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ourdou (اردو) 

 مريضون کے ليے جن کا عالج گهر پر چل رہا ہے ان 
  

 طبيت کی جانچ
 روز روز دو دفعہ اپنی درج  حرارت کی جانچ کر ليں؛                      ِ                          
  آپ کی طبيت بگڑ جاتی ہے تو اپنے فيملی ڈاکٹر کو فون کريں يا، اگر ان سے رابطہ نہيں ہو پايا، اگرSAMU-15 

  کو فون کريں۔
  

 ٓ        ا ئسوليشن
   اور حوادار کمرے ميں کرنا چاہئے۔ اس کا مقصد ہے کہ لوگ آپس ميں کم رابطہ رکهيں اور  ٓ                 ا ئسوليشن کسی خاص

اس کمرے ميں اور باقی پورے گهر ميں روز روز تين دفعہ حوا آنے دينا  •پورے گهر ميں وائرس نہ پهيل جائے۔
که ديں۔ جہاں  ايک جہاں کئی ٹوئلٹ دستياب ہوتے ہيں تو ايک ٹوئلٹ خاص مريض  کے ليے الگ سے  ر •چاہئے۔

 ہی ٹوئلٹ  ہوتا  ہے اس کی سخت صفائی کرنی ہے (سيناٹائزنگ ٹشو يا بليچ سے)۔
 حفاظت کا فاصلہ رکهنا  

  

 حفاظت کا فاصلہ رکهنا
 ) ميٹر کا احتياطی فاصلہ رکهنا ہے اور کسی کو نہيں چهونا چاہئے۔2آپ کو دو ( 
 (حاملہ خواتين، مريض افراد بزورگوں) سے رابطہ کرنے سے گريز کرنا چاہئے۔ آپ کو کمزور افراد  

 

 ہاتهوں کی صفائی
  کی صفا ئی ہائڈرو الکوہولک سيناٹائزر کے ساته ( خاص طور پر  منہ پر ہاته رکهنے سے پہلے)  بڑے غور ہاتهوں

  دفعہ صابن سے ہاته صاف کرنے ہيں۔ 6سے  4گهنٹوں کے اندر  24سے اور سختی سے کرنا چاہئے،  
  

 سطح جو چهوئی جاتی ہيں
 انہيں سيناٹائز کرنا  بہت ہی صروری ہيں۔ وه ہيں: موبائل  کچه ايسی سطحيں ہوتی ہيں جن سے وائرس پهيل سکتا ہے۔

  فون، دروازه کی پکڑ، وغيره۔
 

 بستر کی چادروں اور کپڑوں کے حوالے چند مشورات
 جتنا ہو سکے مريض کو خود يہ عمل کرنا پڑے گا۔ 
 بستر کی چادريں   اور کپڑوں کو   نہ ہالئيں۔ 
  اور دهونے والے کپڑے سيدها واشنگ مشين تک لے جائيں، انہيں گهر ميں کہيں اور (مثال  کسی ٹوکری ميں) چادريں                ً                                                                             

  نہ رکهيں۔
  60منٹ تک  30جب يہ پکی بات ہے کہ کوئی کورونا وائرس کا مريض ہے تو اس کی چادريں مشين سے کم از کم 

              ِ                   ڈيگری کی درج  حرارت پر دهو ليں۔ 
  

 فرش کی صفائی
  :فرش اور سطحوں کی صفائی 

o  کی صفائی کے ليے ويکوم کلينر کا استعمال نہ کريں (اس سے چهوٹی بندوں کا پهيلنے کا خطره ہوتا ہے)؛فرش  
o  فرش اور سطحوں کی صفائی  کے ليے صفائی کی ايسی پٹی کا استعمال کريں جس پر آپ ڈيٹرجينٹ لگائيں گے

  اور جس کا استعمال ايک ہی دفعہ کيا جاتاہے۔
o  دوسری پٹی کے ساته  دهو ليں؛پهر نلکے کے پانی اور  
o سکهنے ديں؛  
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o ) والی بليچ  2.6%)بليچ  کے  ساته سيناتائز کريں (0.5پهر فرش اور سطحوں کو گهلی ہوئی  کلورين والی %
  ليٹر پانی مالئيں)۔ 4کے ايک ليٹر کے ليے 


