
 گورنمنٹ خواجہ صفدر میڈیکل کالج/ عالمہ اقبال میموریل ہسپتال، سیالکوٹ

 ڈیپارٹمنٹ ٓاف انٹرنل میڈیسن

QUARANTINE 

 کیا آپ کی کسی کورونا کے مریض سے مالقات ہوئی ہے؟ 

دن میں ملک سے باہر سفر کیا ہے؟  14کیا آپ نے پچھلے   

آپ کے گھر میں کوئی ملک سے باہر سفر کر کے آیا ہے۔ ؟ کیا  

 آپ بیرون ملک سے کب واپس آئے ہیں؟ 

 آپ کونسے ملک سے واپس آئے ہیں؟ 

کیا آپ کے گھر میں سے کوئی رشتہ دار بھائی بہن بیٹا ملک سے باہر )چائینہ، ایران، اٹلی، 

لندن، امریکہ( سے سفر کر کے آیا ہے؟ جرمنی، اسپین، فرانس، جاپان،   

 کیا آپ کو بخار ہے؟

بخار کب سے ہے؟آپ کو  

کھانسی خشک ہے؟ کیا آپ کو کھانسی کب سے ہے؟   

 کیا آپ کو نزلہ زکام ہے؟ چھینکیں آتی ہیں؟ 

 کیا آپ کو جسم میں درد ہوتا ہے؟ کیا آپ کا گال خراب ہے؟ 

آپ ملک سے باہر گئے ہیں؟ کیا   

آپ کا سانس خراب ہوتا ہے؟  کیا  

پر کال کریں۔  1033گھر پر رہیں اور   

 گھر میں علیحدہ کمرہ میں رہیں اور باقی لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں۔

اگر آپ کو معمولی بخار یا نزلہ زکام اور اس کے ساتھ آپ ملک کے باہر سے سفر کر کے 

ہے اور اوپر دیے گے نقاط میں سے کوئی آئے ہیں اور یا آپ کو کورونا وائرس کا خدشہ 

وائرس سے سے چار نقاط مثبت ہیں تو آپ کی، آپ کے گھر والوں کی اور عام عوام کی 

بچت اور وائرس کے پھیالٗو کی روک تھام کے لیے سب سے بہترین حل اور عالج کارینٹیں 

ابیروں جو کہ ہاتھ حفاظتی تدیعنی اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ کر لینا ہے۔ اس میں آپ 

ایک دوسرے سے کم از کم دو دھونا، عام ماسک کا استعمال کرنا، جھوٹھا کھانا نہ کھانا، 

میٹر کا فاصلہ رکھنا، کھانے کے برتن اور کپڑوں، ٹوتھ پیسٹ، ہئیر برش کو علیحدہ رکھنا 

 وغیرہ شامل ہیں۔ 

اس کے  سختی عمل کر ن/ سیلف آیسولیشن پرپوری دنیا میں خود کار علیحدگی/ کارینٹی

۔ اس بات کو سیلف آیسولیشن کرنے کو صورت میں گھر پر رہیںبیماری پر قابو پایا ہے۔ 

پختہ طور ہر ذہن نشین کر لیں کہ اس وقت سب سے زیادہ وائرس سے متاثر ہونے والی 

جگہوں میں سے ایک ہسپتال ہے۔ بیماری سے متعلق وہم کی صورت میں پسپتال آنے سے 

  ۔ پر کال کریں 3103پہلے 
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ISOLATION 

 کورونا کے مشکوک کیسز/

 کیا آپ کی کسی کورونا کے مریض سے مالقات ہوئی ہے؟ 

دن میں ملک سے باہر سفر کیا ہے؟  14کیا آپ نے پچھلے   

لک سے باہر سفر کر کے آیا ہے۔ ؟آپ کے گھر میں کوئی مکیا  

 آپ بیرون ملک سے کب واپس آئے ہیں؟ 

 آپ کونسے ملک سے واپس آئے ہیں؟ 

اٹلی، کیا آپ کے گھر میں سے کوئی رشتہ دار بھائی بہن بیٹا ملک سے باہر )چائینہ، ایران، 

 جرمنی، اسپین، فرانس، جاپان، لندن، امریکہ( سے سفر کر کے آیا ہے؟

پ کو بخار ہے؟ کیا آ   

بخار کب سے ہے؟آپ کو  

کھانسی خشک ہے؟  کیا آپ کی آپ کو کھانسی کب سے ہے؟  

پ کا سانس خراب ہوتا ہے؟آ کیا   

آپ ملک سے باہر گئے ہیں؟کیا   

کیا آپ کا جسم نیال تو نہیں کیا ان ساری عالمات کی شدت میں اضافہ ہوا ہے؟ 

  ہوا؟

1ر پر رہیں اور گھآپ اپنے  1 عالمہ اقبال میموریل ہسپتال  پر کال کریں یا 6611

عالمہ اقبال میموریل ( اور0529250062کے ایمرجنسی نمبر پر رابطہ کریں )

تشریف لے آئیں۔ ہپستال میں کورونا وائرس کے سسپکٹیڈ کیسز کے ہسپتال میں 

 لئے علیحدہ پرچی کوئنٹراور کلینک بنا دیا گیا ہے۔ 

  

Suspected Cases  



گورنمنٹ خواجہ صفدر میڈیکل کالج/ عالمہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال، 

 سیالکوٹ

 اختیاطی تدابیر

درج ذیل اختیاطی تدابیر کے ذریعے رِت حال میں کورونا وائرس سے پیدا شدہ صو

 اس وائرس کو روک سکتے ہیں۔ 

اروں میں غیر ضروری جانا بند کر دیں۔ ۔ شاپنگ سنٹرز اور باز۱  

۔ سفر کے دوران ماسک ضرور پہنیں۔ ۲  

۔ گھر یا دفتر کے باہر آمدورفت کی صورت میں ماسک ضرور پہنیں۔ ۳  

۔ اپنی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے منہ اور ہاتھوں کو ۴

 وقفے وقفے سے دھوتے رہیں۔ 

۔ ایک دوسرے کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں اور سالم لیتے وقت ہاتھ ۵

 مالنے سے گریز کریں۔ 

۔ سفر کے دوران جراثیم کش دوائی سینیٹائیزر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور ۶

وں کو ہاتھ لگانے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دوائی ضرور لگا لیں۔ کرنسی نوٹ

 یہ دوائی میڈیکل اسٹور پر عام دستیاب ہے۔ 

۔ غیر ضروری چیزوں کو ہاتھ مت لگائیں۔ ۷  

۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں اور اگر ۸

یں۔ آپ موٹر سائیکل پر سفر کر رہے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کر  

۔ اپنے غیر دھلے ہوئے ہاتھوں سے آپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو مت ۹

 چھوئیں۔ 

۔ ہوٹلوں کا پکا ہوا غیر معیاری کھانا مت کھائیں۔ ۱۰  

۔ نزلہ زکام، کھانسی یا بخار کی صورت میں فوری طور پر تحصیل ہیڈ ۱۱

ئرس ہلپ کورونا واکوارٹر یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں رابطہ کریں یا 

پر فورا رابطہ کریں۔  1166الئین   


