ےک
علیحدیک
ے
•
•

•
•
•

ً
ی
ے
طن
طن مدد حاصل کریں۔ اگر آپ کو کوئ ی
عالمات یک نگران کریں۔ اگر آپ گ عالمات بدتر ہو جائیی تو فورا ی
ے
ایمرجنیس ہو اور  911کو فون کرئ گ ےضورت ہو تو روانگ ےک عمےل کو بتائی کہ آپ می کووڈ 19-گ عالمات
ہی۔ اگر ممکن ہو تو ہنگایم خدمات گ آمد ےس قبل چہرہ ڈھانپ لی۔
جائی۔ اگر ممکن ہو تو
ہو
علیحدہ
ےس
ہر ممکن حد تک گھر ےائ ےک ارکان اور پالتو جانوروں سمیت دورسوں
ے
علیحدہ کمرے می رہی اور علیحدہ باتھ روم استعمال کریں۔ اگر فیمیل ےک کیس فرد یا جانور گ نگہداشت کرنا
ےضوری ہو تو چہرہ ڈھانپی اور ان ےس تعامل ےس پہےل اور بعد می ہاتھ دھوئی۔ لنک گ ے
گن سائٹ پر کووڈ19-
اور جانوروں ےک متعلق مزید معلومات دستیاب ہی۔
ے
پہنی۔ اگر آپ
اگر کچھ مواقع پر آپ کا دورسوں ےک گرد موجود ہونا ضوری ہو تو اچیھ فٹنگ واال ماسک ے
اچیھ فٹنگ واال ماسک نہی پہن ی
سکئ تو آپ ےک گھر ےک دیگر افراد کو آپ ےک ساتھ ایک کمرے می نہی رہنا
ے
چاہی؛ اگر آپ ےک کمرے می داخل ہونا ضوری ہو تو انہی اچیھ فٹنگ واال ماسک یا آلہ تنفس پہننا چاہی۔
بہت بنا ی
اگر ممکن ہو تو گھر می ہوا کا بہاؤ ر
ن ےک اقدامات کریں۔
ے
کیس ےس ر
ذان استعمال یک اشیاء کا ر
اشتاک نہ کریں ،جس می ے
اپی گھر ےک افراد یا پالتو جانوروں ےک ساتھ
ی
ی
پلیٹوں ،گالسوں ،کپوں ،چھری چمچ ،تولیوں یا بسٹ کا اشٹاک شامل ےہ۔
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ر
می ررسکت کریں
صحت عامہ ےک انتویو ے
انٹویو ے
اگر آپ کا کووڈ 19-ٹیسٹ مثبت آیا ہ تو صحت عامہ ےس ے
کوئ آپ کا ر
کرئ ےک ےلئ آپ ےس رابطہ کر سکتا ےہ ،یہ
ے
ی
ً
انٹویو ے
عموما فون پر ہو گا۔ ر
کرئ واےل فرد آپ کو سمجھائی ےک کہ اب کیا کرنا ےہ اور کس قسم گ معاونت دستیاب ےہ۔
کرئ واال فرد حال یہ می آپ ےس قرین رابےط می آ ے
انٹویو ے
ر
ئ واےل افراد ےک نام اور رابےط گ معلومات پوچھے گا تاکہ انہی
ی
ی
ے
سامنا ہوئ گ اطالع دے سےک۔ وہ یہ معلومات اس ےلئ طلب کرئ ہی تاکہ ان افراد کو اطالع دے سکی جن کا ممکنہ طور
ی
پر سامنا ہوا ہو۔ ر
انٹویو ے
قرین روابط کو آپ کا نام نہی بتائی ےک۔
لیی واےل ی

ہون آپ کا نتیجہ مثبت آ ی
ی
ر
اگر ر
ن
کرن
ذان ٹیسٹ استعمال
ے
عارض  SARS-CoV-2کا خود ٹیسٹ ے
ے
ے
رہنمائ ) (wa.govدیکھی۔
کرئ گ
مہربائ
مزید معلومات ےک ےلئ براہ

ی
می کیا فرق ےہ؟
علیحدیک اور قرنطینہ ے
•
•

ی
علیحدیک تب اختیار گ ی
جائ ےہ جب آپ می کووڈ 19-گ عالمات ہوں ،ٹیسٹ ےک نتائج کا انتظار کیا جا رہا ہو
ی
علیحدگ کا مطلب ہ کہ بیماری پھیال ے
ئ ےس اجتناب گ خاطر آپ مجوزہ
یا کووڈ 19-کا ٹیسٹ مثبت آیا ہو۔
ے
مدت تک گھر پر رہی اور دیگر افراد (بشمول گھر ےک افراد) ےس دور رہی۔
قرنطینہ تب اختیار کیا جاتا ےہ جب آپ کا کووڈ 19-ےس سامنا ہوا ہو۔ قرنطینہ کا مطلب ےہ کہ آپ مجوزہ
مدت تک گھر پر رہی اور دورسوں ےس دور رہی ،مبادا کہ آپ متاثر ہوں اور مرض پھیال ی
سکئ ہوں۔ اگر بعد می
ی
آپ کا کووڈ 19-ٹیسٹ مثبت آ جا ے
ئ یا کووڈ 19-گ عالمات ظاہر ہو جائی تو قرنطینہ علیحدگ می بدل جاتا
ےہ۔

کووڈ 19-یک معلومات و وسائل ےک متعلق مزید
ر
طن معالج نہ ہو تو :ے
کن مقامات پر ترک وطن گ حیثیت ےس باالتر ہو کر مفت یا کم قیمت ٹیسٹنگ
اگر کیس کا ڈاکت یا ی
ے
دستیاب ےہ۔  Department of Healthےک ٹیسٹ کروائ ےک متعلق عمویم سواالت دیکھی یا  WA Stateگ کووڈ19-
ی
معلومائ ہاٹ الئن پر کال کریں۔  1-800-525-0127ڈائل کریں ،پھر  #دبائی۔ زبان گ معاونت دستیاب ےہ۔
گ
 Washingtonمی کووڈ 19-گ موجودہ صورتحال ،گورنر  Insleeےک اعالمئ ،عالمات (ضف انگریزی) ،یہ کیےس پھیلتا
باخٹ رہی۔ مزید معلومات ےک ےلئ
ےہ (ضف انگریزی) ،اور لوگوں کو کب اور کیےس ٹیسٹ کروانا چاہی (ضف انگریزی) پر ی
اکٹ پوچھے جا ے
ہمارے ر
ئ واےل سواالت (ضف انگریزی) دیکھی۔
محض کیس شخص گ نسل/تہذیب یا قومیت اےس کووڈ 19-ےک بڑے خطرے می مبتال نہی کر ی
دین۔ لیکن ڈیٹا ےس ظاہر
ے
ی
پرسن اور
کمیونٹٹ غٹ متناسب طور پر کووڈ 19-ےس اثر انداز ہو ریہ ہی۔ اس گ وجہ نسل
ہو رہا ےہ کہ غٹ سفید فام
ے
اپن اور ے
پرسن ےک اثرات ہی ،جن ےک باعث چند گروہوں کو ے
ی
اپن کمیونٹٹ گ حفاظت ےک کم
خاص کر ترتیب وار نسل
ے
مواقع ی
ملئ ہی۔ تعصب بیماری ےس جنگ می مددگار نہی ہو گا (ضف انگریزی) افواہوں اور غلط معلومات کو پھیلی ےس
ی
ے
روکی ےک ےلئ ضف درست معلومات کا اشٹاک کریں۔
•
•

•
•
•

 2019 WA State Department of Healthےنئ کوروناوائرس گ وبا (کووڈ( )19-ضف انگریزی)
 WA Stateکوروناوائرس پر ردعمل (کووڈ)19-
اپنا مقایم محکمۂ صحت یا ر
ڈسٹکٹ تالش کریں (ضف انگریزی)
 CDCکوروناوائرس (کووڈ)19-
تعصب می کیم ال ے
ئ ےک وسائل (ضف انگریزی)

کووڈ 19-ےک متعلق مزید سواالت ےہی؟ ہماری ہاٹ الئن پر کال کریں ،1-800-525-0127 :پٹ تا جمعہ ،صبح  6تا رات
ی
معلومائ ہاٹ الئن کو کال کریں1-800-525-0127 :
بج ،مزید سواالت ہی؟ ہماری کووڈ 19-گ
 10ی
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جائ وایل چھٹیوں پر ،صبح  6تا شام  6بج۔ ے
ریاسن سطح پر دی ے
ی
زبائ
بج ،منگل تا اتوار اور
ی
پٹ – صبح  6تا رات  10ی
ے
ے
ے
ے
ترجےم گ خدمات ےک ےلئ کال اٹھائ جائ پر  #دبائی اور اپن زبان کا نام لی۔ اپن صحت ،کووڈ 19-ٹیسٹنگ ،یا ٹیسٹ ےک
طن معالج ےس رابطہ کریں۔
نتائج ےک متعلق سواالت ےک ےلئ براہ کرم کیس ی
اس دستاویز کو کیس اور شکل می حاصل ے
کرئ ےک ےلئ  1-800-525-0127پر کال کریں۔ سماعت ےس محروم یا اونچا ے
سنئ
ے
صارفی براہ کرم ( )Washington Relay( 711ضف انگریزی) پر کال کریں یا  civil.rights@doh.wa.govپر ای
واےل
میل کریں۔
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