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آپ کے لئے اہم اپلیکیشن

اس اپلیکیشن کے ذریعہ آپ ہاسپٹل 
میں اپائنٹ منٹ لے سکتے ہیں

موعد اپلیکیشن

اس اپلیکیشن کے ذریعہ سعودی میں 
افراد کے لئے صحت سے متعلق بہت 

سی خدمات پیش کی جاتی ہیں

صحتی اپلیکیشن

ہمارے پیارے بچے اور پیاری بچیاں
اس کورونا وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے ہم بڑے چیلنج کے 
ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں 

لے لیا ہے۔۔ اور ہم اسی دنیا کا ایک حصہ بھی ہیں۔۔
اس وائرس کا حملہ ہم پر ہوا۔۔ ہمارے اہل وعیال پر ہوا اور ہمارے 

عزیر رشتہ داروں پر بھی ہوا۔۔
اس بڑے خطرہ کا مقابلہ کرنے کے سلسلہ میں ہم سب کا متحد 

ہونا بہت ضروری ہے۔۔

اس  ہیں۔۔  کی  کوششیں  ساری  بہت  نے  حکومت  اچھی  ہماری   
وائرس کے پھیلنے پر قابو پانے اور اس کے خطرے کو کم کرنے 
کے سلسلہ میں بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں۔۔ ان سب کا مقصد 

ہماری حفاظت اور ہمارے عزیزوں کی حفاظت ہے۔۔
لیکن اس وائرس کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری ہم سب کے کندھوں 

پر ہے۔۔ 

مکمل طور پر سرکاری ہدایات کی پابندی کرنا اور ان پر عمل پیرا 
ہونا ہم سب کے لئے الزم ہے۔۔ لہذا ہم اپنے گھروں میں رہیں اور 

بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے دور رہیں۔۔
ہم مصافحہ کرنے سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ ہاتھ ہی سے سب 

سے زیادہ یہ وائرس منتقل ہوتا ہے۔۔
ہم اپنی ذاتی صفائی کا اہتمام ضرور کریں۔۔ اور ہم اپنے ہاتھ پانی 
اور صابون سے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد ہی منھ، ناک 

اور آنکھ کے قریب لے جائیں۔۔
اگر آپ کو اس بیماری کی کسی عالمت اور لچھن کا احساس ہو 
تو اپنے والدین کو فورا بتائیں تاکہ وہ صحیح وقت پر صحیح اقدام 

کر سکیں۔۔۔

 ہللا رب العزت کی توفیق اور ہم سب کے آپسی تعاون کے بعد ہی 
ہم اس کورونا وائرس کے خالف کامیاب ہوں گے۔۔

تعاون کرنے کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔۔ ہللا رب العزت 
ہر قسم کی پریشانی سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔۔

وزارت صحت میں بیداری مہم ادارہ کے کارکنان

*   *   *

*   *   *

*   *   *
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کورونا وائرس۔۔۔
ــہ  ــے ک ــی ہ ــی چھوٹ ــے اور اتن ــوق ہ ــی مخل ــی س ــک چھوٹ ای
ــہ  ــے بلک ــکتا ہ ــا س ــا ج ــں دیکھ ــے نہی ــھ س ــرف آنک ــے ص اس
اس کــو دیکھنــے کــے لئــے مشــین کــی ضــرورت ہوتــی ہــے، 
ــے  ــے اور اس ک ــی ہ ــں گھومت ــن می ــاتھ زمی ــے س خاموشــی ک
لئــے کوئــی حدبنــدی بھــی نہیــں ہــے اور ســمندروں کــو پــار کــر 

ــے۔ ــی ہ ــوں کا چکــر کاٹ رہ ــا کــے براعظم دنی
یــہ وائــرس روز بــروز پھیلتــا ہــی جــا رہــا ہــے اور ایــک ملــک 
ســے دوســرے ملــک منتقــل ہــو رہــا ہــے لیکــن پــوری دنیــا اس 
ــم اس ســے  ــذا ہ ــی ہــے؛ لہ ــا رہ ــں پ کــے پھیــالؤ کــو روک نہی
ہللا رب العــزت کــی عظمــت وبلنــدی اور اس کــی قــدرت مطلقــہ 

کــو ســمجھ ســکتے ہیــں۔

ــی طــرف  ــزت ک ــں ہللا رب الع ــں ہمی ــاالت می ــوں ح ــر گ ان دگ
ــا چاہئــے۔۔ اس ســے گریــہ وزاری کرنــی چاہئــے۔۔  متوجــہ ہون
تاکــہ وہ لوگــوں ســے اس مصیبــت کــو ختــم کــر دے۔۔ اس 
پریشــانی کــو دور کــردے۔۔ ملکــوں اور اپنــے بنــدوں کــی 
حفاظــت فرمائــے۔۔۔ اســی طــرح ہمیــں ان تمــام حفاظتــی اقدامــات 
کــی بھــی پابنــدی کرنــی ضــروری ہــے جــن کــے بــارے میــں 

ــے۔۔ ــں گ ــں گفتگــو کری ــم اس شــمارہ می ہ
میــں ہللا رب العــزت ســے دعــا گــو ہــوں کــہ وہ ہــم ســب کــی ہــر 

مصیبــت ســے حفاظــت فرمائے۔۔

*   *   *

کورونا وائرس سے متعلق خصوصی شمارہ
ہدیہ منجانب »مکی« میگزین

زیر اہتمام: جمعیت مراكز االحیاء، 
مکہ مکرمہ

چیف ایڈیٹر
ڈاکٹر عمار عبد ہللا عطار

نظر ثانی اور علمی مراجعہ
محکمۂ بحث وتحقیق اور سماجی علوم 

 
پروڈیکشن ڈائریکٹر

عبد الرحمن بن طالل ابو النور

ایگزیکیوٹ 

شائع کردہ: 

خوش آمدید

- »مکی« میگزین کے صفحات پر شائع ہونے والے تمام تحریری مواد، 
کی  پروجیکٹ«  تعظیمی  مکرمہ  »مکہ  کے صفحات  ڈرائنگ  اور  کہانیاں 
نجی ملکیت ہیں لہذا میگزین کے کسی بھی حصہ کو دوبارہ نشر کرنے کی 
صورت میں اس پروجیکٹ سے تحریری طور پر اس کی اجازت لینی ہوگی۔ 
- »مکی« میگزین اشاعت کے لئے موصول ہونے والے کسی بھی چیز کو 

واپس کرنے کا پابند نہیں ہے۔

خط وکتابت کے لئے ممیگزینن کا پتہ
21955 مکہ مکرمہ   ،57571 پوسٹ باکس: 

مملکت سعودی عرب
 00966125390101 موبائل نمبر:  

 00966125390202 فیکس نمبر: 
 00966555027526 واٹس اپ: 

makky@makkah.org.sa ایمیل: 

نیشنل الئبریری میں  ریکارڈ ))مکی(( میگزین کا رجسٹریشن
نمبر:1428/4529

 1658-3698-8 بارکوڈ نمبر: 
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کہانی: تامر عبد الحمید
ڈیزائنر: خالد عبد العزیز

آپ حضرات 
بہت زیادہ 

محنت کر رہے 
ہیں۔۔ ہللا آپ 

لوگوں کی مدد 
فرمائے

مکی کے والد صاحب، 
یہ تو ہر ڈاکٹر کی ذمہ 

داری ہے

آپ کی بہن آپ کو 
سالم کرنا چاہتی ہیں

قابل فخر 
میرے عزیز 
بھائی۔۔ آپ 
کیسے ہیں؟

خیریت 
سے ہوں، 

الحمد ہلل

آج کا کام 
ختم ہو چکا 
ہے، ابھی 

میں گھر میں 
ہوں

ماموں جان آپ ہم سے ملنے کیوں 
نہیں آتے ہیں جبکہ آپ ہمارے ہی 

شہر مکہ مکرمہ میں ہیں؟

کیونکہ میں اپنے
کام کے وقت ہاسپٹل میں 
رہتا ہوں۔۔ مجھے خدشہ 
ہے کہ میرے آنے کی 

وجہ سے یہ وائرس کہیں 
آپ لوگوں میں منتقل نہ 

ہو جائے

دیکھئے مکیہ بھی بیدار ہو چکی ہے۔۔
وہ بھی آپ کو سالم کرنا چاہتی ہے

السالم علیکم پیارے ماموں جان
آپ کی بہت یاد آرہی ہے!

وعلیکم السالم 
ورحمة ہللا 

وبرکاتہ۔۔ مکیہ، 
مجھے بھی 

آپ کی بہت یاد 
آرہی ہے 

چہرہ دھل کر آتی ہوں پھر آپ سے گفتگو کروں گی

ماموں جان آپ مکہ مکرمہ 
میں کیا کر رہے ہیں

حکومت کے اہلکاروں
 نے چند ڈاکٹروں کا 

انتخاب کیا ہے اور میں ان 
میں سے ایک ہوں اور ہم 
لوگ مکہ کے اطراف میں 

واقع ہاسپٹلوں کا
 دورہ کرتے ہیں

اور وہاں کورونا 
وائرس کے سلسلہ 

میں کئے گئے 
حفاظتی اقدامات کا 

جائزہ لیتے ہیں

میرے والد صاحب نے بتایا ہے
 کہ سب سے پہلے ہمیں اذکار اور دعاؤں کے ذریعہ 
اپنی حفاظت کرنی ضروری ہے، پھر اس کے بعد 
حفاظتی ہدایات کی پیروی کریں تاکہ ہللا رب العزت 

ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے

کیونکہ بیماری سے بچنے کے لئے 
حفاظتی اقدامات کرنے کا حکم ہمارے 

دین میں دیا گیا ہے

مکی، آپ کے 
والد صاحب 

کی بات بالکل 
صحیح ہے

کی مہم جوئیاں

اسے باندھو۔۔ پھر توکل کرو۔۔
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میری امی نے بھی یہی 
بات کہی ہے۔۔ اور امی 
اور ابو دونوں نے ہمیں 

کورونا وائرس کے 
سلسلہ میں مزید باتیں 

بتائی ہیں

ہم نے وہی باتیں
بتائی ہیں جو ہم جانتے 
ہیں۔۔ لیکن آپ دونوں 
مزید معلومات حاصل 

کر سکتے ہیں

ہم کیسے 
حاصل 

کر 
سکتے 

ہیں؟

آپ کے ماموں جان 
ہمیں مزید طبی 

معلومات فراہم کر 
سکتے ہیں۔۔ اور وہ 

ایک ماہر ڈاکٹر
بھی ہیں

حقیقت میں ڈاکٹر ہی
معلومات کے سلسلہ میں اہم 

ذریعہ ہیں۔۔ لیکن ہر ڈاکٹر کو تمام 
تفصیالت اور معلومات کا علم

نہیں ہوتا ہے

۔۔ بہتر یہ ہے کہ ہم قابل
اعتماد ذرائع سے معلومات حاصل 

کریں اور وہ سعودی عرب کی وزارت 
صحت ہے

میرے بھائی میں کھانا بنانے
میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ میں آپ 

کے لئے وہ سارے سامان بھجوا دیتی ہوں 
جو میں نے آج تیار کیا ہے اور پکانے کا 

طریقہ بھی بتا دیتی ہوں

بہت اچھی بات ہے!
ہللا آپ کی حفاظت فرمائے

جیسا کہ آپ کے
والدین نے کہا۔۔ صحیح 

طبی معلومات حاصل کرنا 
اور ہدایات پر عمل پیرا 
ہونا بہت ضروری ہے

اگر دیکھا جائے
تو اس میں بھی ہللا کی 
عبادت ہے کیونکہ ہم 

وسائل اختیار کر رہے ہیں 
جیسا کہ ہمیں حکم دیا

گیا ہے

کھانا پکانے کے
لئے مجھے کچھ 

سبزیاں چاہئے۔۔ کیونکہ 
موجودہ مقدار ہمارے 

لئے کافی نہیں ہے

اچھی بات ہے۔۔
بتائیں کیا النا 

ہے، ہوم ڈیلیوری 
اپلیکیشن کے ذریعہ 

منگا لیتا ہوں
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ابو جان، آپ خریدنے کے 
لئے خود کیوں نہیں جا 

رہے ہیں؟

ابھی گھر سے نہ نکلنا ہی 
بہتر ہے تاکہ وائرس سے 

محفوظ رہا جا سکے

اوہ۔۔ چلیں سبزیاں آنے تک ہم اپنے وقت 
سے فائدہ اٹھا کر کچھ سیکھتے ہیں۔۔ کیا 

آپ دونوں تیار ہیں؟

کس چیز کے لئے 
تیار رہیں؟

اس وائرس سے 
محفوظ رہنے 

کے طریقوں کے 
سلسلہ میں کچھ 
باتیں آپ لوگوں 

کو بتاؤں گا۔

ہم دونوں تیار ہیں

ہم چالیس سکنڈ تک ہر مرتبہ مسلسل 
یا ہم ہر مرتبہ بیس سکنڈ تک اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھ دھونے کا خاص اہتمام کریں

کو سیناٹائزر کے ذریعہ صاف کریں
کھانسنے یا چھینکنے کے وقت 
اپنے منھ اور ناک پر کاغذ کا 

رومال ضرور رکھیں
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ان رومال کو 
فورا ہی اپنے آپ 

سے دور کریں

بہتر ہے 
کہ انہیں 

ڈسٹبن میں 
ڈال دیں

رومال نہ ہونے کی 
صورت میں اپنے 

کہنیوں کے اندرونی 
حصہ پر کھانسیں یا 

چھینکیں

اپنا منھ بالکل نہ 
چھوئیں

ناک اور آنکھ 
بھی نہ چھوئیں

لوگوں سے ملنے کے 
وقت۔۔۔ یاد رہے کہ لوگوں 

سے ملنا جلنا انتہائی 
ضرورت کے وقت ہو۔۔

بازاروں میں لوگوں
کا بھیڑ لگانا اور دوکانوں میں کیشیئر 
کے پاس ان کا جمع ہونا غلط ہے۔۔۔ 
لوگوں کا آپس میں ایک میٹر کی 
دوری پر کھڑا ہونا ضروری ہے
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تمام شدہ

میں نے ان ساری اہم 
معلومات کو لکھ لیا ہے

یقینا یہ بہت ہی 
اہم سبق ہے

ماموں جان نے بتایا 
ہے کہ ذاتی صفائی 
اور پاکیزگی حفاظت 

کے لئے بہت اہم 
ہے۔۔

ہاں۔۔ اسباب ووسائل اختیار کرنے کے 
بعد ہللا پر اعتماد کرنا ضروری ہے

صحت سے متعلق جو بھی اقدامات ہم کر رہے 
ہیں ان میں ہللا رب العزت کی قربت بھی ہے۔۔۔ 

مثال کے طور پر صحت افزا کھانا کھانا

صحیح۔۔ 

اس غذا سے انسانی صحت کی 
حفاظت ہوتی ہے اور بیماری 
سے لڑنے کی صالحیت کو 

تقویت ملتی ہے

ہمیں صحت اور
طاقت کی نعمت کو ہمیشہ 
یاد رکھنا چاہئے۔۔ اس کی 
حفاظت کے لئے کوشش 

کرنی چاہئے اور اس سلسلہ 
میں ہللا رب العزت کا 

شکریہ بھی ادا
 کرنا چاہئے

اسالم ہمیں جانوں
کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا 
ہے۔۔ اور اسی وجہ سے خادم 

حرمین شریفین نے مسجدوں میں 
نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے

اور سب لوگ اپنے 
گھروں میں نماز 

پڑھیں تاکہ یہ وائرس 
نہ پھیل سکے

اے ہللا اس وبا اور رنج 
وغم کو ہم سے دور فرما 
اور ہمارے ملک اور تمام 
ممالک کو امن وامان اور 

پرسکون بنا

آمین
8
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تیار کردہ: تامر عبد الحمید             ڈیزائنر: محمد عبد الہادی

1

ہمیں ہللا رب العزت
پر توکل کرنا چاہئے اور 
دعا وذکر کے ذریعہ اپنی 

حفاظت کرنی چاہئ

ہمیں ہللا رب العزت
پر توکل کرنا چاہئے اور 
دعا وذکر کے ذریعہ اپنی 

حفاظت کرنی چاہئ

حفاظتی تعلیمات اور
 ہدایات پر بھی عمل کرنا 
چاہئے تاکہ ہللا رب العزت 
تمام قسم کے امراض سے 

ہماری حفاظت فرمائے

حفاظتی تعلیمات اور
 ہدایات پر بھی عمل کرنا 
چاہئے تاکہ ہللا رب العزت 
تمام قسم کے امراض سے 

ہماری حفاظت فرمائے

2

مقابلوں کا وقتمقابلوں کا وقت

کیا آپ وائرس 
پھیلنے کی جگہوں 
تک سیناٹائزر کی 
شیشی پہنچانے 

میں ہماری مدد کر 
سکتے ہیں؟

دونوں پینٹنگ کے 
درمیان چھ چیزوں 

میں فرق ہے، کیا آپ 
بتا سکتے ہیں؟
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)ہللا رب العزت کے 
کلمات کے ذریعہ اس کے 
پیدا کردہ شر وفتن سے 

پناہ چاہتی ہوں(

3

4

چلیں پارٹی منعقد 
کرنے کے لئے بقیہ 
سہیلیوں کو بالتے 

ہیں!

کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے 
کے سلسلہ میں صحیح اور 

غلط تصرفات کیا ہیں؟

پینٹنگ کے مندرجہ حصوں کو مذکورہ 
پینٹنگ کی صحیح جگہ پر رکھیں

صحت کے تمام ہیرو کا شکریہ

ہاچھہہ
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6

ہ ط م ی ط ں - ا ط پ ن ط ے ط - 5
گ ط ھ ط ر و ط ط ں - ط م ی ں - ر ط ہ 
ط ط ن ا - ض ط ر و ط ر ط ی - ط ہ ط ط 
ے - ط ت ا ک ط ط ہ - ا س - ط و ا ئ ط 
ر ط س ط - ط ک ط ا ط - خ ط ا ت ط م ط 

ہ - ط ہ و - ط س ط ط ک ط ے

ص ط ح ط ط ی ح ط - ط ب ا ط ت -
 ط ہ ط ے - ک ط ی ط و ط ن ط ط ک ط ہ - ط 

و ط ا ط ط ئ ر ط س ط -  ط ل ط و ط گ و ط ں 
-  ط ک ط ے - د ط ر ط ط م ی ط ط ا ط ن -  ط 
ب ط ط ہ ت ط -  ط آ ط س ا ن ط ط ی - س ط 

ے - ط م ن ط ت ط ق ط ل - ط ہ و ط - 
 ط ج ط ا ت ط ا - ط ہ ط ے

ہمارے لئے اپنے جسموں
اور صحت کی حفاظت ہمیشہ ضروری

ہے،  اسی لئے صحت افزا کھانا کھانا الزم 
اور ضروری ہے اور نقصان دہ کھانوں سے 
پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، کیا آپ یہاں 

صحت افزا کھانوں میں فرق کر 
سکتے ہیں؟

اگر آپ جاننا چاہتے 
ہیں کہ مکی اور مکیہ 
کیا کہنا چاہتے ہیں تو 
ان کی باتوں میں سے 
حرف »ط« کو حذف کر 

دیں! چلو شروع کریں

دودھ
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ــی  ــر اپن ــے اور اس پ ــا ہ ــام کی ــڑا اہتم ــے انســانی جــان کا ب ــن اســالم ن ــارے دی ہم
توجــہ بہــت زیــادہ مرکــوز کــی ہــے اور اســی وجــہ ســے اس کــی حفاظــت کــو ان 

ــا ہــے جــن کــی حفاظــت انســان پــر الزم ہــے ضــروری مقاصــد میــں شــامل کی
 اســالم نــے ایســے بہــت ســے احــکام جــاری کئــے ہیــں جــو انســانی جــان کــے لئــے 
مفیــد ہیــں اور ان احکامــات کــی وجــہ ســے اســے نقصانــات بھــی نہیــں پہنچتــے 

ــی  ــے، اس ک ــی حفاظــت ہ ــان ک ــادہ ج ــادہ ســے زی ــں اور ان ســب کا مقصــد زی ہی
حمایــت ہــے اور اس ســے ہــر برائــی کــو دور کرنــا ہــے؛ لہــذا دیــن کــی حرمــت کــے 
بعــد انســانی جــان کــو ایســی حرمــت حاصــل ہــے جــو کســی اور چیــز کــو حاصــل 

نہیــں ہوئــی ہــے اور انســان ہللا رب العــزت کــی ســب ســے اشــرف مخلــوق ہــے۔

1- بقــاء کــے اســباب ســے جــان کــی حفاظــت ہوتــی ہــے: مثــال کــے طــور پــر ہــم غــذا، ورزش اور ہــر اس چیــز کا 
اہتمــام کریــں جــس ســے ہمــاری جــان کــو تقویــت ملــے۔

2- تکلیــف دہ چیــزوں کــو دور کرکــے جــان کــی حفاظــت ہوتــی ہــے: مثــال کــے طــور پــر ہــر نقصــان دہ چیــزوں 
ــری  ــو ان ب ــم ســب ک ــرہ، ہللا ہ ــو نوشــی اور منشــیات وغی ــت اندیشــی، تمباک ــں جیســے ناعاقب ــز کری ســے پرہی

چیــزوں ســے محفــوظ فرمائــے۔
ــا کوئــی تکلیــف ہــو تــو عــالج  ــم بیمــار پڑیــں ی 3- عــالج کــے ذریعــہ جــان کــی حفاظــت ہوتــی ہــے: جــب ہ

کرائیں۔

1- کھانے اور پینے کا 
اہتمام کریں، صحت 

افزا جگہوں میں اس 
طرح رہیں کہ زندگی کے 
کاموں کو انجام دینے کے 

لئے ہمارے جسموں کو تقویت
مل سکے اور وہ صحیح وسالم رہیں۔

2- ہر مضر چیزوں سے پرہیز کریں جیسے کسی بیماری کے پیدا ہونے اور کسی وبا کے پھیلنے سے 
پہلے حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور اس کے لئے صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کریں، گندگی اور ناپاکی سے 

دور رہیں اور بیماری اور وبا وغیرہ سے بچنے کے لئے ڈاکٹر اور ماہرین جو ہدایات دے رہے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔
3- بیمار ہونے کی صورت میں اس کا عالج کرائیں.

1- کسی شخص کی تکلیف کا سبب نہ بنیں۔
2- جــب کوئــی شــخص کســی متعــدی بیمــاری ســے متاثــر 
ــہ  ــرے تاک ــار ک ــہ اختی ــی کا طریق ــو وہ تنہائ ــے ت ــو جائ ہ
اس کــی وجــہ ســے کوئــی دوســرا شــخص اس بیمــاری کا 

شــکار نــہ ہــو ســکے۔

کورونــا وائــرس کــے سلســلہ میــں جــو پیــش رفــت ہوئــی ہیــں ان کــی وجــہ ســے ســعودی 
عــرب کــے ســینیئر علمــاء کــی کمیٹــی نــے ایــک فتــوی جــاری کیــا ہــے جــس میــں اس بــات 
ــد کــی گئــی ہــے کــہ اس وائــرس کــے پھیــالؤ کــو روکنــے کــے لئــے مســجدوں  کــی تاکی
میــں نمــاز جمعــہ اور پانچــوں وقــت کــی فــرض نمــازوں کــو بنــد کرکــے صــرف آذان دئــے 
جانــے پــر اکتفــاء کرنــے میــں شــرعی طــور پــر کوئــی قباحــت نہیــں ہــے لیکــن اس حکــم 
ــک کــے خــاص  ــد مل ــے، پھــر اس کــے بع ــا ہ ــا گی ــن شــریفین کــو مســتثنی کی ســے حرمی
اداروں کــی طــرف ســے یــہ ہدایــات دی گئــی ہیــں کــہ ہــر شــخص اپنــے گھــر میــں رہــے 
اور صــرف ضــرورت کــے لئــے متعینــہ وقــت ہــی میــں باہــر نکلــے اور ان ســب تعلیمــات 

وہدایــات کا مقصــد بقــدر اســتطاعت اس وبــا کــے پھیــالؤ کــو روکنــا ہــے۔
جــو بھــی اپنــے گھــر میــں رہــا اور جــاری کــردہ تعلیمــات وہدایــات پــر عمــل کرتــا رہــا 
اس نــے ہمــارے ملــک کــے ماحــول کــو پرامــن بنانــے میــں حصــہ لیــا اور اســے اس 

سلســلہ میــں ان شــاء ہللا ثــواب بھــی ملــے گا۔

جان کی حفاظت تین چیزوں سے ہوتی ہے:

ہمارے جسم امانت ہیں۔۔
ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے

ہمارے جسم امانت ہیں۔۔
ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے

اپنی جانوں کے سلسلہ 
میں ہماری ذمہ داریاں:

دوسروں کے سلسلہ میں ہماری ذمہ داریاں

 ہم سب ہی اپنے ملک کے صحت افزا ماحول کے ذمہ دار ہیں
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کورونا وائرس کیسے منتقل ہوتا ہے؟

منتقل ہونے والی بیماری سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟

ہم اپنے گھروں میں کیوں رہیں؟

چھینکنے اور کھانسنے کے آداب

ــے  ــے وال ــے اڑن ــخص س ــار ش ــت بیم ــے وق ــنے ک ــا کھانس ــے ی چھینکن

ــے۔ ــا ہ ــل ہوت ــت منتق ــراہ راس ــہ ب ــے ذریع ــز ک ــی چی ــک ذرات جیس باری

اس وائــرس ســے متاثــرہ چیــزوں اور ســاز وســامان وغیــرہ کــو چھــو کــر 

اپنــے کان نــاک اور آنکــھ چھونــے ســے منتقــل ہوتــا ہــے۔

1- ہر وقت اور ہر حال میں ذکر اور ورد کے ذریعہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔

2- پانی اور صابون سے اپنے دونوں ہاتھ مسلسل دھوئیں یا انہیں سیناٹائز کریں۔

3- کســی ایســے شــخص ســے نــہ قریــب ہــوں جســے کھانســی یــا چھینــک آتــی ہــو یــا اس 

5- بھیڑ کی جگہوں سے پرہیز کریں۔4- مصافحہ کرنے سے بالکل پرہیز کریں۔میــں پســینہ اور انفلونــزا جیســی کســی بیمــاری کــی عالمــت ظاہــر ہــو رہــی ہــو۔

ــا ہــے  ــو رہ ــوا ہــے اور ہ ــا میــں جــو کچــھ ہ ابھــی تــک پــوری دنی

اس ســے یــہ بــات واضــح ہــو جاتــی ہــے کــہ یــہ وائــرس بھیــڑ کــی 

جگہــوں میــں بہــت جلــد پھیلتــا ہــے، اســی وجــہ ســے اگــر ہــم بھیــڑ 

کــی جگہــوں اور لوگــوں کــے اختــالط ســے بچیــں گــے تــو وائــرس 

ــے  ــا اور اس ــم کرن ــے خت ــت اس ــکے گا اور اس وق ــل س ــں پھی نہی

شکســت دینــا ممکــن ہــو ســکے گا۔

1- چھینکنــے اور کھانســنے کــے وقــت کاغــذ کا رومــال اســتعمال 
کــروں گا پھــر اســے بہــت جلــد ڈســٹبن میــں ڈال دوں گا۔

گا یــا انہیــں ســیناٹائز کــروں گا۔2- پھــر اپنــے دونــوں ہاتھــوں کــو صابــون اور پانــی ســے دھــوؤں 
3- اگــر آپ کــے پــاس رومــال نــہ ہــوں تــو آپ اپنــے 
ــں اور  ــس لی ــں کھان ــہ می ــی حص ــے اندرون ــی ک کہن

ــں۔ چھینــک لی

ہم کورونا وائرس کے خالف ایک ساتھ ہیں
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میں آپ سب کو
دونوں ہاتھ دھونے کا صحیح 
طریقہ بتاؤں گی تاکہ ہم اپنے 

جسموں میں جراثیم کے 
منتقل ہونے سے اپنے آپ 

کی حفاظت کر سکیں

بیان کردہ طریقہ سے ہم اپنے ہاتھ دھونے میں جلدی نہ 
کریں بلکہ اہتمام کے ساتھ دھوئیں اور بہتر تو یہ ہے کہ 

اس کام میں تیس سے ساٹھ سیکنڈ تو ضرور لگائیں

دونوں ہاتھ دھونے سے 
پہلے اپنے ہاتھ کی ان 
ساری چیزوں کو اتار 

لیں جو دونوں ہاتھوں کو 
بیکٹیریا سے اچھی طرح 
صاف کرنے میں رکاوٹ 

پیدا کر رہی ہوں

1
پہلے اپنے ہاتھ 
کو بھگا لیں 

پھر صابون کا 
استعمال کریں

2

اپنے ہاتھوں کو 
اپنی ہتھیلیوں کے 

ذریعہ ایک دوسرے 
کے ساتھ رگڑیں

پھر بائیں ہاتھ کی پشت 3
کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی 
سے رگڑیں اور انگلیوں 
کو بھی ایک دوسرے 
سے مال لیں پھر اس 

کے برعکس کریں اور 
بار بار ایسا کریں

4

پھر انگلیوں کے 
درمیانی حصوں کو پانی 
سے دھوئیں اور ہتھیلی 
کو ایک دوسرے کے 

ساتھ رگڑیں

5
پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں 
کی پشت کو بائیں ہاتھ کی 
ہتھیلی کی ساتھ انگلیوں 

کے جوڑ سمیت رگڑیں پھر 
اس کے برعکس کریں اور 

بار بار ایسا کریں

6

پھر دائیں ہاتھ کی 
پشت کو بائیں ہاتھ 
کے انگوٹھے سے 
دائرہ کی شکل میں 
رگڑیں پھر اس کے 
برعکس کریں اور 
بار بار ایسا کریں

7
پھر دائیں ہاتھ کی 

ہتھیلی کو بائیں ہاتھ 
کی انگلیوں کے ذریعہ 
دائرہ کی شکل میں 
رگڑیں پھر اس کے 

برعکس کریں اور بار 
بار ایسا کریں

8

پھر ہم دونوں ہاتھ کو کاغذ 
کے رومال سے ایک مرتبہ 
صاف کریں اور نل کی ٹونٹی 
کو بند کرنے کے لئے تولیہ 
کا استعمال کریں یا اسے 

اپنے کہنی کے کنارہ سے بند 
کریں تاکہ ہمیں اسے دوبارہ 

اپنے ہاتھوں سے چھونے کی 
ضرورت نہ ہو

901

میں اپنے دونوں ہاتھ 
کیسے دھوؤں؟
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کھانا کھانے 
سے پہلے اور 
بعد میں اپنے 
ہاتھ دھوئیں 

2
قضائے 

حاجت کے 
بعد دھوئیں 

3

ناک اور
کان صاف 

کرنے کے بعد 
دھوئیں 

4
بال میں 

کنگھی کرنے 
کے بعد 
دھوئیں 

5

ڈسٹبن میں 
استعمال شدہ 

چیزوں کو ڈالنے 
کے بعد دھوئیں 

جانوروں کو6
چھونے کے بعد دھوئیں 
اگرچہ وہ جانور ہمارے 
گھروں میں رہنے والے 

پالتو اور مانوس ہی 
کیوں نہ ہوں

7

یا ہاسپٹل کے 
راستہ میں موجود 

سیناٹائزر سے 
اپنے ہاتھ صاف 

کریں

نیند سے 
بیدار ہونے 

کے بعد

1

چلیں ہم یہ 
سیکھتے ہیں کہ 
ہمیں اپنے ہاتھ 

کب دھونا الزم ہے

میں اپنے ہاتھ کب دھوؤں؟
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