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  برائے کورونا وائرس اتیہدا
 ( سے متاثرہ افراد کے لئے اہم معلوماتوائرسی)کورون 19 ڈیکوو

 

(01. April 2020) 
 تک 2020مارچ ،25 

 

 ۔ںیہ ہی ںیزیچ لیمندرجہ ذ لیہے تو درج ذ ایجانچ کرا ویٹی( کا پوز19۔ ڈیآپ نے کوروناورس )کوو اگر
  

 

 :نوٹ
آپ کو کم از کم  اور یہوگ یکرن یپابند یک نہیقرنط لویدنوں تک سخت گھر 14آپ کو کم از کم  ںیصورت م یبھ یکس

48  
 ںیاپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر ںیاس سلسلے م  چھوڑ نا ہوگا  نہیقرنط یگھنٹے کے بعد ہ

 

 :اختتام کا قرنطینہ
 سے مدت کی تنہائی کی دنوں 14 اگر ہیں کرسکتے ختم کو عمل کے قرنطینہ میں گھنٹوں  48 جلد از جلد اور بعد کے دنوں 14 کم سے کم آپ

 کی وائرس کرونا سے دن ویں 12 کے قرنطینہ آپ اگر کہ ہے یہ مطلب کا اس سے طور خاص تو ہے رہی نہیں موجود عالمت کوئی سے پہلے
 ۔کریں حرکت آپ پھر بار ایک مطابق کے پابندیوں کی جانے باہر  ہیں ہوسکتے میں دن ویں 15 آپ تو ، ہیں رہے پاک سے عالمات

 نہقرنطی آپ مطابق کے اس. ہیں ہوجاتی لمبی زیادہ عالمتیں پھر تو ہیں رہتے برقرار تک دنوں زیادہ بھی سے اس یا دن ویں 14 عالمات اگر
 ۔ہو نہ ظاہر عالمت کوئی میں مدت کی گھنٹوں 48 تک جب کریں تک وقت اس
 کے وںوال دینے مالزمت یا مالک کو آپ اگر. جائیگا کیا شمار اسے تو ہو بھی خارش میں گلے یا تکان تھکاوٹ، جیسے عالمتیں ہلکی کہ حتى
 . کریں رابطہ لئے کے کمیونٹی اپنی یہاں مہربانی برائے  کریں رابطہ مہربانی برائے تو ہو ضرورت کی سرٹیفکیٹ قرنطینہ لئے

 :نوٹ
 آئے میں رابطہ لیے کے کیس پازیٹو وقت بیک ساتھ کے قرنطینہ  .ہے جاتا ہو شروع قرنطینہ تو ہو کیس پازیٹیو کا شخص گھریلو کسی اگر

 ہرابط کے افراد گھرکے مطلب ، بعد کے اختتام کے قرنطینہ کے کیس پازیٹو ہوگا  ختم میں دنوں 14قرنطینہ یہ اور کیجئے رابطہ سے لوگوں
 ۔ہے لیے کے مدت زیادہ سے اس یا ہفتوں 4 قرنطینہ میں صورت کی آنے میں

 
 

  :ںیآگاہ کر یکو بھ نیبراہ کرم اپنے متعلق    
 دن پہلے ہوا ہے۔ 2عالمات کے آغاز سے  ںیجن سے آپ کا رابطہ ان م ںیوہ لوگ ہ ہی

 

 ںیدنوں تک کے لئے گھر م 14آنے سے لے کر ںیطور پر رابطہ م ی(: ان افراد کو فور1رابطے )زمرہ  یبیقر 

 الگ تھلگ ہونا چاہئے۔

 کا انتظام نہ ہو نہیقرنط لوی( : گھر2دور دراز والے رابطے ) زمرہ  ادہیز. 
 

 ںیہ یجاسکت یآئے افراد سے متعلق معلومات حاصل ک ںیمتاثرہ افراد اور رابطہ م     
  

 betroffene.-muenchen.de/coronavirus-www.landkreis ںیجیاس لنک کو آگے بھ یبرائے مہربان! 

 
 

 
 

 ۔ںیہ ہی ںیزیچ لیمندرجہ ذ لیہے تو درج ذ ایجانچ کرا ویٹی( کا پوز19۔ ڈیآپ نے کوروناورس )کوو اگر
 

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
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 15وہ کم سے   (پر کھانا  کھانا زیم یہ کی) گفتگو  اور ا ںیرہتے ہ ںیفرصت م ای ںیہر وہ فرد جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہ 

 . کے ساتھ ہو یدور یک ٹریم 1.5لئے اور کم سے کم  منٹ کے

 سے براہ راست ہوا ہو الوںیوہ افراد جن کا رابطہ جسم کے س. 

 

 :تیہدا عام

  الگ باتھ روم / ٹوائلٹ ہو تو کی،اگر ا ںیگھر کے لوگوں سے الگ رکھ یکرم خود کو باق براہ

 .ںیآپ اس کا استعمال کر صرف

 
 ںیبھال کا خاص  اہتمام کر کھید یاگر متاثرہ شخص چھوٹا بچہ ہو تو  براہ کرم اس ک

 .بھال کرے کھید یبہن کو چھوڑ  کر اس ک ای یبالغ شخص بھائ کیکا ا یملیاور اگر ممکن ہو تو ف 
 

سے  یاور کھانس نکیچھ یتاکہ معمول ںیبنائ ینیقیکو تمام لوگ  یصفائ یہاتھ ک درخواست ہے کہ حفظان صحت اور یریم

  بچا جاسکے۔
 ۔ںیکو دھوتے رہ زوںیچ یمستقل دروازوں کے قبضوں اور اور اوپر اور

 
 
 

 :ںیپُر کر یڈائر

  یپر ڈائر پیا وٹیٹ یانسٹ ںیبھر یڈائر یاور رابرٹ کوچ ک ںیجانچ کر یدو بار  درجہ حرارت ک ںیکرم دن م براہ

  -i.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarww.rkw  ۔ںیڈاؤن لوڈ کرسکتے ہ 

.Personen.html/Tagebuch_Konkontakt_KontaktPresstiges_Coronavirus/ 
 

 ںیجیپتہ پر بھ لیم یکے اختتام پر محکمہ صحت کو رپورٹ اس ا نہیدن کے قرنط 14 یمہربان براہ
)m.bayern.de-gesundheitswesen@lra( 
 
 

 :وائرس کے عالمات کورونا

 

ہو تو  یتہو فیتکل ںیم نےیسانس ل ایدرد، بخار  ںیناک بہنا، جسم م ،یسوزش، کھانس یگلے ک سےیعالمات ج ہی ںیآپ م اگر

  .ںیاطالع دے د یشگیپ

 .ںیکہ آپ متاثر شخص ہ ںیاور کہ ںیکے ڈاکٹر کو کال کر یملیف یاپن
 

 یملیکرے گا اور عالج کے لئے مناسب اقدامات کرے گا اور اگر ف صیتشخ یڈاکٹر مستقل طور پر آپ کے مرض ک یملیف

 یمرجنسیا ای ںیپر رابطہ کر 116 117سروس کلیڈیم یمرجنسیا ںیصورت م یعالمات ک دینہ ہوں تو تو شد ابیڈاکٹر دست

 .ںیسے اس نمبر پر رابطہ کر 112ڈاکٹر
 

)bayern.de.m-esundheitswesen@Irag (لیم یآپ سے وزارت صحت ا یساتھ ہ اور
  .ہے یجات یدرخواست ک یکرنے ک

 .ںیاطالع د یعالمت ظاہر ہوتو وزارت صحت کو فور یکے دوران کوئ نہیاگر قرنط اور
 

 :لنکس یاضاف
 

http://www.landkreis-muenchen.de/coronavirus 
 

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

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

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona-
virus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnahmen.html 

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

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Tagebuch_Kontaktpersonen.html
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