
 

 جائے ایک ایعالمات ہو تو ک یک  19 ڈ یکو ں یشخص م ی فلوچارٹ: اگر کس ےیکے ل نیوالد

 (2020ستمبر   25) 5نسخہ 

 

سے  ںیعالمات م یک 19 ڈیآپ کے بچے کو کوو   ایک

ذائقے  ای ،یکھانس مسلسل ینئ بخار، زی)تہے؟  یکوئ

 (؟یلیتبد ںیاس م ایخاتمہ  کا حس یسونگھنے ک ای

 ہاں

 ںینہ

 ڈیکوو   کو یسے کس ںیآپ کے گھرانے م ایک

بخار،  زیت (ہے؟ یسے کوئ ںیعالمات م یک 19

 یسونگھنے ک ایذائقے  ای ،یکھانس مسلسل ینئ

 ںینہ (؟یلیتبد ںیاس م ایخاتمہ  کا حس

 نڈیا سٹیٹ سیا چیا نیآپ کے بچے کو ا ایک

کو الگ تھلگ  خود جانب سے یک سیٹر

 یاس کا کس ونکہیک ہے ایکہا گکرنے کو 

رابطہ ہوا تھا جس  یبیقر شخص سے سےیا

 تھا؟ ایمثبت آ سٹیٹ کا 19 ڈی  کا کوو
 ںینہ

 یکے بچے کاگر آپ 

 ہے تو وہ کیٹھ عتیطب

 جا سکتا ہے اسکول

از کم  کم اور ے،یجانا چاہ ںیآپ کے بچے کو اسکول بالکل نہ

 ۔ےیدن تک الزماً گھر پر رہنا چاہ 10

 :ںیکام کر لیآپ مندرجہ ذ
ںیاسکول کو مطلع کر 
کے  19 ڈیکے کوو   جس قدر ممکن ہو سکے اپنے بچے

 بیو سٹنگیٹ سیا چیا نیا عہیبذر ںیکا بندوبست کر سٹیٹ
  کے کر پر کال 119 ای سائٹ

مشورہ  ای ہے شیتشو ںیاگر آپ کو عالمات کے بارے م
 ںیپر کال کر 111ضرورت ہے،  یک

ںیگھر م یکوئ ہر ںیکہ آپ کے گھرانے م ںیبنائ ینیقی 
والے  کشنیوائرس انف کورونا ممکنہرہتا ہے اور 

 پر عمل کرتا ہے۔ یرہنمائ ےیل کے گھرانوں
کر  ںیحاصل نہ یٹسٹ تک رسائ19 ڈیاگر آپ کوو

 ییتک خود تنہا دن 10آپ کے بچہ کو الزماً  تو سکتے، 
 ئےیپورا کرنا چاہ

سے اسکول واپس لوٹ جانے کے  یپ یبراہ کرم اپنے ج

وہ ٹسٹ کے  ونکہیک ںینہ کر کوشش  یک نےیخط ل ےیل

سکتے  دے ںیکو خارج از امکان قرار نہ 19 ڈیکوو ریبغ

آپ کے  کہ ہے ںیدوسرا راستہ نہ یاور ان کے پاس کوئ

  ںیٹسٹ حاصل کر 19 ڈیکوو ےیبچہ کے ل

• 
 

 ہاں

اور کم از  ے،یچاہ جانا ںیصورت اسکول نہ یآپ کے بچے کو کس

 ۔ےیگھر پر رہنا چاہ الزماً  دن تک 14کم 

 :ںیکام کر لیآپ مندرجہ ذ
ںیاسکول کو مطلع کر 
عہیجلد از جلد بذر ےیکے ل اس ںیجس شخص کو عالمات ہ 

پر کال کرکے  119 ای سائٹ بیو سٹنگیٹ سیا چیا نیا
 ۔ںیکروانے کا انتظام کر سٹیٹ کا 19ڈ ی  کوو

یمشورہ ک ای ہے شیتشو ںیاگر آپ کو عالمات کے بارے م 
 ںیپر کال کر 111ضرورت ہے، 

یگھر پر ہ یکوئ ہر ںیکہ آپ کے گھرانے م ںیبنائ ینیقی 
والے  کشنیممکنہ انف یک کورونا وائرسرہتا ہے اور 

 عمل کرتا ہے۔ پر یرہنمائ ےیکے ل گھرانوں
یرسائ  ٹسٹ تک19 ڈیاگر آپ کے گھرانے کا ممبر کوو 

 دن تک 14کر سکتا، تو آپ کے بچہ کو الزماً  ںیحاصل نہ
 ۔ےیمکمل کرنا چاہ یتنہائ خود

 

 

 

 ہاں

 جانا ںیصورت اسکول نہ یآپ کے بچے کو کس
ً  دن تک 14اور کم از کم  ے،یچاہ گھر پر رہنا  الزما
 ۔ےیچاہ

 :ںیکام کر لیآپ مندرجہ ذ
معلوم  یپہلے ہ ںیانہ اگر ں،یاسکول کو مطلع کر

 ہے ںینہ
اور کہ آپ کا بچہ گھر پر رہتا ہے ںیبنائ ینیقی 

 متاثرہ شدہ قیتصد ایکورونا وائرس سے امکاناً 
کے ساتھ  شخص لوگوں کے رابطوں، جو اس

 ہے کرتا پر عمل یرہنمائ یک رہتے، ںینہ
 
 
 
 
 
 

 ڈیکا کوو   آپ کے بچے

 ای ایمثبت آ سٹیٹ کا 19

 ا؟یآ یمنف

 یسے کس گھرانے آپ کے

مثبت  سٹیٹ کا 19 ڈیکوو   کا

 ا؟یآ یمنف ای ایآ

ںیآپ کے بچے م ایک  

یک 19 ڈیکوو   قسم  یکس 

عالمات یک  یہوئ دایپ 

ں؟یہ  

 مثبت

جب تک کہ  ےیرکھنا چاہ یجار آپ کے بچے کو الزماً گھر پر رہنا
عالمات شروع  یک بچے نہ ہو جائے اور کیٹھ عتیطب یاس ک
 ۔ںیدن نہ ہو جائ 10از کم  کم ہوئے

 :ںیکام کر لیآپ مندرجہ ذ
ںیاسکول کو مطلع کر 
اور رہتا ہے یگھر پر ہ یکوئ ہر ںیکے گھرانے م آپ کہ 

 ےیل کے گھرانوں والے کشنیممکنہ انف یک کورونا وائرس
  ۔عمل کرتا ہے پر یرہنمائ

اور جانب سے رابطے یک سیٹر نڈیا سٹیٹ سیا چیا نیا 
رابطہ  یبیسے آپ کے بچے کا قر جس شخص گرید یکس
  ۔ںیکر یاریت ےیل کے کرنے ایمہ التیتفص یک ہوا

 ںیکے نتائج کا انتظار کر سٹیٹ

 )دن 3سے  2عموماً  (

 ںیکے نتائج کا انتظار کر سٹیٹ

 )دن 3سے  2عموماً (

 عتیطب یدن کے بعد آپ کے بچے ک 10اگر 

 ہے تو وہ اسکول واپس جا سکتا ہے کیٹھ

 ہاں

رکھنا  یجار آپ کے بچے کو الزماً گھر پر رہنا

 اور آپ کو الزماً اس فلو چارٹ کے ے،یچاہ

 ےیپر لوٹ کر دوبارہ شروع کرنا چاہ آغاز

 ںینہ

اگر آپ  دن کے بعد، 14

 عتیطب یکے بچے ک

 اسکول ہے تو وہ کیٹھ

 ہے سکتا واپس آ

 مثبت

 یجار رہنا ںیدن تک الزماً گھر م 14 آپ کے بچے کو کم از کم
 عالمات کے دوسرے رکن کو گھرانے جب سے ےیرکھنا چاہ
 ۔ںیشروع ہوئ

 :ںیکام کر لیآپ مندرجہ ذ
ںیاسکول کو مطلع کر 
یکوئ ہر ںیکے گھرانے م آپ کہ ںیرکھ یبنانا جار ینیقی 

 کشنیممکنہ انف یک کورونا وائرس اور رہتا ہے یگھر پر ہ
  ۔عمل کرتا ہے پر یرہنمائ ےیل کے گھرانوں والے

جانب سے رابطہ کرنے  یک سیٹر نڈیا سٹیٹ سیا چیا نیا
 یبیقر سے آپ کے گھرانے کے فرد کا یکس جس اور

 یاریت ےیل کے کرنے ایمہ التیتفص یرابطہ ہوا، ک
  ۔ںیکر

 کو بچہ کے آپ ایک

 یک 19 ڈیکوو  

سے  ںیم عالمات

 ہے؟   یلگ یکوئ

 ہاں

 ںینہ

اگر آپ  بعد،دن کے  14

 عتیطب یکے بچے ک

 اسکول ہے تو وہ کیٹھ

 سکتا ہے جا واپس

 یمنف

ہے  کیٹھ عتیطب یاگر آپ کے بچے ک

 سکتا ہے جا تو وہ اسکول واپس

یخود تنہائ نیکے اراک گھرانے 

 ںیکر سکتے ہ ختم

کو مطلع کرنا  آپ کو اسکول

آپ کے بچے کا  اگر ےیچاہ

  ہے ایآ یمنف سٹیٹ

 شروع
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