ُ آئیسولیشن
کوویڈ  19ےس متاثرہ شخص اور اس ےک ساتھ
می ے
رہن واےل افراد ےک ںلی
بر ِاہ راست رابطہ ں

ے
ہ؟
اگر میا ٹ ی سٹ پوزی ٹی و آئ یا متاثرہ شخص ےس ب ر ِاہ راست رابےط می رہا ہوں تو مجھے کی ا کرنا ے
اپن ڑ
 /ے
کیوں کو باقیوں ےس الگ
 60ڈگری پر دھوئی۔

/خود کو ذات کمرے می محدود کر لی

/اگر آپ ےک زیر اسعتمال غسل خانہ باقیوں ےس الگ
ُ
نہی تو اےس ہر استعمال ےک بعد صاف کریں۔
/خود کو رابطہ م ںی رکھ ںی
/S

کھی
 /بیماری یک عالمات کا دھیان ر ں
اور STOP COVID19 CATنایم ایپلیکیشن ےک ذریےع
ُ
می دو مرتبہ جائزہ ںلی۔
ان عالمات کا دن ں

اپن کمرے ےس ے
 /ے
نکلی یک کوشش مت کریں،
ً
اگر مجبورا نکلنا پڑے تو آپ کو اور آپ ےک
ساتھ ے
رہن والوں کو ماسک کا استعمال کرنا
ہوگا۔
تو
ے
ے
/اپن ہاتھوں کو بار بار پات اور صابن ےس دھوئی
ً
ے
کھانسن،
یا ہینڈ سینیٹائز ےس صاف کریں ،خصوصا
ے
چھی ے
نکن ےک بعد اور کس چ ےی یا سطح کو چھون ےک بعد

/کمرے ےس اچیھ طرح تازہ ہوا گزاریں۔
دن م ںی  3مرتبہ  10منٹ کا دورانیہ

ُ
اگر م ںیا ایک تشخیص ٹیسٹ کیا جاتا ےہ تو مجھے اس کا رزلٹ کیس پتا چےل گا
ُ
ے
می اس کا رزلٹ La Meva Salut
/اگر آپ کا تشخیص ٹیسٹ کیا گیا ےہ تو آپ ٹیسٹ دی ےن ےک اگےل  48ےس72
گھنی ں
ے
سکی ہ ںی۔
نایم اپلیکیشن م ںی دیکھ

ا

ُ
ے
/اگر تشخیص ٹیسٹ ای ے
کروان ےک مقام پر یہ مل جاتا ےہ
نٹ باڈیز کا ےہ تو اس کا رزلٹ  20منٹ م ںی ٹیسٹ
ے
سکی ہ ںی
/اگر آپ یک  La Meva Salutاپلیکیشن تک رسائ نہ ںی تو آپ نیچ دی گی لنک پر اندراج کر

lamevasalut.gencat.cat/alta
اگر تشخیص ٹیسٹ کا رزلٹ ے
منف ےہ تو مجھے کیا کرنا ےہ؟
/اگر آپ کا تشخیص ٹیسٹ نیگٹیو آیا ےہ ،تو بیھ آپ کو  10دن کا احتیایط قرنطینہ کرنا ہو گا،
ے
ہون یک زیادہ ےس زیادہ ُمدت ےہ۔
کیونکہ یہ وائرس ےس بیماری یک عالمات ظاہر
اپٹ بیماری یک عالمات کا دھیان رکھی ،اگر یہ ظاہر ے
 /ے
ہوئ ہ ںی تو
ے
ے
فوری طور پر  La Meva Salutم ںی جا کر  eConsultaےک ذریےع اپن ڈاکی ےس رابطہ کریں۔
اگر عالمات شدید نوعیت یک ہ ںی تو بر ِاہ راست  061پر رابطہ قائم کریں۔

اگر تشخیص ٹیسٹ کا رزلٹ مثبت ےہ تو مجھے کیا کرنا ےہ؟

/یاد رکھی کہ  Covid19ےس متاثرہ شخص ک جلد تشخیص اور اس ےک ساتھ براہ راست رابےط می ے
رہن واےل افراد ک
ِ
ُ
ڑ
کھن ےک لن بنیادی چ ے
کنیول ر ے
Evitemییں ہی۔
شناخت اور ان ک آئیسولیشن وباء کو
No ens podem relaxar.
!un rebrot
روکن ےک لن اقدامات اور کوشش جاری ر ے
ے
وائرس ک ے
کھئ ےہ ،آرام ےس نہی بیٹھنا۔
نئ لہر کو

دیکھنcanalsalut.gencat.cat/coronavirus
مزید معلومات ےک ںلی یہ ویب
ں
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/اگر آپ کا تشخیص ٹیسٹ مثبت آیا ےہ تو آپ کو ہر صورت گھر پر یہ محدود رہنا ہو گا۔
/اِ س بارے تفصییل طری ِق کار آپ کو اِ س لنک پر مےل گا۔
 http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A -Z/C/ coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consellsaillament-domiciliari.pdf

