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 COVID-19  قہ کیسوں )یعنی
ّ
 انفیکشن  COVID-19ےک مصد

 پرچہ  NSW Healthمیں مبتال لوگوں( ےک لیں  
ی
 کا معلومات

 

 قہ کیس ےس مراد وہ شخص ہے جس
ّ
  انفیکشن پایا گیا ہو۔ COVID-19 می   مصد

 اگر آپ ےک COVID-19  سیلف آئسولیشن )خود کو سب ےس تب تک آپ ےک لیں و تٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آيا ہے 

وری ہے جب تک مجاز   یک اجازت نہ دے۔میڈیکل پریکٹیشنی الگ رکھنا( ضی
ی
 آپ کو سیلف آئسولیشن ختم کرن

 صورتوں میں آپ کو آئسولیشن ےک لیں 
  مخصوصاکنر

 
 گا۔  مقام پر سیلف آئسولیشن میں رہنی کا پابند کیا جائ

  اگر آپ 
 
وع نہ  سیلف آئسولیشن  فورا و جرمانہ  مقام کا سفر نہ کریں تو آپ ک مخصوصیا آئسولیشن ےک لی   کریںشر

۔    ی  گھر می  ساتھ رہن  والوں، دوستوں اور خاندان ےس الگ رہ  جب آپ اپن  کیا جا سکتا ہے
 
انہی   رحطتو اس  ےک

COVID-19 ۔
 
 می  مدد مےل گ

 ےس بچان 

 پرچے می   اس 
 ےک ساتھ پڑھی  ےک لی   ےک لی  رہنمات  گ سیلف آئسولیشن   NSW Healthمعلوماتی

 
 ااای

۔  معلومات شامل ہی 

؟ COVID-19مجھے یہ کیےس بتایا جائ  گا کہ مجھے   ہے

ےس رابطہ   آپٹیسٹ ہوا ہے اور آپ کا نتیجہ مثبت ہے تو آپ کا ڈاکٹر یا آپ کا پبلک ہیلتھ یونٹ  COVID-19 اگر آپ کا

 تاکہ معلوم کیا جان  کہ آپ کہاں اور کس ےک ساتھ وقت  کرے گا۔ 
 
پبلک ہیلتھ یونٹ کو آپ ےس کئ  سوال پوچھن  پڑیں ےک

۔ اس ےس ۔کو انفیکشن کا ممکنہ م   NSW Healthگزار چےک ہی 
 
 می  مدد مےل گ

 اخذ تالش کرن  اور مزید پھیالؤ  کم کرن 

 

پبلک ہیلتھ یونٹ کو آپ ےس کئ  

 تاکہ معلوم  
 
سوال پوچھن  پڑیں ےک

 س ےکک  اور  کیا جان  کہ آپ کہاں

۔  ساتھ  اس ےسوقت گزار چےک ہی 

NSW Health    کو انفیکشن کا

ممکنہ ماخذ تالش کرن  اور مزید 

۔
 

 می  مدد مےل گ
 پھیالؤ  کم کرن 

 

انک صورت  اس دستاویز کو الیکنر

   QRمیں حاصل کرنی ےک لیں یہ 

ی کریں۔  کوڈ سکیں

 

؟ وری ہے اور کتیی عرےص ےک لیں ے لیں سیلف آئسولیشن ضی  کیا منں

 گ صورت می  اپن  گھر پر آئسولیشن ےک لی  مخصوص مقام پر، یا اجازت تشخیص ہوا ہے تو آپ کو  COVID-19 اگر آپ کو
رہنا ہو گا  سیلف آئسولیشن می   ،مل جان 

آئسولیشن ختم کرن  گ اجازت نہ دے دے۔ آپ کا پبلک ہیلتھ یونٹ جب آپ کو فون کرے گا تو اس پر غور کرے گا اور  میڈیکل پریکٹیشٹ  جب تک آپ کو مقررہ مجاز 

 نا پتہ اور رابےط ےک لی  فون نمٹر بتان  کو کہا جان  گا۔اگر آپ کو گھر می  رہن  گ اجازت مل جان  تو آپ ےس اپ

 

 میں سیلف آئسولیشن کیےس کروں؟

 سوان  اس ےک کہ فوری طئر نگہداشت ، کلنا پڑے )جس می  عائیل نیا ہنگایم صورتحال می   ےک لی   آپ کو اپئ  قیامگاہ ےس نکلی  گ اجازت نہی  ہے

د ےک نتیجر می  
ّ
وری ہے کہ آپ: ہے  یا نقصان ےک خطرے ےس بچن  گ خاطر نکلنا شامل چوٹتشد  (۔ اگر آپ ان وجوہ ےس باہر نکلی  تو ض 

o   چہرے پر ماسک پہنی 

o دور رہی   1.5 دوشے لوگوں ےس 
 میٹر

o   اپن  گھر ےس باہر آپ کو جس جگہ جانا ہو، وہاں سیدےھ جائی  اور سیدےھ واپس آئی 

  ایم مقامات پر نہ جائی  اور نہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ یا رائیڈ شیٹ  استعمال کریں۔کام پر، سکول، چائلڈ کیٹ  یا عو 

 اپن  پاس مالقاتیوں کو نہ آن  دیں۔ 

 ۔  اگر آپ کا اپنا پرائیویٹ باغیچہ، بالکئ  یا صحن ہو تو آپ وہاں جا سکیی ہی 

  :اچھے حفظان صحت پر عمل کریں 

o   کھانیس اور چھینکوں کو ڈھانپی 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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o  ۔ 20اور پات  ےس کم از کم اپن  ہاتھ صابن ۔ آپ الکحل ےس بنا ہینڈ سینیٹائزر بیھ استعمال کر سکیی ہی   سیکنڈ تک دھوئی 

o  :  ان مواقع پر اپن  ہاتھ دھوئی 

 کیس اییس جگہ داخل ہون  ےس پہےل جہاں دوشے لوگ اکٹر آنی ہوں 

 وں کو ہاتھ لگان  ےس پہےل  چٹ  
 دوشے لوگوں گ استعمال گ ہوت 

 عمال کرن  ےک بعدغسلخانہ است 

 کھانسی  یا چھینکی  ےک بعد 

   اور اتارن  ےک بعد۔ ےس پہےل دستان  اور ماسک پہنی 

 یں، ٹائلٹ، فون، گ بورڈ، ٹیبلٹس  چٹ  
 
 می  لگ

یں، دروازوں گ دستیاں، غسلخان  ز، مٹ  
 ہی  )کاؤنٹر

ور ا ان سب سطحوں کو جنہی  آپ اکٹر چھونی

کش محلول یا بلیچ کو   اور پھر گھریلو جراثیمدن می  کم از کم ایک بار صاف کریں ایک دفعہ استعمال ےک دستان  پہن کر بسٹی ےک ساتھ رکیھ تپائیاں( 

۔  می  گھول کر ان سطحوں پر لگائی 
 پات 

    شجیکل ماسک اور دوشی آلودہ چٹ ، ھیال لگا ہو اور عئ  تں کوڑے دان می  ڈالی  جس می  الئٹ  ییتمام استعمال شدہ ایک دفعہ پہنی  ےک دستان 

وں کو ہاتھ لگان  ےک بعد   پھر دوشے گھریلو کوڑے ےک ساتھ پھینک دیں۔ ان چٹ  
 
۔ فورا  اپن  ہاتھ دھو لی 

  ک اور ی  یا آن الئن یا فون پر آرڈر کریں۔ اگر پھر بیھ آپ کو خورا ئاپن  رشتہ داروں یا دوستوں ےس کہی  کہ وہ آپ ےک لی  سودا سلف اور دوائیاں ال

ورت ہو تو ض   یں حاصل کرن  ےک لی  مدد گ ض   اپن  مقایم پبلک ہیلتھ یونٹ کو فون کریں۔ پر  055 066 1300 وری چٹ  

 

ی رہائش دورسے لوگوں ےک ساتھ ہو تو؟  اگر منں

گوں ےس الگ و آپ کا پبلک ہیلتھ یونٹ آپ ےک ساتھ رہائیسر انتظامات پر بات کرے گا اور دیکھے گا کہ کیا آپ اپن  گھر می  خود کو مؤثر طور پر دوشے ل

۔ یونٹ آپ ےک گھر می  رہن  واےل ایےس  ّمر شخص یا کمزور عےک لی  بیماری کا خطرہ زیادہ ہے جیےس کوت  م ند گ شناخت بیھ کرے گا جافر ارکھ سکیی ہی 

 مدافعئی نظام رکھن  واال شخص۔

 گا۔ اگر ن  خود کو مؤثر طور پر دوشے لوگوں ےس الگ نہی  رکھ سکیی تو آپ ےک لی  یا آپ ےک گھر ےک لوگوں ےک لی  متبادل قیامگاہ کا انتظام کیا جااگر آپ 

ھ رہن  واال کوت  شخص ےک ساتبجے کو آپ ےک ساتھ آئسولیشن می  رہنا پڑے گا۔ اگر آپ رکھ سکیی تو  آپ کا کوت  بچہ ہے جس ےس آپ خود کو الگ نہی  

۔ ےک گھرانوں ےک لی  ہدایاتزیادہ خطرے ےک ماحول می  کام کرن  والوں زیادہ خطرے ےک ماحول می  کام کرتا ہے تو   دیکھی 

وری ہے کہ اگر آپ اپن  گھر می  رہن  واےل لوگوں ےس خود کو مؤثر طور پر الگ رکھ سکیی ہی  تو   مام وقت: تآپ یہ ض 

 ی  بالکل علیحدہ رہ 

   الگ کمرے می  وقت گزاریں اور سوئی 

  یںعلیحدہ غسلخانہ استعمال کر 

  وں سمیت یں استعمال کر دوشوں ےس الگ  برتنوں، کپوں، تولیوں، بسٹی گ چادروں اور غالفوں یا دوشی چٹ   وں کو استعمال  ان چ – یںگھریلو چٹ   ٹ  

 چاہن  
/واشنگ مشی   استعمال کرت   کرن  ےک بعد آپ کو انہی  صابن اور پات  ےس اچیھ طرح دھونا چاہن  یا ڈش واشر

   کہ استعمال  گھر می  ی  اور ان حصوں ےس گزرنی ہون  چہرے پر ماسک پہنی  ےک حصوں ےس دور رہمشٹی

 یپھڑوں یا  کمزور مدافعئی نظام رکھن  واےل یا دل، پھجہاں شدید بیماری کا خطرہ رکھن  واےل لوگ جیےس معّمر افراد،  رہی   ہاییس قیامگاہ می  ہرگز ن

 ۔گردوں گ بیماری یا ذیابیطس می  مبتال افراد رہنی ہوں

۔ تمام اور آیا ان ےک لی  بیھ سیلف آئسولی ی  پبلک ہیلتھ یونٹ یہ بیھ بتان  گا کہ آیا آپ ےک ساتھ رہن  واےل لوگ قریئر کانٹیکٹس ہ وری ہے شن می  رہنا ض 

۔ قریئر کانٹیکٹس ےک لی  ہدایاتقریئر کانٹیکٹس کو   پڑھئ  چاہیی 

 ۔آئسولیشن میں رہنا ہو گا ہو کر ےس الگ کیس )مریض( قرینی کانٹیکٹس کو  

 

  اگر سیلف آئسولیشن ےک دوران مجھ میں عالمات پیدا ہوں یا عالمات بگڑ جائیں تو؟

،آپ کو خود می  کوت  بیھ نئ  عالمت ظاہر ہون  پر نظر رکھئ    : ان عالمات پر  بالخصوص چاہن 

 ( 37.5بخار°C ) ، کپکئی  یا اس ےس زیادہ( یا ماض  می  بخار )رات کو پسین 

 ناک بہنا یا ناک بند ہونا 

   می  تبدییل گ حّس   چکھن  یا سونگھن 

 گےل می  درد یا خراش 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-contacts.aspx
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 کھانیس 

 سانس لین  می  مشکل 

COVID-19    گ عالمات می( شدید بند ناکcongestion ،تھکن ،) ،بھوک ختم ہو جانا ،
ی
پٹھوں می  درد، جوڑوں می  درد، ش می  درد، دست، متیل/ق

 می  درد 
۔ بیھ شامل ہو سکئی  (conjunctivitis) آنکھوں ےک پپوٹوں کا ورمجس گ وجہ سمجھ نہ آن  اور  چھاتی  ہی 

 ےک کہ ان عالمات ےک لی  
 
ورت ہے تو اپئ  نگران کلینیکل ٹیم ےس بات کریں۔ اگر آپ کو لگ  آپ کو عالج گ ض 

ر کال کرت  ( پ000)شدید ہو جائی  )جیےس آرام ےس بیٹھے یا لینر ہون  سانس پھولنا یا سانس لین  می  مشکل( تو آپ کو ٹریپل زیرو  عالمات اگر آپ گ

۔ ایمبولینس ےک عمےل کو بتائی  کہ آپ کو  ۔  COVID-19چاہن   گ تشخیص ہوت  ہے

 

 میں سیلف آئسولیشن میں کیےس گزارا کروں؟

  اہٹ کم کرن  ےک لی  اپن  خاندان ےک دوشے افراد ےک ساتھ ےک متعلق بات کریں۔ آپ کو یہاں درست، تازہ معلومات مل سکئی ہی   COVID-19گھٹر

19-COVID –  اکٹر پوچھے جان  واےل سواالت 

 عمر ےک لحاظ ےس مناسب زبان می  چھونر بچوں کو تسیل دیں۔ 

   ۔گھر می  زیادہ ےس زیادہ نارمل معمول برقرار رکھی 

 ۔  فون، ای میل یا سوشل میڈیا ےک ذریےع رشتہ داروں اور دوستوں ےس رابےط می  رہی 

   یوگا، صحن می  چلنا یا اگر آپ ےک پاس ،  ےس گھر می  ورزش کریں۔ اس ےک طریقرں می  ایکرسسائز ڈی وی ڈی، ڈانس، فرش پر ورزشی 
 

ھر گباقاعدگ

۔ ۔ ورزش ذہئ  دباؤ اور ڈپریشن کا آزمودہ عالج ہے  می  ورزش گ مشینی  جیےس ایکرسسائز سائیکل ہو تو اےس استعمال کرنا شامل ہو سکتا ہے

  می   گر آپ گ مالزمت اییس ہے کہ آپ ےک لی  گھر ےس کام کرنا ممکن ہے تو اپن  آجر ےس اس طریقی ےک متعلق بات کریں۔ یہ سوچی  کہ آپ ن  ماض  ا

۔ یاد رکھی  کہ سیلف آئسولیشن مشکل حاالت کا مقابلہ کیےس کیا ہے اور خود کو یقی   دالئی   
 
یادہ ز کہ آپ اس صورتحال می  بیھ گزارا کر لی  ےک

۔  عرےص ےک لی  نہی  ہے

 

قہ کیس ہونی یک اطالع تب مےل جب میں 
ّ
 گھر ےس دور ہوں تو؟  اپنی  اگر مجھے مصد

قہ کیس ہون  گ اطالع تب میل ہے جب آپ گھر ےس دور ہی  اور آپ 
ّ
نہی  رہ سکیی  سیلف آئسولیشن ےک عرےص ےک لی  اپئ  قیامگاہ می  اگر آپ کو اپن  مصد

۔ تو آپ کا پبلک ہیلتھ  می  مدد دے سکتا ہے
 یونٹ متبادل قیامگاہ تالش کرن 

 گ اجازت نہی  ہے جب تک کہ مقررہ میڈیکل پریکٹیشٹ  آپ کو اجازت نہ دے دے۔
 آپ کو تب تک گھر واپیس کا سفر کرن 

 میں سیلف آئسولیشن کب ختم کر سکتا/سکنی ہوں؟

  دے:  تصدیق کر  اور مجاز میڈیکل پریکٹیشٹ  یہ یا جان  بعد غٹ  متعدی قرار دے د جب آپ کو طئر جائزے ےکآپ تب سیلف آئسولیشن ختم کر سکیی ہی  

 صورت می  آئسولیشن ےس نکلی  گ اجازت دی جا سکئی ہے کہ:  ساگر آپ ن  کبیھ عالمات ظاہر ہون  گ اطالع نہ دی ہو تو آپ کو ا 

o پہےل  آپ ےکCOVID-19  دن گزر چےک ہوں 14ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ آن  ےک بعد کم از کم 

o  دنوں ےک دوران آپ می  کوت  عالمات پیدا نہ ہوت  ہوں 14پچھےل 

  :س گ عالمات تھی  تو آپ کو ان صورتوں می  آئسولیشن ےس نکلی  گ اجازت دی جا سکئی ہے کہ
ّ
 اگر آپ می  بخار اور نظام تنف

o وع ہون  ےک بعد ک  دن گزر چےک ہوں، اور 14م از کم عالمات شر

o  ی آت  ہو  72بخار دور ہو چکا ہو اور پچھےل س ےس تعلق رکھن  وایل عالمات می  نمایاں بہٹی
ّ
 گھنٹوں می  شدید بیماری گ نظام تنف

 س گ عالمات مکمل طور پر دور نہ ہوت  ہوں تو آپ کو ا ا اگر آپ ک
ّ
  صورت می  آئسولیشن ےس نکلی  گ اجازت دی جا سکئی ہے  سبخار اور نظام تنف

 کہ: 

o  وع ہون  ےک بعد کم از کم  دن گزر چےک ہوں، اور 20عالمات شر

o راب نہ ہوت  ہوآپ گ صحت زیادہ خ 

 یا

  : ائط پوری ہون  پر بیھ آئسولیشن ےس نکلی  گ اجازت دی جا سکئی ہے  آپ کو مندرجہ ذیل تمام شر

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
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o  وع ہون  ےک بعد  دن گزر چےک ہوں؛ 14کم از کم   عالمات شر

o  ہو؛ نہ رہا گھنٹوں می  بخار   72پچھےل 

o ی آت  ہو؛ اور س ےس تعلق رکھن  وایل عالمات می  نمایاں بہٹی
ّ
 شدید بیماری گ نظام تنف

o  وع ہون  ےک دن  ٹیسٹوں کا نتیجہ منف  رہا ہو COVID-19دو مسلسل  کی  گی  گھنٹوں ےک وقق  ےس    24ےک بعد کم از کم  10عالمات شر

 آئسولیشن ختم کرن  گ اجازت دی جا سکئی ہے کہ: صورت می  س بہت کمزور مدافعئی نظام رکھن  واےل لوگوں کو ا 

o  مثبت نتیجہ الن  واےل پہےلCOVID-19  دن گزر چےک ہوں 14ٹیسٹ ےک بعد ےس کم از کم 

o  وع ہون  ےک دن  ٹیسٹوں کا نتیجہ منف  رہا ہو COVID-19ےک وقق  ےس کی  گی  دو مسلسل  گھنٹوں  24ےک بعد کم از کم  7عالمات شر

  ورت ہو اگر آپ ےک اس ٹیسٹ کا نتیجہ منف  نہ ہو تو  ٹیسٹ اور خون ےک ٹیسٹ گ ض 
 
ائط کا اطالق ہو گا جس ےک لی  ایک ااای دوشی شر

۔  سکئی ہے

 

 گا؟اگر میں سیلف آئسولیشن ےک اصولوں پر عمل نہ کروں تو کیا ہو  

۔  ہدایات پر عمل نہ کرن  ےس خاندان، دوستوں اور کمیونئر ےک لی  خطرہ پیدا ہوتا ہے

ا  ۔ افراد ےک لی  زیادہ ےس زیادہ ش  ائی  ہی  ائی  ماہ قید یا دونوں  6 یا  جرمانہ 11,000$ان اصولوں پر عمل نہ کرنا ایک جرم بیھ ہے جس ےک لی  بھاری ش   ش 

 ےک ہر دن ےک لی  مزید
۔لگتا جرمانہ   5,500$ہی  اور جرم جاری رہن   ہے

 

ے سیلف آئسولیشن ختم کرنی ےک بعد کیا ہو گا؟   منں

وع کر سکیی ہی  جن می  پبلک ٹرانسپو  ۔ملن ٹ کا استعمال، کام پر جانا اور دوستوں اور رشتہ داروں ےسر آپ روزمرہ شگرمیاں دوبارہ شر  ا شامل ہے

: آپ کو   بیماریوں کا پھیالؤ کم رہے
 پر عمل جاری رکھنا چاہن  تاکہ تمام چھوتی

 اچھے حفظان صحت اور لوگوں ےس فاصلہ رکھن 

  ان ےس ،  دور رہی   1.5جو لوگ آپ ےک گھر می  نہی  رہنی
 ۔میٹر

  ل کریں۔سیکنڈ تک دھوئی  یا الکحل ےس بنا ہینڈ سینیٹائزر استعما 20اپن  ہاتھ صابن اور پات  ےس کم از کم 

 اپن  چہرے، بالخصوص آنکھوں اور منہ، کو ہاتھ لگان  ےس گریز کریں۔ 

 ۔  اپن  منہ اور ناک کو ٹشو پیٹی ےس یا اپئ  کہئ  موڑ کر ڈھانپی 
 کھانسیی یا چھینکیی ہون 

 گ عالمات ظاہر ہوں تو   COVID-19اگر آئسولیشن ےک عرےص ےک بعد کیس بیھ وقت آپ می  
 
 ۔ٹیسٹ کروائی   فورا

 

؟ ورت ہے  ہے یا آئسولیشن ےک دوران آپ کو مدد یک ضی
ی
 سوال باق

 
 کیا اب بیھ آپ کا کوت

پر دیکھی  کہ کیا مایل مدد دستیاب  گورنمنٹ گ ویب سائیٹ  NSWمشکالت پیش ہی  تو براہ مہربات  ےس متاثر ہی  اور آپ کو مایل  COVID-19اگر آپ 

۔  ہے

  Lifeline Australia :13 11 14  

مشکالت می  مدد گ شوس جو کیس بیھ وقت ان لوگوں کو مخترص مدت ےک لی  مدد فراہم کرتی ہے  شدید  ،گھنیر   24ہفیی ےک ساتوں دن، 

 جن ےک لی  حاالت کو برداشت کرنا یا محفوظ رہنا مشکل ہو۔

  eing Support ServiceBeyond Blue Coronavirus Mental Wellb :1800 512 348 

 Sonder 24   ،گھنٹوں گ ذاتی فالح گ ایپhttps://activate.sonder.io/nswhealth ےس یہ ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔ 

  Kids Helpline :1800 551800 

سال عمر  25ےس  5شوس جو مفت، پرائیویٹ اور رازدارانہ گھنیر فون پر اور آن الئن کاؤنسلنگ )ماہرانہ مشورہ( گ   24ہفیی ےک ساتوں دن، 

۔  ےک بچوں اور نوجوانوں ےک لی  ہے

 NSW  :511 011 1800مینٹل ہیلتھ الئن 

NSW می  ذہئ  صحت گ شدید مشکالت ےک لی  فون شوس 

  :080 020 1800 نیشنل کرونا وائرس ہیلتھ انفارمیشن الئن 
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://activate.sonder.io/nswhealth
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

