کوروناوائرس
کووڈ19-
ی
ذات علیحدگ
صحت عامہ کا مشورہ
ی
ن
حفاظت قیام گ
بی االقوایم
رسوس ()IPAS
می ن
رہن واےل افراد ےک ےلئ معلومات
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کتابچ ےک بارے می
اس
ے
یہ کتابچہ آئرلینڈ می
کوروناوائرس (کووڈ )19-ےک باعث
ی
ی
ذات علیحدگ ےک بارے می ےہ۔

حکومت کوروناوائرس (کووڈ )19-ےک
پھیالؤ گ رفتار گھٹا ے
ن گ کوشش کر
ریہ ےہ۔ وہ آپ گ مدد ےک ساتھ یہ
ایسا کر ی
سکت ہی۔
کوروناوائرس (کووڈ )19-ہر روز
بدل رہا ےہ۔
 HSEہر روز آپ کو
رہ ہی۔
 www.hse.ieگ آگایہ دے ے
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ی
ذات علیحدگ
ی
ی
ذات علیحدگ کا مطلب ےہ گھر ےک اندر
رہنا۔
ےضوری ہ کہ آپ ے
اپن قیام گاہ می لوگوں
ے
ےس مکمل طور پر گریز کریں۔

ی
ہم آپ ےس ی
ذات علیحدگ ےک خصویص
ادارے می جا ے
ن کو بیھ کہہ ی
سکت ہی۔
ی
یہ ے
حفاظن قیام گ رسوس
بی االقوایم
( )IPASیا  HSEگ ملکیت ےہ۔
ی
اپن ی
آپ ے
ذات علیحدگ ےک دوران  10ےس 17
دن تک یہاں رہ ی
سکت ہی۔

ے
پھیلن
دورسے لوگوں می کوروناوائرس
روکن ےک لت آپ کا ر
ے
ڈاکٹ آپ ےس ایسا
ےس
ے
کرن کو کہے گا۔
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ی
آپ کو درج ذیل وجوہات گ بناء پر ذات علیحدگ
ن
ن
ی
سکت ہ:
اختیار کرن گ ضورت ہو
کوروناوائرس کا ٹیسٹ
ے
کروان ےس پہےل۔

ٹیسٹ ےک نتائج ےک انتظار ےک دوران۔

اگر آپ کو بتایا جان کہ آپ کو
کوروناوائرس ےہ
لیکن عالمات ہلیک ہی
جو ہسپتال جان بغٹ ٹھیک ہو ی
سکن ہی۔
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اگر آپ کوروناوائرس می مبتال کیس
رہ ہی۔
شخص ےک ساتھ ایک کمرے می ے

ذات علیحدگ اختیار ن
اگر آپ ےس ی
کرن کو
کہا جا ے
ئ تو آپ کو چاہن کہ:
تمام وقت ے
اپن کمرے می رہی۔

اگر آپ ےک لت موسم ٹھیک ہو تو آپ
اپن کھڑگ کھول کر کھیل ہوا ےل ی
ے
سکت
ہی۔
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اپن کمرے می مہمان نہ آ ے
ے
ن دیں
اور نہ یہ آ ے
ن والوں ےک لت دروازہ کھولی۔

ہر ممکن حد تک ر
سنٹ می موجود دیگر
افراد ےس دور رہی۔
ے
اگر لوگوں ےس ملنا ضوری ہو تو
کم از کم  2ر
میٹ کا فاصلہ رکھی۔

اگر ممکن ہو تو ے
اپن قیام گاہ اور کمرے ےک
دیگر افراد ےس علیحدہ ٹوائلٹ اور باتھ روم
استعمال کریں۔

اگر یہ ممکن نہ ہو تو
باتھ روم کو بالکل صاف رکھنا ے
یقین بنائی۔

6

اپن ہاتھ ر
اکٹ دھوئی۔ ے
ے
اپن ہاتھ
ی
باقاعدگ ےس صابن اور ے
پات ےس دھو کر
صاف رکھی۔

ے
ن
صابن اور پات ےس ہاتھ کیےس دھون جائی

گرم ے
پات ےس ے
اپن ہاتھ گیےل کریں
اور

صابن لگائی۔
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ے
اپن ہاتھ آپس می ملی یہاں تک کہ
صابن ےک بہت سارے بلبےل بن جائی۔

ے
اپن ہاتھوں کا اوپری حصہ ،انگلیوں ےک درمیان کا
نیچ کا حصہ ملی۔
حصہ اور ناخنوں ےک ے

 20سیکنڈ تک یہ کام کریں۔

بہن ے
پات ےک نیچ ے
ی
اپن ہاتھ دھوئی۔
ے
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پیٹ ےس ے
اپن ہاتھ
صاف تولن یا ٹشو ر
سکھائی۔

ے
ی
طریق گ ویڈیو دیکھ ی
سکت
دھون ےک
آپ ہاتھ
ہی۔

ن
اپت کھانیس اور چھینکی ڈھانپی
ی
ی
چھینکت ہون
کھانست یا
اپنا منہ اور ناک صاف ٹشو ےس ڈھکی۔

استعمال شدہ ٹشو ڈھکن واےل کوڑے دان می
ڈالی اور ے
اپن ہاتھ دھوئی۔
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اپن ے
اگر آپ ےک پاس ٹشو نہ ہو تو ے
کہن می
کھانسی یا چھینکی۔

ن
ی
ن
چیوں کا اشیاک کرن ےس گریز کریں
اپن قیام گاہ ےک ديگر افراد ےک ساتھ ے
ے
چٹوں کا
اشٹاک نہ ے
ی
کرن گ کوشش کریں:
 پلیٹی
 ے
پات ے
پین ےک گالس
 کپ
 چاقو ،ر
کانت اور چمچ
 تولن
ی
بسٹ

ہم آپ ےک کمرے می کھانا پہنچا ی
سکت ہی۔
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ان اشیاء ےک استعمال ےک بعد انہی
وارس می یا گرم ے
ڈش ر
پات اور صابن ےس
دھوئی۔

کنٹول یا گیم کنسول کا ی
ریموٹ ر
اشٹاک نہ
کریں۔

ے
صفات
گھر گ
گھر ےک سب کاموں ےس پہےل اور بعد می
ے
اپن ہاتھ دھوئی۔

سٹمارکیٹ ےس خریدی گن عام جراثیم کش
ر
مصنوعات ےک ذریےع تمام سطحی
صاف کریں۔ ان ےس کوروناوائرس مر جاتا
ےہ۔
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ے
ڑ
دھالت
کیوں گ
ن ہون دستا ے
کٹوں کو ہاتھ لگا ی
گندے ر ر
ن
پہنی۔

 60ڈگری سیلسیئس پر یا زیادہ ےس زیادہ ممکن
درجۂ حرارت پر ر ر
کٹے دھوئی۔

ے
مشی ےک گرد ساری سطحی
واشنگ
صاف کریں۔

کوڑے کا انتظام
اپنا سارا کوڑا پالسٹک ےک تھیلوں می
ڈالی۔
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جب کوڑے ےک تھیےل ے
تی چوتھات تک بھر
جائی تو انہی باہر ےل جائی۔
پہال تھیال دورسے تھیےل می ڈالی۔
دونوں تھیےل باندھی۔

ی
ذات علیحدگ ےک دوران صحت مند رہنا
اس مشکل وقت ےک دوران
آپ پریشان ہو ی
سکت ہی۔
اپن ے
آپ ے
ذہن صحت گ معاونت ےک لت کن کام
کر ی
سکت ہی۔

کرن گ کوشش ی
گھر ےک اندر حرکت ے
کرن رہی۔
اگر آپ ےک پاس ے
اپن جگہ ےہ تو آپ باہر بیھ
جا ی
سکت ہی۔

آپ درج ذیل کام بیھ کر ی
سکت ہی:
 کتابی پڑھنا
 رت وی یا آن الئن پروگرام دیکھنا
 کچھ آرٹ یا دستکاری کرنا
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ممکن ےہ کہ فون یا سوشل میڈیا ےک ذریےع
دوستوں یا رشتہ داروں ےس رابےط می رہنا آپ ےک
لت مددگار ہو۔

مزید مشورے ےک لت ذیل پر جائی:
www.yourmentalhealth.ie
کھن ،فعال ے
ذہن بہبود کا خیال ر ے
اپن ے
ے
رہن اور
منسلک ے
رہن ےک متعلق مشورے اور تراکیب ےک
لت ذیل پر جائی:
www.gov.ie/en/campaigns/together

ے
اگر آپ ی
ہون ہی
ذات علیحدگ اختیار کئ
اور آپ گ طبیعت بگڑ جائے
ی
اگر آپ کو لگ کہ آپ گ طبیعت بگڑ ریہ ےہ
اپن ر
تو ے
ڈاکٹ کو فون کریں۔
اگر آپ خصویص قیام گاہ می ہی تو ر
سنٹ
منیجر کو فون کریں۔
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اگر ہنگایم صورتحال ےہ تو  112یا  999پر
ایمبولنس کو کال کریں اور انہی بتائی کہ آپ
کو کوروناوائرس ےہ یا ہو سکتا ےہ۔
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من 2020

ی
علیحدگ ےک متعلق  HSEصحت عامہ ےک مشورے ےس ماخوذ ،آسان مطالعہ
2020
آسات ےس پڑھا جا ے
ے
ن واال لوگو :شمولیت یورپ۔ مزید معلومات
یورت
© ر
 www.easy-to-read.euپر دستیاب ہی۔
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