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برائے کوروناوائرس اتیہدا  
 

 پہلے زمرے کے لوگوں کے رابطے کے لئے اہم معلومات۔

 12 مارچ 2020  

انتظام یمثال-کا خطرہ( کشنیپہلے زمرے کے لئے رابطہ )"بڑے انف  
 

 شامل  یملیوہ  ف ںیطور پر جن کا روبرو رابطہ ہوا ہو، مثالً گفتگو کے دوران، اس م یمنٹ کے لئے مجموع 15کم سے کم

 ساتھ رہتے ہوں۔ کیتعداد دس ہو اور ا یہے جس ک

 

 ایپھاپ چال گ ںیکو چوما ہو،منہ سے منہ م یسے ہوا ہو مثالً کس یجن کا  رابطہ براہ راست کس ںیوہ لوگ شامل ہ ںیاس م 

 ۔رہیہو وغ یہو رہ نکیاور چھ یکھانس ،یاسے الٹ ایہو 

 

 

 

 نوٹ:

  ہی یشدہ حالت تک ک قیتصد کریرابطہ سے ل ونکہیک ں،یسب سے الگ تھلگ رکھ ےیدن کے ل 14خود کو کو         

 (مدت ہے۔ یآخر 
 

    

   

:تیعام ہدا  
ہو تو  ابیتاگر باتھ روم اور ٹوائلٹ دس ں،یلوگوں سے دور رکھ گریکے د یملیبراہ کرم جہاں تک ممکن ہوسکے خود کو ف

بھال کا کھید یاس ک یملیاگر چھوٹا بچہ ہوتو ف ں،یصرف تنہا اس کا استعمال کر  
شخص ہو۔ یبیقر یبچہ کاکوئ ےیانتظام کرے، اور اس کے ل  

 

نکیچھ یتاکہ معمول ںیبنائ ینیقیکو تمام لوگ  یصفائ یدرخواست ہے کہ حفظان صحت اور ہاتھ ک یریم  
سے بچا جاسکے۔ یاور کھانس   

 

۔ںیکو دھوتے رہ زوںیچ یاور مستقل دروازوں کے قبضوں اور اور اوپر  

 

:ںیپر کر یڈائر  
 

 .براہ کرم دن میں دوبار درجہ حرارت کی جانچ کریں اور روبرٹ کوچ کی اس ڈائری کو ب بھریں
http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktp

ersonen.html 
ںیجیکے بعد وزارت صحت کو بھ نہیدن کے قرنط 14اسے  

(gesundheitswesen@lra-m.bayern.de). 
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:بچوں کے لئے  

اور اس  ںیوائجمع کر ٹیفکیآپ سرٹ ں،یآتا ہو تو آپ اس کا استعمال کرسکتے ہ ںیاگر آپ کا چھوٹا بچہ پہلے زمرے م

ںیمعلومات حاصل کرسکتے ہ دیتعلق سے آپ مز  
www.landkreis-muenchen.de/coronavirus-betroffene 

 

:وائرس کے عالمات کورونا  

 
 یہوت فیکلت ںیم نےیسانس ل ایدرد، بخار  ںیناک بہنا، جسم م ،یسوزش، کھانس یگلے ک سےیعالمات ج ہی ںیآپ م اگر

ںیاطالع دے د یشگیہو تو پ  

.  
ںیکہ آپ متاثر شخص ہ ںیاور کہ ںیکے ڈاکٹر کو کال کر یملیف یاپن  
ا اور اگر کرے گا اور عالج کے لئے مناسب اقدامات کرے گ صیتشخ یڈاکٹر مستقل طور پر آپ کے مرض ک یملیف

 ای ںیپر رابطہ کر 117116سروس کلیڈیم یمرجنسیا ںیصورت م یعالمات ک دینہ ہوں تو تو شد ابیڈاکٹر دست یملیف

ںیسے اس نمبر پر رابطہ کر 112ڈاکٹر یمرجنسیا  

. 
لیم یآپ سے وزارت صحت ا یساتھ ہ اور  

)gesundheitswesen@Ira-m.bayern.de) کرنے کی درخواست کی جاتی ہے.  
ںیاطالع د یعالمت ظاہر ہوتو وزارت صحت کو فور یکے دوران کوئ نہیاگر قرنط اور .  

 
:لنکس یاضاف  

 
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%9Fnah-
men.html 

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