
 

 

              

  کرونا وائرس سے متعلق معلوماتی کتابچہ

 ( سے متاثرہ افراد کے لئے اہم معلوماتوائرسکرونا ) 19۔ڈیکوو
  

 2020مارچ  12سٹیٹس: 

  

 تو درج ذیل باتیں الگو ہوتی ہیں: و آئیں ہیں ی (  ٹیسٹ رپورٹس پوزیٹ19۔ ڈی کووکرونا وائرس ) یاگر آپ ک

  

  ایم:

  دنوں تک انتہائی سخت گھریلو آئی سو لیشن )تنہائی( کی پابندی کرنی ہو گی اور اس آئی سو   14آپ کو ہر صورت میں

  سکتے ہیں۔ نیگیٹیو ٹیسٹ رپورٹس کے بعد ہی ختم کر  2لیشن کو آپ اس مدت کے اختتام پر 

   میں رہے افراد کو بھی مطلع کریں: براِہ مہربانی اپنے رابطے 

 دن قبل رابطے میں تھے۔  2یہ وہ انسان ہیں جن کے ساتھ آپ عالمات کے آغاز سے 

دن کے لئے گھریلو    14فوری طور پر آپ سے آخری رابطے کے بعد سے  (: ان افراد کو بھی  1نزدیکی رابطے )کیٹیگری   •

 آئی سو لیشن میں جانا ہو گا۔ 

   کیا جاتا۔ نہیں گھریلو آئی سو لیشن کا حکم جاری ان کے لئے  (:2)کیٹیگری قدرے دور کے رابطے  •

  بارے میں آپ کو مزید معلومات درج ذیل لنک پر ملیں گی انفیکشن سے متاثرہ افراد اور رابطے میں رہے افراد کے 

 .betroffene-irusmuenchen.de/coronav-www.landkreis 

 اس لنک کو آگے بھی پہنچائیں!  براِہ مہربانی

  

 مثال کے طور پر:  – خطرہ(  “سنگین„والے افراد )انفیکشن کا   1نزدیکی رابطے میں رہے کیٹیگری 

 میں رہیں ہوں، ( “فیس ٹو فیس کنٹیکٹ„) منٹ تک روبرو رابطے  15افراد جو کہ مجموعی طور پر  •

مثال کے طور پر ایک ہی گھر میں مشترکہ طور پر زندگی بسر  مثال کے طور پر کسی گفتگو کے دوران۔ ان میں شامل ہیں 

 کرنے والے افراد۔ 

ہر وہ شخص جس کے ساتھ آپ پیشے کے سلسلے میں یا پھر فارغ وقت میں )مثال کے طور پر گفتگو کے دوران، ایک ہی   •

 میٹر کے فاصلے پر رہے ہوں۔  1.5منٹ تک  15میز پر کھانا کھاتے ہوئے( کم از کم 

  

 ے میں آنے والے افراد۔ سے براہ راست رابط  مادوں ال ی جسم کے س ا ی افراز  •

  :عام معلومات 

 اگر الگ سے باتھ روم/ ٹوائلٹ موجود ہو تو صرف اسے استعمال کریں۔ ۔باقی خاندان سے علیحدہ رہیںبراِہ مہربانی 

صرف  خاندان میں نگہداشت کا انتظام ممکنہ طور پر ایسے کریں کہ اگر کسی چھوٹے بچے میں انفیکشن کی تصدیق ہو: براِہ مہربانی 

 رکھے اور جہاں تک ممکن ہو سکے کسی بھی دوسرے بہن بھائی کا رابطہ نا ہو۔  ایک بالغ فرد نزدیکی رابطہ

Chiemgaustraße 109 81549 München 089 6221-0  :ٹیلی فون 
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کھانسی اور چھینکنے سے  معمول کے  ،کا اچھی طرح سے خیال رکھیں صفائیکی ہاتھوں آپ  ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ

جراثیم دور  )اگر جراثیم کش ادویات موجود ہوں( باقاعدگی سے  سےپر عمل کریں اور جگہوں اور دروازوں کے ہینڈلز  متعلق لیبلز 

 کریں

  

 رابطے میں رہے افراد کے بارے میں معلومات دینا: 

  2جن کے ساتھ آپ عالمات کے آغاز سے ، افراد کی ایک فہرستان کے  1اپنے رابطے میں رہے کیٹیگری جلد از جلد اگر آپ ہمیں 

معلومات آپ کو درج ذیل لنک پر ملیں گی:  )مزید  رابطے میں تھے متعلقہدن قبل 

betroffene-muenchen.de/coronavirus-www.landkreis) ،انی جہاں  براِہ مہرب  ۔تو ہماری بہت مدد ہو گی مہیا کرتے ہیں

تک ممکن ہو سکے ہمیں ان کے نام، ای میل ایڈریسز، رہائش اور ٹیلیفون نمبر بتائیں اور اس فہرست کو درج ذیل ای میل ایڈریس پر  

 ۔ m.bayern.de-infektionsermittlung@lraبھیج دیں 

  : ناڈائری پُر کر

پُر   ڈائری جانب سے جاری کی گئی پیمائش کریں اور رابرٹ کوخ انسٹیٹوٹ کی دو مرتبہ دن میں اپنے درجہ حرارت کی براِہ مہربانی

 کریں۔ اس ڈائری کو آپ درج ذیل لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktperson

en.html.   

ای میل کے ذریعے بھیجیں  کوآئی سو لیشن کے اختتام پر محکمہ صحت دنوں کی گھریلو  14 ڈائری کو  براِہ مہربانی اس 

)m.bayern.de-gesundheitswesen@lra(۔  

  

  عالمات کی صورت میں کاروائی:

  ا ی درد ، بخار  ں ی ناک بہنا ، تھکاوٹ ، جسم م)جیسے مثال کے طور پر گردن کی درد، کھانسی، ہیں موجود  عالمات  ایسی اگر آپ میں 

-کرونا وائرس )کوویڈ ی رابطہ کیجئے اور کہیں کہ آپ ک پہلے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے فیملی ڈاکٹر سے ( تو فی تکل ںی م نے ی سانس ل

 ( سے متعلق ٹیسٹ کی رپورٹس پوزیٹیو ہیں۔19

اگر فیملی ڈاکٹر تک رسائی نا ہو تو سنگین عالمات کی صورت میں ایمرجنسی   کا آغاز کرے گا۔  اقداماتفیملی ڈاکٹر عالج سے متعلقہ 

 پر رابطہ کیجئے۔  112ایمرجنسی ڈاکٹر سے پر یا پھر  117 116میڈیکل سروس 

 ! ںی پر کال کر 112براِہ مہربانی تو،  ںی ہ  یجات  ئیعالمات پا یسی ج  لینے میں تکلیفسانس    ای بخار اور/   زیبہت ت اگر 

  

  

 لنکس:  مزید 

www.landkreis-muenchen.de/coronavirus   

www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ambulant.html  

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnahmen.

html  

www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html 
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