
 

 
 

 

کز میمیتعل ہنے یضوں کے ساتھ رابطے می مر19وڈ یں کوی مرا ں 

  والے خاندانوں کے لئے معلومات

  

سے ی ا ی کسیٹیا بیٹے یموجودہ پروٹوکول کے مطابق ، آپ کے ب

 ، آپ یجلد ہ ۔ض ہےی کا مر19ڈ یجو کوو ںیہ ںیہ افراد کے ساتھ

مات کو بڑھانے نے ، معلوی طور پر اپنے معاملے کا جائزہ لیکو انفراد

سٹ کے لئے مالقات کا وقت مقرر کرنے کے لئے ی ٹیصیاور تشخ

  ی۔ طرف سے کال موصول ہوگیٹ ورک کی نینگران

  

ے ، شناخت شدہ شخص کو درج ی سے بچنے کےلیماری بیمتعد

  ۔ےیامل کرنا چاہ پر ل اقداماتیذ
  

  نہیگهر پر قرنط
  

 ہنا چاہئے اور وہ ایٹیا بیٹے یآپ کے ب ا یسکول  کو گھر پر 

ں ین وصول نہیا زائریں ، یں جاسکتے ہی مرکز نہیمیتعل

ض کے ساتھ رابطے کے ی مرین کیلو قرنطیاس گھر ۔ںیکرسکتے ہ

  ی۔ دن ہوگ10 دن سے کم سے کم یآخر

 ں یسٹ کے نتائج سے قطع نظر گھر می کو ٹیٹیا بیٹے یآپ کے ب

  ۔ ہےین کرنا ضروریقرنط



 

 ہے اور  بطہ رکھاض سے رای مریں کسی میاگر آپ نے حال ہ

 کر ٹیوبی انک کو آپ  وائرس کے ہے سکتا  ہے تو ، ہویسٹ منفیٹ

 سکتا ض بننے کا خدشہ ہویں مریہوں اور بعد کے دنوں م ںیہ

  ۔ہے

 دوسرے افراد گھرکے جہاں تک ممکن ہو ، آپ کو اپنے آپ کو  

ہنا چاہئے سے  ی ہے کہ حفاظتی جاتیہ سفارش کی ۔ الگ 

 یہ بھی ۔ںی رکھیمات گھر کے اندر بھفاصلے اور ماسک اقدا

  ہے کہ نگہداشت کرنے والے کم سے کم ہوں ، اور ان سےیضرور

ن یقرنط اس شخص کے رشتہ داروں کو  ۔ںیکر موالکات کم یب

ں ہے جب تک کہ طالب علم مشتبہ ی ضرورت نہیکرنے ک

  ۔سیق شدہ کیڈ کا تصدیمعاملہ ہے نہ کہ کوو

  
  شنیلینٹی وی حفظان صحت اور گهر كیہاته ك

 صاف ستھرا ی انجام دہی حفظان صحت کیبار بار ہاتھوں ک ، 

ادہ وقت تک گھر کو ہوادار رکھنے سے یادہ سے زی ، اور زیساز

  ۔ںیلنے کے امکانات کم ہوجاتے ہی پھیماریں بیگھر م

  
  نگرانی كی عالمت 

  ں اور یں لی گھنٹے م12اپنے بیٹے یا بیٹی کا درجہ حرارت ہر

 ی شکل کی ظاہریر عالمات کیاتھ مطابقت پذ کے س19ڈ یکوو

 یا ان کے فوریں نابالغ یاگر آنے والے دنوں م ۔ںی کرینگران

 کے ساتھ 19ڈ یں کوویم) ا بڑوںیدوسرے نابالغ افراد (ماحول 



 

ہنا چاہئے یں گھر پر ہیں تو انہیدا ہوجائیر عالمات پیمطابقت پذ  

  ۔کرنا چاہئےعے اپنے صحت کے مرکز سے رابطہ یاور فون کے ذر

  

 سوال ی اگر آپ کو کوئ۔ںیٹ ورک سے کال کا انتظار کری نینگران

پر  ) 050 203 900(کو  لتھ کونسلی ضرورت ہو تو آپ ہیپوچھنے ک

  ۔ںی کال کرسکتے ہیبھ

  

ب سائٹ سے ی ویآپ باسک گورنمنٹ کے محکمہ صحت ک

19-COVIDد معلومات سے مشورہ یں مزیکشن میشن سی انفارم

  ۔ںیڈاؤن لوڈ کرسکتے ہ اور معلومات
https://www.euskadi.eus/coronavirus/ 
 


