
 
 
 

� خدمات منی ہو�ن وا� تبد�لیوں � بار� منی عوام � ل�ی   NHSو�ا: عالمی کورونا وائرس � 
 معلومات

 
 

NHS  ۔ ہم   چاہ�ت ہںی  کا عملہ ا�ک �ب نظ�ی طئب ا�مرجن� � نمڻ�ن � ل�ی اپئن تمام تر توانائئ � ساتھ کام کر ر�ا ��
 ہماری مدد کر�۔کر کے مات کا صحیح ط��قہ � استعمال � خد  NHSاور کر کے کہ عوام ہماری صالح پر عمل 

 
آپ � ل�ی ہاتھ دھو�ن اور گھر پر ر��ن � متعلق حکومت � صالح پر عمل کرنا الز� �� سوا�ئ اس � کہ آپ کو 

ورت ہو۔  وج��اتنا���ر  ورت � بنا پر باہر جا�ن � �ن وں ہو تو دو�� لوگ ا�ر آپ کو اپ�ن گھر � باہر جا�ن � �ن
ز،   ، اور مثا� طور پر دو می�ٹ ۔� دوری بنا�ئ رکھ� کم � کم ا�ک می�ٹ    ںی

 
۔ یہاںآپ اپ�ن اور اپ�ن خاندان � ل�ی تازە ت��ن عوا� طئب صالح   پڑھ سک�ت ہںی

 
� و�ا � نمڻ�ن   وائرس ت��ن معلومات فراہم کرنا چاہ�ت ہںی جو ہمںی کورونا  ہم ان تبد�لیوں � بار� مںی آپ کو تازە

۔   مںی � خدمات   NHSمںی اپئن مدد � ل�ی  � کی مہاماری  COVID-19ہمںی  وں �عار�ن تبد�لی انکرئن پڑی ہںی
�ن  ۔مدد م�کوششوں اور وسائل پر توجہ دی�ن مںی تر  ہماری تمام  � ل�ی نمڻ�ن انداز میں بہ�ت

گ
�  

 
 �� یپ � خدمات

ن اپ�ن ان م��ضوں � مدد کر�ن پر توجہ دے ر� ہںی جو  وه حسب � شکار ہںی اور  COVID-19ہماری �ب ئپ پ��کٹس�ی
، ل�کن معمول  ۔تک ب�ب  6.30سے شام  ب�ب  8سب کی سب صبح کام نہںی کر ر� ہںی  کھ� ہوئت ہںی

 
آن  111المات پائئ جائت ہںی تو آپ کو صالح � ل�ی ہم�شہ � ع  COVID-19ا�ر آپ سمجھ�ت ہںی کہ آپ � اندر 

پر ڻ�ل�فون ک��ں۔ اپئن �ب ئپ �جری مںی  111۔ ا�ر آپ آن الئن نہںی ہو سک�ت تو کا استعمال کرنا چاہ�ی   الئن �وس
، جس مںی پ��کٹس � عملہ تک پھ�لنا ب� شامل نہ جائںی کیوں کہ یہ وائرس � م��د پھ�ل�ن کا باعث ب ن سکتا ��

۔ �� 
 

ورت  تو آپ کو گھر پر ر�نا چاہ�ی اور اوال  ہوا�ر آپ کو ک� د�گر معاملہ � تعلق � �ب ئپ � اپائنڻمنٹ � �ن
۔   پ��کٹس کو فون کرنا چاہ�ی

 
و، ہلنگڈن ن اور چ�ل� اور و�سٹ منس�ٹ مںی ان ، ہاؤ�سلو، کینسنگہم ب��نٹ، ا�لنگ، ہ�مراسمتھ اور فلہام، ہ�ی ںٹ

� عالمات کا سامنا    COVID-19ر�� ہںی جو تیار کر م��ضوں � ل�ی �ب ئپ � ذر�عہ چال�ئ جا�ن وا� خصو� کلینک 
۔ ان کلینکس مںی مقا�  ورت �� وں کا عملہ ہوگا۔ ان   NHSکر ر�� ہںی اور جنہںی ک� ڈا��ٹ � مل�ن � �ن � ڈا��ٹ

۔کلینکس � بار
گ

 � مںی م��د معلومات بہت جلد دست�اب ہوں �
 

ن اور ان � عملہ � ب�مار ہو�ن کا امکان �� �ا انہںی خود کو عل�حدە رکھنا پڑ سکتا  پا�ا جاتا  ہم جان�ت ہںی کہ کچھ �ب پ�ی
۔  ن ا�ک دو�� کا ت�� ، مقا� پ��کٹس�ی ۔ اس � نمڻ�ن � ل�ی

گ
ن کو دباؤ مںی ڈال دے � ن عمو� پ��کٹس�ی عاون کر�ن یہ چ�ی

ورت ہو تو  ۔ ممکن �� کہ ا�ر آپ کو ک� �ب ئپ � مل�ن �ا بات کر�ن � �ن � ل�ی ا�ک ساتھ مل کر کام کر ر� ہںی
آپ کو ک� ا�� د�گر ڈا��ٹ � یہاں �ا پ��کٹس مںی اپائنڻمنٹ د�ا جا�ئ جو اس � مختلف ہو جس � آپ عام طور 

۔  پر مل�ت ہںی
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 ہسپتالیں
۔ ا�ر آپ سمجھ�ت ہںی کہ  COVID-19ن لوگوں کا عالج کر�ن پر توجہ دے ر�� ہںی جو ہمار� ہسپتال ا � شکار ہںی

۔ آپ کو صالح � ل�ی ہم�شہ   COVID-19آپ � اندر  آن الئن  111� عالمات پائئ جائت ہںی تو ہسپتال نہ جائںی
۔ ا�ر آپ آن الئن نہںی ہو سک�ت تو کا استعمال کرنا چاہ  �وس پر ڻ�ل�فون ک��ں۔ آپ کو �ف ا� وقت  111�ی

  ا�مبولینس طلب کرنا چاہ�ی جب آپ ا� ا�ک جان لیوا صورت حال سمجھ�ت ہوں۔
 

ن اور  وری �ا سرجری وە آپ��ش�ن ہم مؤخر ک�ی جا ر�� ہںی کیوں کہ ہنگامی نہ ہوں جو طئب لحاظ � فوری طور پر �ن
ن چاہتے ہیں  ز اور نرس�ی ہم معا�ن چاہ�ت ہںی کہ ہم �ن عالج کو حالیہ و�ا � نمڻ�ن پو توجہ دیں۔  کہ ہمار� ڈا��ٹ

۔
گ

  مؤخر ک�ا �� اور ام�د کر�ت ہںی کہ جتئن جلدی ممکن ہوگا حسب معمول کام پر وا�س آئںی �
 

، تا�ہ انہںی د�گر � م��ضوں � عالج � ل�ی خصو� جگہںی  19-ہمار� ہسپتالوں �ن کووڈ مختص � ہںی
م��ضوں � عل�حدە رکھا جا س�۔ ہسپتال ا�ک ساتھ مل کر کام کر ر�� ہںی تا�ہ ا�ر ک� ہسپتال مںی معامالت � 

ورت �� انہںی دو�� مقا� ہسپتال مںی بھ�جا جا س�۔  تعداد بڑھ جا�ئ تو جن م��ضوں کو �س�ت � �ن
 

 ہسپتال � مالقایت 
، ہم بر وقت بہت استثنائئ حاالت � عالوە ک� انف�کشن � پھ�ال  صورت مںی اپ�ن اور ؤ کو روک�ن مںی مدد � ل�ی

۔ مالقاتیوں  اندر آنے کی استثنائئ حاالت مںی  �فکو ہسپتالوں مںی مالقاتیوں کو آ�ن � اجازت نہںی دے ر�� ہںی
: اجازت دی جائے گی  ، جن مںی شامل ہںی

 گ ہوا�� م��ض � ل�ی جو ق��ب المر  •

مثال کے طور پر نسیان ، جسے اضافی ضرورتیں الحق ہوںتیمار دار کے لیے م��ض � مستقل ایسے ک�  •
 م��ض کوئی میں مبتال  )ڈ�منش�ا(

  ��رستکے والد، والده یا  بچی/ ک� بچہ •

 ۔پارڻ�ن  برتھ •
 
 

 � عالمات نہنی پایئ جایت ہنی   COVID-19ان م��ضوں � ل�ی ا�مرجن� نگہداشت جن منی 
ن �� ل�کن  � متعلق نہںی �� حسب معمول  COVID-19ان م��ضوں � ل�ی ا�مرجن� نگہداشت جن � حالت سنگںی

، آپ کو حسب معمول  ۔ ک� جان لیوا صورت حال �ا ا�مرجن� مںی
گ

۔ 999جاری ر�� �  پر کال کرنا چاہ�ی
 
 

 بیرونی مریض
ن � عالوە، اس مدت � دوران، ہم وری ک�س�ی ۔ ہسپتال ی مریضوں کو اپائنڻمنڻس نہیں دے سکیں بیرون انتہائئ �ن

گ
�

۔ اپ-فالوم��ضوں � رابطہ کر� گا اور کچھ   اپائنڻمنٹس بذر�عہ ڻ�ل�فون انجام پا سک�ت ہںی
 

؟  آپ کس ط�ح مدد کر سک�ت ہنی
۔ آپ کے � ل�ی کو سمجھنے پر پڑ�ن وا� دباؤ  NHSہم اس مشکل گھڑی مںی    شکرگزار ہںی

 
۔ اپ�ن ہاتھ برابر سب � بہ�ت ط��قہ  جس � ذر�عہ آپ مدد کر سک�ت ہںی وە عوا� طئب صالح پر عمل کرنا ��

، اور کم � کم ا�ک گھنڻہ مںی ا�ک بار۔ تمام غ�ی دھوئںی  ، ہر بار جب آپ اپ�ن گھر مںی داخل ہوں �ا باہر جائںی
وری سفر � گ��ز ک��ں سوا�ئ اس � کہ آپ ا�ک  ہوں۔ ا�ر ممکن ہو تو گھر � کام ک��ں۔ ا�ر آپ   بنیادی مالزم �ن

ورت ہو تو کو ک� وجہ �  پر عمل ک��ں۔ ا�ر آپ �  � متعلق ر�نمائئ  دوری قائم رکھنے نیجسماباہر جا�ن � �ن
ور دن تک گھر پر ر�نا  7� عالمات پائئ جائت ہںی تو آپ � ل�ی کم � کم   COVID-19اندر  ۔ ا�ر آپ �  �ن ی ��

۔ 14گھرا�ن کا کوئئ فرد متاثر �� ل�کن آپ متاثر نہںی ہو�ئ ہںی تو آپ کو چاہ�ی کہ     دن تک گھر پر ر�ںی
 

آن الئن  111� خدمات کس ط�ح استعمال ک��ں۔   NHSبرا�ئ مہ��ائن اس تعلق � ب� اس صالح پر عمل ک��ں کہ 
۔   https://111.nhs.uk/covid-19�وس وە پہ� جگہ ہوئن چاہ�ی جہاں آپ صالح � ل�ی جا�ت ہںی
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