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کوویڈ 19-کے پھیالؤ کو روکنے میں مدددینے کے
لیے ہم سب کو یہ کام کرنے چاہئں:

فیس کورنگ استعمال کریں (پبلک ٹرانسپورٹ اور اندرونی مقامات پر جیسا دوکانوں ،کام کرنے کی جگہوں ،ریستورانوں،
عبادت گاہوں اور ہسپتالوں میں)

پر ہجوم مقامات سے دور رہیں

ہاتھوں اور چیزوں کی سطحوں
کو باقاعدگی سے صاف کریں۔

دیگر لوگوں سے  2میٹر
کے فاصلے پر رہیں

اگر آپ کے اندر کوڈ 19-کی عالمات موجود ہوں تو خود کو فوری طور پر الگ تھلگ کر لیں
(نئی مستقل کھانسی ،بخار یا ذائقے یا سونگھنے کی حس کا تبدیل یا ختم ہو جانا) اور ٹیسٹ کروائیں۔
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خود کو الگ تھلگ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟
خود کو الگ تھلگ رکھنے کا مطلب تمام تر اوقات میں گھر پر ہی رہنا ہے جبکہ گھرانے کے دیگر
افراد اندر نہ آئیں۔ اس میں فیملی کے وہ افراد شامل ہیں جو آپ کے ساتھ نہ رہتے ہوں۔
µخواہ آپ نے فیس کورنگ لگائی ہوئی بھی ہو تو بھی دکانوں کے چکر نہ لگائیں یا بچوں کو
اسکول چھوڑنے کے لیے نہ جائیں۔
µاسکول یا نرسری نہ جائیں۔
µکتے کو چہل قدمی کے لیے لے کر نہ جائیں۔
µسودا سلف النے ،بچوں کی دیکھ بھال کرنے یا کسی بھی دیگر اجتماع کے لیے لوگوں کو اپنے
گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ خوراک اور ادویات آپ کے دروازے کے باہر رکھ دی جانی
چاہیں۔
اگر آپ کو الگ تھلگ رہنے کے لئے مدد کی ضرورت درپیش ہو ،مثال کے طور پر اگر آپ کو
ضرورت ہو کہ کوئی کھانا یا دوائی فراہم کرے تو آپ نیشنل اسسٹنس ہیلپ الئن کے اس نمبر پر فون
کر سکتے ہیں 0800 111 4000۔ براہ کرم مالحظہ فرمائیں انٹرپریٹر استعمال کرتے ہوئے کس طرح
فون کرنا ہے۔

میں ٹیسٹ کیسے بک کروں؟
جیسے ہی آپ میں عالمات نمودار ہوں آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہئے۔ اس کے بعد جب تک کہ ٹیسٹ کے
نتائج واپس نہ آ جائیں آپ اور آپ کے پورے گھر والوں کو گھر پر ہی رہنا چاہئے۔
آن الئن ٹیسٹ بک کرنے کے لیے یہاں جائیں www.nhsinform.scot
اگر آپ آن الئن نہیں جا سکتے/سکتیں یا آپ کو فارم مکمل کرنے کے لئے مدد درکار ہو تو
 0800 028 2816پر کورونا وائرس ہیلپ الئن کو فون کریں۔ براہ کرم مالحظہ فرمائیں انٹرپریٹر
استعمال کرتے ہوئے کس طرح فون کرنا ہے۔

میرا ٹیسٹ کہاں پر ہو گا؟
بہت سارے واک تھرو اور ڈرائیو تھرو ٹیسٹ سائٹیں موجود ہیں جبکہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کونسے
میں جانا ہے۔
آپ کو ان سینٹرز پر بذریعہ ٹیکسی یا پبلک ٹرانسپورٹ نہیں آنا چاہیے۔ اگر پیدل چل کر جانے کے لئے
سائیٹ بہت دور ہو اور آپ کے پاس وہاں جانے کا کوئی متبادل ذریعہ نہ ہو تو آپ ہوم ٹیسٹ کٹ طلب
کریں جو کہ آپ کو بھیج دی جائے گی۔
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اگر میرا ٹیسٹ مثبت آئے تو میں کیا کروں؟
اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آ جائے تو آپ کو  10دنوں کے لئے گھر پر خود کو الگ تھلگ رکھنا چاہئے۔
آپ کے ساتھ رہنے والے دیگر افراد کو بھی  10ایام کے لیے خود کو الگ تھلگ رکھنا پڑے گا۔
ایسے کوئی بھی افراد جن کے ساتھ آپ کا حال ہی میں رابطہ ہوا ہو این ایچ ایس اسکاٹ لینڈ کی ٹیسٹ
اینڈ پروٹیکٹ سروس ان افراد کے ساتھ رابطہ کروانے کے لیے آپ سے مدد طلب کرے گی۔ وہ ان
لوگوں کو بتائیں گے کہ انھیں کیا خطرہ الحق ہوسکتا ہے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ 10
ایام کے لئے گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر مناسب ہوا تو انہیں ٹیسٹ کروانے کی پیشکش کریں گے۔
یہ کام رازدارانہ انداز میں کیا جائے گا۔
آپ کی کمیونٹی میں کورونا وائرس کے پھیالؤ کو روکنے میں مدد دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ
آپ ہر اس شخص کی تفصیالت فراہم کریں جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ اس کے ساتھ آپ کا
رابطہ رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ بھی وائرس کا شکار ہوسکتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں آگاہ ہوئے
بغیر وائرس کو اپنے اہل خانہ اور دوستوں میں پھیالرہے ہوں گے۔

اگر میری عالمات مزید خراب ہوجائیں تو میں کیا
کروں؟
اگرآپ کا ٹیسٹ مثبت آ جائے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جی پی ،فارمیسی یا ہسپتال نہ جائیں۔
 111پر فون کریں اگر:
• خود کو الگ تھلگ رکھنے کے دوران آپ کی حالت بگڑ جائے خاص طور پر اگر آپ کا تعلق زیادہ
خطرے سے دوچار گروپ سے ہو۔
•

سانس پھولنے کی کیفیت پیدا ہو یا اس میں مزید خرابی آ جائے خاص طور پر اگر آپ کا تعلق
زیادہ خطرے سے دوچار گروپ سے ہو۔

•

آپ کی عالمات میں  10ایام میں بہتری نہ آئی ہو۔

اگر آپ کو میڈیکل ایمرجنسی ہو تو  999پر فون کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کو کورونا وائرس کی
عالمات ہیں۔ براہ کرم مالحظہ فرمائیں انٹرپریٹر استعمال کرتے ہوئے کس طرح فون کرنا ہے۔
خطرے سے دوچار گروپوں اور اگر آپ کے اندر عالمات پیدا ہو جائیں تو اپنی دیکھ بھال کس طرح
کرنی ہے کے بارے میں مزید معلومات یہاں پر دستیاب ہیں ww.nhsinform.scot
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اگر میرا ٹیسٹ منفی آئے تو میں کیا کروں؟
اگر آپ کے ٹیسٹ کا رزلٹ منفی ہو تو آپ الگ تھلگ رہنا بند کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی حالت
ٹھیک ہے اور آپ کو  48گھنٹوں سے بخار نہیں ہوا تو کام یا اسکول واپس جا سکتے ہیں۔ آپ کے
باقی گھر والے فوری طور پر الگ تھلگ رہنا بند کر سکتے ہیں۔
تاہم ،اگر آپ کو پہلے ہی سے خود کو الگ تھلگ رکھنے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کسی ایسے
شخص کے ‘قریبی رابطے’ میں تھے جس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے تو آپ کو الزمی طور پر الگ تھلگ ہی
رہنا چاہیے۔

اگر گھرانے کے کسی فرد کا ٹیسٹ مثبت آ جائے تو میں
کیا کروں؟
اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہوں جس میں عالمات موجود ہوں یا اس کا ٹیسٹ مثبت آیا
ہو تو آپ کو  10دنوں تک خود کو گھر پر الگ تھلگ رکھنے کا کہا جائے گا۔
اگراس عرصے کے دوران آپ کے اندر عالمات پیدا ہو جائیں تو جس دن سے آپ کے اندر عالمات
شروع ہوئی ہیں اس دن سے آپ کو  10دن تک گھر پر رہنے کی ضرورت ہوگی اور آپ ٹیسٹ
کروانے کا بندوبست کریں گے۔

اگر میری شناخت کسی ایسے شخص کے ‘قریبی
رابطے’ کے طور پر ہوئی ہو جس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہو
تو میں کیا کروں؟
اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے ہیں جس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے تو این ایچ
ایس ٹیسٹ اینڈ پروٹیکٹ سروس آپ کو کال کرے گی اور آپ سے  10دنوں تک گھر میں خود کو الگ
تھلگ رکھنے کا کہے گی۔
اگر بذات خود آپ کے اندر کوئی عالمات موجود نہ ہوں تو آپ کے گھر کے دیگر افراد کو آپ کے ساتھ
خود کو الگ تھلگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے – جب تک کہ وہ بھی اس شخص کے ساتھ قریبی
رابطے میں نہ رہے ہوں ،ایسی صورت میں این ایچ ایس ان کے ساتھ رابطہ کرے گا۔
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میرے عالقے میں کوویڈ 19-کی حالیہ پابندیاں کیا ہیں؟
اسکاٹ لینڈ کے ہر عالقے میں مقامی سطح پر ایک تحفظاتی درجہ موجود ہے۔ ان کو درجات کا نام دیا
گیا ہے۔ یہ درجات  0تا  4تک جاتے ہیں۔ درجہ  4کی پابندیاں سب سے زیادہ ہیں۔
ہم کیا کرسکتے ہیں اور کیا نہیں کرسکتے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم اس وقت کس درجے
میں موجود ہیں۔
مثال کے طور پر:
	•شادیوں اور تجہیز و تکفین جیسے معامالت میں شامل ہونے والے افراد کی تعداد پر پابندیاں ہوتی
ہیں۔ مثال کے طور پر درجہ  3میں زیادہ سے زیادہ  20افراد حصہ لے سکتے ہیں۔
	•گھرانوں کے وہ افراد جو کہ آپس میں مالقات کر سکتے ہیں ان کی تعداد کی حدود مقرر ہیں۔ یہ ان
لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں۔ اگر کسی گھرانے کے افراد دو مختلف گھروں
میں رہتے ہوں تو ان کو دو گھرانے ہی تصور کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ،درجہ  3میں آپ کو
کسی بھی ایسے فرد سے نہیں ملنا چاہئے جو کہ آپ کے گھرانے کے اندر کا فرد نہ ہو یا دوسرے
گھر کے اندر رہتا ہو۔  2الگ الگ گھرانوں سے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد  6ہے جو کہ
اندرون خانہ کسی پبلک مقام جیسا کہ کوئی ریستوران ہے پرمل سکتی ہے۔
ہم جس درجے میں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جائے گا لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا
عالقہ کس درجے میں ہے۔ آپ اسکاٹش گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر حفاظتی سطح کا صفحہ مالحظہ
فرما سکتے/سکتی ہیں۔ این ایچ ایس لوکل کمیونٹی گروپوں اور تنظیموں کو ترجمہ شدہ تازہ ترین
معلومات بھیجنا بھی جاری رکھے گا۔
یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انگلینڈ سمیت دیگر ممالک میں پابندیاں مختلف ہوسکتی ہیں۔ اس بات کو
یقینی بنائیں کہ آپ اسکاٹش گورنمٹ کی ویب سائیٹ یا مقامی میڈیا سے معلومات حاصل کریں۔
کوویڈ 19-کے بارے میں مزید معلومات این ایچ ایس انفارم کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہیں۔
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انٹرپریٹر کا استعمال کرتے ہوئے کس طرح سےکال کریں؟







جاری رکھنے کے لیے
آپریٹر آپ سے
٭ (اسٹار) دبانے
کا کہے گا۔

فون کریں:
0800 004 2000

اس کے بعد ہماری سروسز
کے لیے  1دبائیں

آپریٹر آپ سے آپ کا 6
ہندسوں واال پیشنٹ پن نمبر
درج کرنے کا کہے گا۔
یہ  182987ہے

اس کے بعد آپ سے  3ہندسوں واال لینگویج کوڈ درج کرنے کا کہا جائے گا۔
پنجابی

اردو

191

064

تامل

ہندی

213

019

 15سیکنڈز سے بھی کم وقت میں آپ کا رابطہ ایک انٹرپریٹر سے کروا دیا جائے گا

...111
انٹرپریٹر کو وہ ٹیلیفون
نمبر بتائیں جس پر آپ
کال کرنا چاہتے ہیں مثال
کے طور پر 111

انٹرپریٹر پہلے عملے کے ساتھ انگریزی میں بات
کرے گا تاکہ ان کو یہ بتائے کہ آپ فون کر رہے
ہیں اور پھر آپ کو کہے گا کہ آپ مزید بات کریں۔

جب آپ گفتگو ختم کر لیں تو
انٹرپریٹر اور عملے کو بتائیں۔
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