کورونا وائرس

COVID-19

چیسٹر کاؤنٹی محکمۂ صحت

باخبر رہیں
حقائق کو جانیں ،حقائق بتائیں ،خوف کو روکیں

 COVID-19سے متاثرہ کسی شخص کی دیکھ بھال
کرنا
گھر پر صحتیاب ہو رہے کسی دوست یا اہل خاندان کی محفوظ طور پر دیکھ بھال کیسے کریں۔

آرام فراہم کریں اور عالمات پر نظر رکھیں:

گھر پر جراثیم کے پھیالؤ کو روکیں:


جب بھی ممکن ہو ،گھر پر  COVID-19سے صحتیاب ہو رہے لوگوں کو
چاہیے کہ وہ گھر کے ایک علیحدہ حصے میں خود کو الگ تھگ کرلیں،
جیسے کہ کسی خاص خوابگاہ یا تہ خانے میں



 COVID-19سے بیمار پڑنے والے زیادہ تر لوگوں کو ہلکی
عالمات ہوتی ہیں ،اور وہ خود کو الگ تھلگ رکھتے ہوئے
صحتیاب ہو جائیں گے



اگر ممکن ہو تو ،انہیں گھر والوں سے الگ ایک علیحدہ باتھ روم استعمال
کرنے دیں





ان کے لباس اور بستر کو کثرت سے دھوئیں

کاؤنٹر سے بغیر نسخہ کے ملنے والی دوائیں حسب ضرورت دیں،
جیسے کہ کھانسی روکنے والی ،بخار کم کرنے والی دوا۔ عالمات
عام طور پر چند دنوں سے لے کر لگ بھگ ایک ہفتے تک برقرار
رہتے ہیں



گھریلو اشیاء جیسے کہ برتن ،تولیے ،یا الیکٹرانک آالت کا اشتراک کرنے
سے بچیں





رہائشی جگہ کی اکثر عفونت ربائی کریں اور ہاتھوں کو صابن اور پانی
سے  20سیکنڈ تک دھوئیں

اگر ہلکی عالمات میں اضافہ ہونے لگے تو فوراً نگہداشت صحت
فراہم کنندہ کو اطالع دیں:
 oسانس لینے میں دشواری
 oمسلسل سینے میں درد یا دباؤ الجھن
 oہونٹوں یا چہرے کا نیال پڑنا



غیرضروری مالقاتیوں سے گریز کریں



باہمی تعامل کو محدود رکھیں۔ کسی باہم تعامل کی ضرورت ہونے پر
تیماردار اور بیمار فرد دونوں کو ہی اپنے منہ اور ناک کو ڈھک لینا چاہیے

1-1-2
اگر آپ کو غذا حاصل کرنے ،بلوں کی ادائیگی کرنے یا دیگر ضروری
خدمات تک رسائی میں مدد کی ضرورت ہو تو کال کریں

کسی بیمار شخص کو کب علیحدگی ترک کرنا چاہیے؟


 COVID-19سے متاثرہ افرد جنہیں عالمات ہیں اور جن کو اپنے گھر پر اپنی دیکھ بھال کی ہدایت
دی گئی ہے وہ درج ذیل حاالت میں گھر میں علیحدگی ترک کر سکتے ہیں:
 oصحتیاب ہونے کے بعد بخار کم کرنے والی دواؤں کے استعمال کے بغیر کم از کم  3دن ( 72گھنٹے)
o
o



گزرنے کو بخار کا ختم ہونا مانا جاتا ہے؛
اور تنفسی عالمات (جیسے کھانسی ،سانس میں تنگی) میں بہتری آئی ہو؛
اور پہلی بار عالمات ظاہر ہونے کو  7دن گزر گئے ہوں

پرسکون رہیں اور گھر پر رہیں

کریانہ سامان کا آن الئن آرڈر دیں یا کسی دوست
سے پہنچانے کے لیے کہیں۔

 COVID-19سے متاثر شخص کے گھرانے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے:
 oچونکہ ایکسپوژر کو گھر میں مسلسل موجود مانا جاتا ہے ،لہذا  COVID-19والے افراد کے گھر کے

o

سے تعلق رکھنے والے افراد الزمی طور پر ،معاملے (متاثرہ فرد) کی علیحدگی ختم ہونے کے بعد کم از
کم  14دنوں تک کوارنٹائن (علیحدگی) میں رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گھرانے کے تعلق والے لوگوں کو
ابتدائی کیس سے زیادہ دن تک بدستور گھر میں رہنے کی ضرورت ہوگی۔
اگر آپ ،آپ کے تیماردار کو عالمات محسوس ہونا شروع ہوں تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو
فوراً اطالع دیں

سماجی فاصلہ دراصل جسمانی دوری بنائے
رکھنا ہے ،سماجی طور پر الگ تھلگ ہو جانا
نہیں۔ اپنے دوستوں اور اہل خاندان کے ساتھ
شیڈیول کردہ ای میلز ،کالوں ،فیس ٹائم/سکائپ
کا استعمال جاری رکھیں۔ دوسروں کے ساتھ
محفوظ باہمی تعامل اہم ہے!

