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 کورونا وائرس سے تحفظ
سیاہ فام، ایشیائی اور اقلیتی نسلی پس منظر کے حامل  

 لوگوں کے لیے پانچ نکاتی ہدایات
 

تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ سیاہ فام، ایشیائی یا اقلیتی  
کی زد میں آنے،   COVID-19نسلی پس منظر سے ہیں تو آپ کو 

 اس کے سبب شدید بیمار ہونے اور مرنے کا شدید خطرہ ہے۔ 
 

یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اور دوسرے خود کو اور اپنے 
کے لیے انجام دے سکتے  سے محفوظ رکھنے  COVID-19خاندان کو 

 ہیں۔ 
 

 خطرات کو جانیں  ۔1
• COVID-19   کے سبب مردوں کو عورتوں کی نسبت مرنے کا

 زیادہ خطرہ ہے 
افریقی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی اور پاکستانی تہذیب کے   •

کے سبب  COVID-19مردوں کا سفید فام مردوں کی نسبت 
 مرنے کا زیادہ امکان ہے۔ 

-COVIDسفید فام عورتوں کی نسبت سیاہ فام عورتوں کا  •
 کے سبب موت کا شکار ہونے کا زیادہ امکان ہے  19

سال سے زیادہ ہے تو آپ کو خطرہ ہے،   65اگر آپ کی عمر  •
سال سے زیادہ ہے تو آپ کو اس کا    85اور اگر آپ کی عمر 

 شکار ہونے کا شدید خطرہ ہے 
کے  COVID-19صحت کی کچھ صورتحالیں بھی آپ کو  •

خطرے سے دوچار کر سکتی ہیں۔ ذیابیطس اور ہائپر ٹینشن  
 ان میں شامل ہیں

کے خاندان پر اثر انداز  جانیں کہ یہ خطرات کیسے آپ اور آپ  •
 ہوتے ہیں۔ 

 
 اچھے حفظان صحت کا خیال رکھیں  ۔2

 اپنے ہاتھ باقاعدگی سے دھوئیں   •
 کھانستے اور چھینکتے وقت قابل تلف ٹشوز استعمال کریں  •
 استعمال شدہ ٹشوز پھینک دیں  •
 اگر آپ کے پاس ٹشو نہ ہوں تو اپنی آستین استعمال کریں •



 کورونا وائرس سے تحفظ 
 ایشیائی اور اقلیتی نسلی پس منظر کے حامل لوگوں کے لیے پانچ نکاتی ہدایات سیاہ فام، 

2 
 

 

 چھونے سے گریز کریں اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو  •
 ایسے لوگوں سے ملنے سے اجتناب کریں جو بیمار ہوں۔  •

 
 خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھیں  ۔3

جہاں بھی ممکن ہو دو میٹرز کی تجویز کردہ سماجی فاصلہ   •

 بندی برقرار رکھیں، کم از کم ایک میٹر الزمی 

میں آپ   اور دکانوں چہرے کا نقاب پہنیں؛ پبلک ٹرانسپورٹ  •

الزمی اسے پہنیں۔ اگر آپ کا دوسروں سے سامنا ہونے کا  

 امکان ہو تو چہرے کو ڈھانپنے کی کوشش کریں 

 خاندان میں یا سماجی تقاریب میں احتیاط کریں  •

اپنے اردگرد دوسروں کے بارے میں سوچیں جو آپ سے   •

 سکتے ہیں زیادہ خطرے کا شکار ہو  

ہے تو گھر پر رہیں اور  COVID-19اگر آپ کو لگے کہ آپ کو  •
 ٹیسٹ کروائیں۔ 

 
 اپنے خدشات کے بارے میں بات کریں  ۔4

  GPاگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو عالمات ہیں تو اپنے  •
 پر کال کریں  111سے بات کریں یا 

اگر آپ کو واپس اپنے کام پر جانے کی پریشانی ہو تو، اپنے   •
 سے بات کریں آجر 

اگر آپ کو اپنے آجر سے بات کرنا مشکل لگتا ہے، تو اپنی   •
 سے بات کریں   ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹویونین یا 

ہر کوئی اہمیت   NHSاگر آپ کو نفسیاتی معاونت درکار ہو تو  •
 حظہ کریں۔ مال رکھتا ہے

 
 صحت مند رہیں  ۔5 

 آپ کی صحت اہمیت رکھتی ہے  •

صحت مند رہنے سے آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا   •

 ہے 

بہبود کے پانچ مراحل کی پیروی کریں:   •

-anxiety-https://www.nhs.uk/conditions/stress

wellbeing/-mental-depression/improve ۔ 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hse.gov.uk/contact/index.htm&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=KzqQzZkegOTu4aTKGsznf/rBKzzB/X8Xwj/WsNDvrvc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hse.gov.uk/contact/index.htm&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=KzqQzZkegOTu4aTKGsznf/rBKzzB/X8Xwj/WsNDvrvc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hse.gov.uk/contact/index.htm&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=KzqQzZkegOTu4aTKGsznf/rBKzzB/X8Xwj/WsNDvrvc=&reserved=0
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/improve-mental-wellbeing/&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=NpVCk8U8wsvX4sUkdsVDc5B1Lrr6kR7zeiIJvFxPcmc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/improve-mental-wellbeing/&data=02|01||fd306e05c1004afad60108d8139907c1|a8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f|0|0|637280896019124580&sdata=NpVCk8U8wsvX4sUkdsVDc5B1Lrr6kR7zeiIJvFxPcmc=&reserved=0
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کورونا وائرس   ONSایتھنک گروپ کی جانب سے  تحقیق کے ذرائع:
(19-COVID سے متعلقہ ):سے   2020مارچ   2 اموات، انگلینڈ اور ویلز

 2020مئی  15
میں تضادات کا  خطرات اور نتائج  COVID-:19 لینڈ:صحت عامہ انگ 

 جائزہ
گروپس پر   BAME اعدادوشمار کے عالوہ: صحت عامہ انگلینڈ:

19-COVID  کے اثر کو سمجھنا 
 

 gov.uk/coronavirusمزید معلومات: 
 
 

( Essex Resilience Forum، ایسکس ریزیلنس فورم)2020جوالئی 
 کی جانب سے شائع کردہ 

Essexprepared.co.uk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urdu: Coronavirus advice for BAME 
people  

 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://www.gov.uk/coronavirus
http://www.essexprepared.co.uk/
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