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 (Covid-19)نیا کرونا وائرس 

۔ عام طور پر ناس وقت  ےس ہونے وایل بیماری یک عالمات رصف  Covid-19ئے کرونا وائرس پر بہت زیادہ توجہ ہے
۔ کچھ  ۔ اس لئں یہ اہم ہے ، بالخصوص مّعمر یا پہےل ےس بیمار لوگمعمویل ہوتی ہیں لوگ، شدید بیمار ہو سکئی ہیں

ے میں انفیکشن ےک پھیالؤ کو روکنے میں مدد دیں۔  کہ سب لوگ معاشر
 

۔ بالعموم  14ےس  0اگر آپ کو یہ انفیکشن ہو جائے تو عالمات ظاہر ہونے میں  دن  6ےس  5دن کا وقت لگ سکتا ہے
۔ ج دوشوں کو انفیکشن لگئے کا امکان سب ےس زیادہ ہوتا  عالمات موجود ہوں، ایک شخص ےس س دورانلگئی ہیں

۔ بہت کم لوگوں کو سانس یک تکلیف ےک ساتھ  ۔ بخار، کھانیس اور سانس لینے میں مشکل عام ترین عالمات ہیں ہے
۔   نمونیا یا کوتے اور خطرناک بیماری بیھ ہو جاتی ہے

 انفیکشن روکنے ےک لیے آپ کو یہ کرنا ہو گا: 

 !  فاصلہ رکھیں

  ۔اگر آپ یک  طبیعت خراب ہے تو گھر میں رہیں
 )ے میں یا سب ےس الگ ہو کر  اگر آپ کو ہدایت یک گئے ہو تو گھر میں رہیں )کوارنٹیں
  یں۔نے یک کوشش کر دوشے لوگوں ےس ایک میٹر ےک فاصےل پر رہ -اگر ممکن ہو تو 

!  ہاتھوں یک اچیھ صفاتے کا خیال  رکھیں

  رہیں اکٹر اور اچیھ طرح ہاتھ دھونی 

  ےک بعد درمیان رہ کر آئے لوگوں ےک  ،گھر ےس باہر 

 ٹائلٹ ےس فارغ ہونے ےک بعد 

 چھینک ،  ناک پونچھنے ےک بعدیا  ئے کھانسئے

 کھانا بنائے یا کھائے ےس پہےل۔ 

  ۔یعئے  محلول نٹیصابن اور پاتے موجود نہ ہو تو آپ ڈس انفیکٹ اگر  سینیٹائزر استعمال کر سکئی ہیں

!  کا خیالصفاتے  کھانسئی ہونے   رکھیں

 دوشوں ےک قریب کھانسئے یا چھینکئے ےس گریز کریں۔ 
  !  کھانسئی ہونے ٹشو پیٹر ےس منہ ڈھک لیں اور پھر ٹشو پیٹر پھینک دیں۔ بعد میں ہاتھ دھوئیں
 ۔  اگر آپ ےک پاس ٹشو پیٹر نہ ہو تو کھانسئی ہونے اپئے کہئے موڑ کر منہ ےک سامئے کر لیں

:  اگر آپ ےک خیال میے آپ کو   انفیکشن ہو گيا ہے

 اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو گيا ہے تو آپ کو گھر میں رہنا ہو گا۔ 
 ورت ہو تو پہےل اپنے فیمیل ڈاکٹر ےس فون پر رابطہ کرنے یک کوشش کریں۔  اگر آپ کو طئی مدد یک رصے
  پر 117 116 اگر رابطہ نہ ہو سےک توlegevakten   کریں۔فون  یعئے ایمرجنیس کلینک کو 
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 !  حاالت ےس آگاہ رہیے
 

 ناروے میں رہنے واےل تمام افراد کو  حکامwww.fhi.no  اورwww.helsenorge.no  پر کرونا وائرس ےک
۔ئی رہبارے میں اہم معلومات اور مشورے پڑھ ۔نے یک ہدایت کر رہے ہیں ی ےس بدل رہے ہیں ے  مشورے تٹں

  ۔ اگر آپ کو معلومات سمجھنے میں مشکل ہو تو یہ معلومات نارویجن اور انگلش زبانوں میں دستیاب ہیں
۔  ہمارا مشورہ ہے کہ آپ اپنے کیس واقف ےس مدد لیں

http://www.fhi.no/

