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 :COVID-19ممامی فیصلہ سازوں کے لئے صف
اول ہدایت نامہ
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اہم امریکی صحت کی سالمتی کے اداروں کی جانب سے تیار کی گئی اور جائزہ لی گئی یہ دستاویز ایک مشترکہ
کوشش ہے۔ اہم شراکت دار یہ ہیں:
بیتھ کیمرون ،PhD ،نائب صدر ،عالمی حیاتیاتی پالیسی اور پروگرامزNTI ،؛ سابمہ سینیئر ڈائریکٹر برائے عالمی
صحت کی سالمتی اور حیاتیاتی دفاع،عالمی صحت کی سالمتی اور حیاتیاتی دفاع میں لومی سالمتی کاؤنسل کے عملے
کے ڈائریکٹوریٹ
جیسیکا بیل MS ،سینیئر پروگرام آفیسر ،عالمی حیاتیاتی پالیسی اور پروگرامزNTI ،
جیکب ایکلس MPH ،پروگرام آفیسر ،عالمی حیاتیاتی پالیسی اور پروگرامزNTI ،
ہیلے سرویرینس MPH ،سینیئر پروگرام آفیسر ،عالمی حیاتیاتی پالیسی اور پروگرامزNTI ،
ایلی گریڈن ،PhD ،چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ،تالوس اینالیٹکس
جیری مے کونائنڈیک ،MSFS ،سینیئر پالیسی کا رکن ،مرکز برائے عالمی ترلی؛ بیرونی آفت کے معاونUSAID ،
ریبیکا کاٹز ، PhD MPH ،پروفیسر اور ڈائریکٹر برائے عالمی صحت سائنس اور سالمتی ،جارج ٹاؤن یونیورسٹی
میتھیو بوائس ،MS ،سینیئر ریسرچ ایسوسی ایٹ ،جارج ٹاؤن یونیورسٹی برائے عالمی صحت سائنس اور سالمتی
اہمیت کے حامل جائزہ کاروں میں شامل ہیں:

پال ڈی بڈنگر ،MD FACEP ،ہنگامی تیاری کے ڈائریکٹر میں  MGHولف کردہ صدر ،مرکز برائے آفت کی طب اور
وائس چیئرمین برائے ہنگامی تیاری ،میساچیوسٹس جنرل اسپتال ،میڈیکل ڈائریکٹر برائے ہنگامی تیاری MGH ،اور
شراکت داروں کی صحت کی دیکھ بھال ،ڈائریکٹر ،ہارورڈ ،ٹی۔ ایچ۔ چان اسکول آف عوامی صحت کی ہنگامی تیاری
کی تحمیك ،جائزہ اور عمل ) (EPREPپروگرام
ڈیالن جارج PhD ،نائب صدر ،تکنیکی عملہ Q-Tel ،میں
مارگریٹ ہیمبرگ MD ،صدر ،سائنس کی ترلی؛ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ کی انتظامیہ کا سابمہ کمشنر
ڈان ہینفلنگ ،MD ،نائب صدر ،تکنیکی عملہ Q-Tel ،میں
اشیش کے جھا ،MPH ،MD ،ڈائریکٹر ،ہارورڈ گلوبل ہیلتھ انسٹی ٹیوٹ

کے۔ ٹی۔ لی عالمی صحت کے پروفیسر ،ہارورڈ ٹی۔ ایچ۔ چان اسکول آف عوامی صحت کے میڈیسن کے پروفیسر،
ہارورڈ میڈیکل اسکول
جولیٹ کائم ،صدر شعبہ ،سالمتی اور عالمی صحت کا پراجیکٹ ،کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ ،ہارورڈ یونیورسٹی
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جیمز الؤر ، MD ،ایگزیکیٹیو ڈائریکٹر ،بین االلوامی پروگرامز اور اختراع ،عالمی مرکز برائے سالمتی
صحت ،یونیورسٹی آف نبراسکا میڈیکل سینٹر
ٹیموتھے میننگ ،ڈائریکٹر ،واشنگٹن ڈی سی آپریشنز PDC ،گلوبل؛ سابمی ڈپٹی ایڈمنسٹریشنFEMA ،
جینیفر نوزو ، DrPH SM ،ایسوسی ایٹ پروفیسر ،جانز ہوپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ ،سینیئر اسکالر،
جانز ہوپکنز مرکز برائے سالمتی صحت
ڈیوڈ پوالٹے ،MA ،پروفیسر ،امیرکی نیول وار کالج ہیومنٹیرین پروگرام اینڈ وزیٹنگ اسکالر ،براؤن

یونیورسٹی واٹسن انسٹیٹیوٹ
نیتھانیل اے۔ ریمنڈ ،لیکچرار ،جیکسن انسٹیٹیوٹ آف گلوبل افیئرز ،یئل یونیورسٹی

ایرک ٹونر ، MD ،سینیئر اسکالر ،سینیئر سائنسدان ،جانز ہوپکنز سینٹر برائے صحت کی سالمتی
کرسٹل واٹسن ،DrPH ،سینیئر اسکالر ،جانز ہوپکنز سینٹر برائے صحت کی سالمتی اسسٹنٹ پروفیسر ،شعبہ
ماحولیاتی صحت اور انجینئرنگ ،جانز ہوپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ،
گیبریل فٹزرلڈ ،MPA ،بانی اور  ،CEOپینوراما
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 :COVID-19همبهی فیصلہ سبزوں کے لئے صف اول ہدایت ًبهہ
 COVID-19ػبلوی وثب ػًیب ثھـ هیں شہـوں اوؿ کویوًیٹیق کی ؿوف هـٍ کی فًؼگی هیں ًوبیبں ؿکبوٹ پیؼا کـ ؿہی ہے۔ یہ ہؼایت
ًبهہ ؿیبمت ،شہـ اوؿ همبهی ؿہٌوبئوں کے لئے اثتؼائی صکوت ػولی کی ثٌیبػی مبعت هہیب کـ تب ہے۔ تبکہ رینے وٍ هٌظوثہ ثٌؼی
کـًب شـوع کـیں کہ هنتمجل لـیت هیں اك وثب کہ پھیالؤ کے احـات کو کن کـًے کے لئے کیب کـًے کی ضـوؿت ہوگی۔ ہؼایت
ًبهے اوؿ چیک لنٹ کو اًتہبئی تزـثہ کبؿ اوؿ طضت ػبهہ کے مبثمہ ػہؼیؼاؿاى [لٌک https://www.covid-
ً ]local.org/contributors.htmlے هوروػٍ ؿیبمتی اوؿ همبهی ػہؼیؼاؿاى کے مبتھ اًہیں ػؿپیش اہن هنبئل کے ثبؿے هیں
هشبوؿت کـًے کے مبتھ تـتیت ػیب گیب ہے۔ ہوبؿی تورہ کب هـکق وائـك کے پھیالؤ کو منت کـًے اوؿ ػثبًے کے مبتھ کویوًٹی
کی ضـوؿیبت کو پوؿا کـًے هیں هؼػ فـاہن کـًب ہے۔
یہ ہؼایت ًبهہ اهـیکی اوؿ ػبلوی صکبم کی ربًت مے هوروػٍ ؿہٌوبئی ،طضت ػبهہ مے هتؼلك تضمیمبت کے ًتبئذ اوؿ وٍ هوبلک رو
رٌوؿی  2020مے  COVID-19مے رٌگ لڑ ؿہے ہیں ،اى مے صبطل کـػٍ مجك کے هشبہؼات مے ثبعجـ ہوکـ ثٌبیب گیب ہے۔ اش
کب همصد عبلوی ،وفبلی اور همبهی صحت عبهہ کے اور دوسرے اہل اختیبر کی طرف سے دیئے جبًے والے هشوروں اور ہدایبت
کی تکویل کرًب ًہ کے اى کو تجدیل کرًب ہے۔
ہدایت ًبهے کب جبئسٍ
 COVID-19مبًل لیٌے هیں شؼیؼ ػشواؿی کی ورہ مے پیؼا شؼٍ کوؿوًبوائـك  (SARS-CoV-2) 2کب اگـ تیقی مے افالہ ًہ
کیب گیب تو یہ کنی ػھوبکہ عیق هواػ کی طـس تیقی مے پھیل مکتب ہے۔ هغتلف شہـوں کو هغتلف لنن کے عطـے کب مبهٌب کـًب ہوگب
اوؿ اى کو کنی ثھی رگہ پـ وثب کے پھالؤ کی ؿفتبؿ کی هطبثمت مے عوػ تیبؿ کـػٍ وثب کی ؿوک تھبم اوؿ کوی کی هٌظوثہ ثٌؼی
کی ضـوؿت پڑے گی۔ اك ہؼایت ًبهے کب همظؼ کنی ؿیبمت ،شہـ یب همبهی مطش پـ لبئؼیي اوؿ ػواهی ًوبئٌؼگبى کو اى کی
ػولؼاؿی هیں  COVID-19کے ًتیزے هیں ہوًے والی ثیوبؿی کب همبثلہ کـًے کے لئے ایک ثبضبثطہ صکوت ػولی اوؿ فیظلہ
مبفی کے لئے هؼػگبؿ آلے کے طوؿ پـ هہیب کـًب ہے۔ یہ ہؼایبت کب ایک هزووئی ًنغہ ًہیں ہے ،ثلکہ یہ میبق و مجبق اوؿ هشوؿے
فـاہن کـتب ہے کہ کل طـس  COVID-19کی صـکیبت کے ثبؿے هیں هغتلف همبهی صبالت کے هطبثك وثب کے پھیلٌے پـ لبثو پبًے
کی صکوت ػولی ،آفت کی ؿوک تھبم اوؿ تزـثبت مے صبطل شؼٍ هؼلوهبت کے هطبثك اطول تیبؿ کئے ربئیں۔
ًئے وائـك مے پیؼا شؼٍ ػبلوی وثب مے رٌگ لڑًب ػواهی صکوت ػولی کے لئے ایک ثڑا چیلیٌذ ہے :اًنبًی اوؿ هؼبشی ًمظبًبت
ؿوفاًہ اوؿ ہفتہ واؿ ثٌیبػ پـ تیقی مے ثڑھ ؿہے ہیں۔ وثب کے پھیلٌے اوؿ تیق ہوًے کی شـوػبت کے ًتیزے هیں  1-2ہفتوں کی
تبعیـ وثب هیں هجتال افـاػ کی تؼؼاػ هیں ہقاؿوں یب ػمیوں ہقاؿوں هیں فـق کب ثبػج ثي مکتب ہے  1918-19کی اًفلوئٌقا وثبئی ثیوبؿی
کے ثبؿے هیں هتضؼٍ اهـیکب هیں کی ربًے والی تضمیك مے هؼلوم ہوا ہے کہ شـوػبتی ػوؿ کے ػوؿاى ،ثـلـاؿ ؿہٌے والے الؼاهبت
کب امتؼوبل رینے کے موبری فبطلہ ؿکھٌے ًے وثب کے پھیلٌے کے هؼبشـتی مطش کے احـات کو کن کیب۔ اًتظبؿ کـًے کی ثزبئے
رلؼ مے رلؼ مغت الؼاهبت کب امتؼوبل کـًب فبئؼٍ هٌؼ ہے ،اگـچہ اك ولت یہ الؼاهبت ثؼیہی طوؿ پـ لجل اف ولت هضنوك ہوں۔
هوروػٍ ػبلوی وثب کے ػوؿاى مٌگبپوؿ  ،ہبًگ کبًگ اوؿ تبئیواى مے صبطل شؼٍ امجبق اك کی تظؼیك کـتے ہیں کہ اثتؼائی اوؿ
ثب ضبثطہ کبؿؿوائی ػھوبکہ عیق پھیالؤ کو هضؼوػ یب ؿوک مکتی ہے۔ تبہن ،ؿیبمت اوؿ همبهی لبػؼیي کو تفـلہ اًگیق الؼاهبت مے
طضت ػبهہ کے فوائؼ کو اوؿ اى الؼاهبت کے ًتیزے هیں هؼیشت  ،کوقوؿ آثبػی اوؿ ػیگـ همبهی ػواهل پـ ہوًے والے احـات کب ثھی
ًبپ تول کـًب چبہیئے۔
پیش کردٍ حبالت کے هدًظر جیسب کہ اش وائرش سے هطعلك فی الحبل کوئی ثبثت شدٍ ویکسیٌس یب هعبلجبت هوجود ًہیں ہیں ،لریت
هدت هیں اهوات کو هحدود کرًے کب ست سے اہن طریمہ یہ ہے کہ هٌتملی کے عول کو کن کیب جبئے اور  COVID-19کے سٌگیي
کیسس کی زیبدٍ تعداد کی وجہ سے صحت کے ًظبم کو زیبدٍ ثوجھ سے ثچبیب جبئے۔  COVID-19کے کینق ري کو طجی هؼبوًت
کی ضـوؿت ہوتی ہے ،یہ طضت کی ػیکھ ثھبل کی هوروػٍ امتؼػب کے ػالوٍ ہیں اوؿ ًیویبؿک ،چیي اوؿ اٹلی کے تزـثے مے پتہ
چلتب ہے کہ وائـك کے ثے ضجظ پھیالؤ هیں طضت کے ًظبم کو تیقی مے اوؿ اچبًک فیـ کـًے کی طالصیت هوروػ ہے۔ رجکہ
 COVID-19مے هتؼلك ػًیب کی هؼلوهبت اثھی اؿتمبئی هـاصل طے کـ ؿہی ہے ،یہ واضش ہے کہ یہ ثیوبؿی هوموی ًقلے مے
کئی گٌب فیبػٍ عطـًبک ہے( ،رل هیں ہالکت کی شـس تمـیجب  0.1%ہے) ۔ ثہت مے هوبلک هیں للوجٌؼ اهوات کی شـس  10%مے
فیبػٍ (رینب کہ اٹلی ،ثـطبًیہ اوؿ امپیي) اوؿ (رینب کہ چیي ،اهـیکہ اوؿ رـهٌی) هیں ایک ہٌؼمے مے کن هـتت کی گئی ہے۔
رٌوثی کوؿیب ،رہبں پـ ػًیب هیں مت مے فیبػٍ ومیغ پیوبًے پـ ربًچ یؼٌی ٹینٹٌگ کی رب ؿہی ہے ،هیں ہالکتوں کی شـس تمـیجب 2%
یب هوموی ًقلے کی ثٌنجت  20گٌب ہالکت اًگیقی ؿیکبؿڈ کی گئی ہے۔
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تظویـ  1۔ چیي هیں ثیوبؿی کے آغبف کی تبؿیظ مے  20فـوؿی  2020کے هطبثك  COVID-19لیجبؿٹـی کے وثبئی اهـاع کے
والؼبت کی عن فػٍ عظ۔
کسی آثبدی هیں  COVID-19پھیلٌے کے اثتدائی هرحلے کے دوراى ،اثتدائی ردعول کی حکوت عولی کے توبم عٌبصر کو وثب کی
هٌتملی کے عول کو هجووع ی طور پر کن کرًے سے اهوات کو هحدود کرًے کے همصد سے هٌسلک کرًب اور صحت کے ًظبم پر
هجووعی طور پر دثبؤ کو کن کرًب ہوًب چبہئے۔ تیق ؿفتبؿ اوؿ ربؿصبًہ الؼام ایک هخجت ملنلہ پیؼا کـمکتے ہیں ،رل مے وثب کے
پھیالؤ کو آہنتہ اوؿ کن کـًے کے الؼاهبت مے تشویشٌبک صبلت هیں هوروػ افـاػ کب صزن کن ہو ربئیگب۔ رل کی ورہ مے اًتہبئی
ًگہؼاشت والے یوًٹوں پـ ػثبؤ کو هضؼوػ کـًب ،کینق کے صزن هیں اًتہب تک پہٌچٌے هیں تبعیـ اوؿ اهوات کو لبثو هیں ؿکھٌب صبطل
ہوگب۔ اًفیکشي کی کن شـس کب هطلت طضت کی ًگہؼاشت کے ًظبم پـ کن ػثبئو ہے۔ تبعیـ مے کئے گئے فیظلے ،اك کے ثـػکل
،اك وثب کو ومیغ پیوبًے پـ پھیلٌے کب مجت هہیب کـتے ہیں۔ رل کی ورہ مے اًتہبئی تشویشٌبک صبلت هیں هوروػ افـاػ کب صزن
اچبًک تیقی مے اوپـ ربتب ہے ،کینق کی ًگہؼاشت کب هؼیبؿ کن ہوربتب ہے اوؿ اهوات کی شـس هیں ثؼتـ اضبفہ ہوتب ہے۔ اى
هٌظـًبهوں کے ػؿهیبى فـق اتٌب کن ہو مکتب ہے رینے کہ چٌؼ ػى یب ہفتے۔
ایک ثبؿ رت وثب کی هٌتملی کے ػول کی شـس کو کن کـ ػیب گیب اوؿ امپتبل کے ًظبم پـ ثورھ هنتضکن یب کن ہو گیب تو آعـکبؿ هٌتملی
کے ػول کو هضؼوػ کـًے کے لئے موبری فبطلوں کے الؼاهبت هیں اضبفی ؿػبیت ػیٌے پـ غوؿ کـًب هوکي ہوربئے گب۔ کویوًٹی
هیں موبری فبطلوں کے اصکبهبت هیں ًـهی کـًے مے پہلے رو هؼیبؿ لبئن ہوًب چبہیئے ،اى هـاصل کی تؼـیف تشـیش کے مبتھ
ػؿد ؽیل ہے۔  COVID-19کو ؿػػول ػیٌے کے اك هـصلے مے هلضك هقیؼ تفظیلی هشوؿے اوؿ ؿہٌوبئی کو ہوبؿی اك ؿہٌوبئی
کی ویت مبئٹ کے ًنغے هیں ثیبى کیب ربئے گب۔

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-finalreport.pdf
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تظویـ  2۔ COVID-19کے پھیالؤ کو کن کـًے کے لئے کئے گئے افؼاهبت کے احـات کب تظوؿاتی عبکہ اوؿ کل طـف فـضی
طوؿ پـ یہ الؼاهبت طضت کے ًظبم پـ ثورھ کو کن کـمکتے ہیں۔
کویوًٹی هیں  COVID-19کو کن کرًے کے اًتظبهبت کے لئے زیر غور الئی جبًے والی حکوت عولیبں
کنی کویوًٹی کی تـریضبت وثب کے پھوٹ پڑًے کےهـصلے کے هطبثك هغتلف اوؿ اؿتمبء پؾیق ہوًگی۔ صکوت ػولی هیں ؿػوثؼل
اك ثبت پـ هٌضظـ ہوگب کہ ایک شہـ وثب کے پھیالؤ اوؿ آثبػی هیں کینق کی تؼؼاػ کے ملنلے هیں کہبں هوروػ ہے۔ وثب کے پھیالؤ
کے ثڑھٌے کے مبتھ ایک کویوًٹی کو کئی هـاصل کب مبهٌب کـًب هتولغ ہے رو تیقی کے مبتھ ربؿی ؿہتب ہے اوؿ ایک ػومـے کے
مبتھ هل مکتب ہے۔ ہـ کویوًٹی کو اى توبم هـاصل هیں مے ہـ ایک کب پیچیؼگی مے مبهٌب ًہیں کـًب پڑے گب۔ لیکي اى کو تیق ؿفتبؿی
اوؿ تنلنل کے مبتھ اى هـاصل کب مبهٌب کـًب پڑ مکتب ہے یب اك پـامیل هیں مے کزھ ػواهل ظبہـ ًہیں ثھی ہو مکتے ،عبص طوؿ
پـ وثب کے پھالئو کے اثتؼائی ػوؿ هیں۔
یہ موزھٌب ضـوؿی ہے کہ هٌتملی کے ػول هیں کوی لبثل تٌنیظ ہے اوؿ ایک کویوًٹی کینق کی تؼؼاػ کے هتؼؼػ هـاصل کب مبهٌب کـ
مکتی ہے۔ کینق کی تؼؼاػ هیں اثتؼائی کوی موبری فبطلے اوؿ پٌبٍ گبٍ هیں لیبم کے ال ؼاهبت کو کن کـًے کے لئے عبطـ عواٍ ثٌیبػ
ًہیں ہے۔ کویوًٹیق رو کینق هیں کوی کی کھود کـ ؿہی ہیں،اچبًک هغتلف ػواهل کی ورہ مے اچبًک ؿپوؿٹ شؼٍ کینق کی تؼؼاػ
هیں اضبفے کب مبهٌب کـ مکتے ہیں ،رل هیں کینق کی ربًچ کـًے هیں اضبفہ یب اطالع ػیٌے یؼٌی ؿپوؿٹٌگ کی ضـوؿیبت هیں
تجؼیلی ،وثب کو هضؼوػ کـًے کے الؼاهبت هیں لجل اف ولت ًـهی اوؿ ًئے کینق کی ػؿآهؼ رینے ػواهل شبهل ہو مکتے ہیں ،لیکں یہ
اضبفہ طـف اى ػواهل تک هضؼوػ ًہیں ہے۔
کویوًٹی هیں وثب کے پھوٹ پڑًے کے اى هـاصل هیں مے گقؿًے کے مبتھ هغتلف الؼاهبت اوؿ طـیك کبؿ کو هتضـک کیب ربًب
چبہیئے۔ وثب کے پھیلٌے کی اثتؼاء هیں اوؿ عبص طوؿ پـ اگـ ثہت ومیغ پیوبًے پـ کینق کی ربًچ یؼٌی ٹینٹٌگ کی مہولت ػمتیبة
ًہیں ہے تو یہ ربًٌب ثہت کٹھي ہوگب کہ ایک کویوًٹی اك ولت کل هـصلے کب مبهٌب کـ ؿہی ہے۔ وثبء کب پھیالؤ ثہت تیقی مے والغ
ہوتب ہے اوؿ هؼل وهبت ًب هکول یب اػھوؿی ہو مکتی ہے۔ اك ثبت کب واضش حجوت ہوًے مے پہلے کہ ایک کویوًٹی کل هـصلے کب
مبهٌب کـؿہی ہے ،کوئی افنوك ًہیں کی ثٌیبػ پـ فیظلہ مبفی کو آگے ثڑھبًے کی ضـوؿت ہو مکتی ہے۔
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یہ هـاصل اك ؿہٌوبئی کے لئے هغظوص ہیں اوؿ  CDCکی ربًت مے  20161کے ربؿی کـػٍ وثبئی ولفے کے فـین وؿک کے
صوالے مے ًہیں ہے۔

پھالئو کے همبهی هـاصل

طضت کی ػیکھ ثھبل کے ًظبم پـ ثورھ

اثھی تک کوئی کینق ًہیں

طضت کی ػیکھ ثھبل پـ کوئی ثورھ ًہیں

هضؼوػ اًفـاػی کینق

طضت کی ػیکھ ثھبل کے ًظبم پـ کوئی ثورھ ًہیں

اثتؼائی ػاللبئی هٌتملی

طضت کی ػیکھ ثھبل کے ًظبم پـ اثتؼائی ثورھ

ثڑے پیوبًے پـ ػاللبئی هٌتملی

طضت کی ػیکھ ثھبل کے ًظبم پـ هؼتؼل مے فیبػٍ ثورھ

ػاللبئی هٌتملی هیں کوی

طضت کی ػیکھ ثھبل کے ًظبم پـ ثورھ کن ہو ؿہب ہے

اًفـاػی کینق کی ؿوک تھبم
ثضبلی

طضت کی ػیکھ ثھبل کے ًظبم پـ کن ثورھ
طضت کی ػیکھ ثھبل پـ کوئی ثورھ ًہیں

تظویـ 3۔ همبهی آثبػی هیں وثب پھیلٌے کی پیشـفت کی تفظیل ،رینب کہ کینق کی تؼؼاػ اوؿ طضت کی ػیکھ ثھبل کے ًظبم پـ ثورھ
کی تؼؼاػ مے واضغ کیب گیب ہے۔

تظویـ 4۔ کنی کویوًٹی هیں وثب کے پھیالؤ اوؿ کینق کی ًنجت کو ثیبى کـًے والی لوهی هخبل کی عیبلی تظویـ۔ تظویـ  3هیں
ثیبى کـػٍ پیشـفت اوؿ تظویـ  1هیں چیي هیں  COVID-19کے پھیالؤ مے هبعوؽ تغویٌے مے ًمشہ ثٌبیب گیب ہے۔ * ثـاٍ کـم ًوٹ
کـ لیں کہ وثب کے پھیالؤ هیں ایک مے فیبػٍ عن ہو مکتے ہیں۔ عبص طوؿ پـ ػثبؤ کے ولت رت موبری هفبطلہ اوؿ ػومـے
الؼاهبت اٹھب لئے ربتے ہیں تو کینق کی تؼؼاػ ػوثبؿٍ ثڑھ مکتی ہے۔ هقیؼ موزھٌے کے لئے هٌؼؿرہ ثال هتي هالصظہ کـیں۔
2

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/national-strategy/intervals-framework.html
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/national-strategy/intervals-framework.html
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کویوًٹی کی سطح پر  COVID-19سے همبثلہ کرًے کے کلیدی همبصد
یہ ہؼایت ًبهہ هوروػٍ تیبؿی اوؿ ؿػػول کی ؿہٌوبئی پـ هٌضظـ ہے اوؿ همبهی فیظلہ مبفوں کے لئےاًتہبئی ًبفک تیبؿی اوؿ
ؿػػول کے ارقاء پـ ؿوشٌی ڈالتب ہے تبکہ وٍ  COVID-19کے هٌفی احـات کو کن کـ مکیں۔
ہدایت ًبهہ زیل هیں همبهی رہٌوبؤں کو  COVID-19سے هتعلك تیبری اور رد عول دیٌے کے اثتدا کرتے ولت کلیدی پوچھے
جبًے والے سواالت ،جواثبت ،اور راستہ فراہن کرتب ہے۔
کلیدی همبصد
 .1ایک ہٌگبهی حبالت هیں عول کرًے واال هرکس یعٌی ایورجٌسی آپریشي سٌٹر ( Emergency Operations Center
) )(EOCکو فعبل کریں اور کویوًٹی کے کل ولوعبت کب اًتظبهی ًگراًی کبڈھبًچہ لبئن کریں
ػبلوی وثب کے پھیالئو پـ لبثو پبًب پوؿی کویوًٹی کی ایک کخیـ االًضجبتی کوشش ہے اوؿ لیبػت اوؿ اًتظبهی ڈھبًچے کو اك کی
ػکبمی ضـوؿ کـًی ہوگی۔ ایک ہٌگبهی صبالت هیں ػول کـًے والے هـکق کو هتضـک کـًب ،رینے کنی لؼؿتی آفت یب وطي ػقیق
هیں کنی مالهتی کے ثضـاى هیں کیب رب مکتب ہے ،پچھلی ثڑے پیوبًے پـ پھیلٌے والی وثب هیں ایک ثہتـیں ػول ؿہب ہے۔ ہٌگبهی
صبالت هیں ػول کـًے والے هـکق  EOCکو کویوًٹی هیں ولوع پؾیـ والؼبت کی ًگـاًی کب پوؿا ڈھبًچہ هـتت کـًب چبہیئے رو کہ
هوروػٍ ہٌگبهی صبالت کو ؿػػول ػیٌے کے هٌظوثوں اوؿ طالصیتوں پـ هٌضظـ ہو۔ ایک ہٌگبهی صبالت هیں ػول کـًے والے
هـکق  EOCکب امتؼوبل ،ایک کویوًٹی کو هواطالت ،هٌظوثہ ثٌؼی ،فیظلہ مبفی اوؿ ػولیبتی ہن آہٌگی کو ومیغ پیوبًے پـ کویوًٹی
کے لبػؼیي اوؿ امٹیک ہولڈؿف ثشوول اػلی مطش (ؿیبمت  /وفبلی)  EOCکے طـیمہ کبؿ اوؿ فیظلہ مبفی کے هـاصل تک
هواطالت کی طف ثٌؼی ہوواؿ کـًے کے لبثل ثٌبتب ہے EOC ،هیں صکوهت کے ػیگـ مطضوں ،طضت ػبهہ کے ػہؼیؼاؿوں ،مول
مومبئٹی ،هؾہجی ؿہٌوبؤں ،تبرـ ثـاػؿی ،اکیڈهیہ اوؿ ػیگـ کی ثھی ًوبئٌؼگی یب اى کے ًوبئٌؼوں مے ؿاثطہ ہوًب چبہئے۔
 .2کویوًٹی هیں  COVID-19کے حمیمی ولت کے هطبثك پھیالؤ کی ًگراًی ،جبًچ کرًے ،اتصبل کب سراغ لگبًب اور لرًطیٌہ کیسس
اور تٌہبئی هیں رکھٌے کو سوجھٌب۔
ایک ػبلوی وثب کو لبثو کـًے کی صکوت ػولی ،کویوًٹی هیں هوروػٍ هٌتملی کے ػول کے عطـے کو موزھٌے پـ هشتول ہے تب کہ
ثیوبؿی کیو هوحـ طـیمے مے لبثو پبیب ربئے اوؿ ؿوک تھبم کی ربئے۔ اك کے لئے ثیوبؿی کی هنلنل ًگـاًی ،تشغیظی ربًچ،
ؿواثظ کب مـاؽ لگبًب ،تٌہبئی هیں ؿکھٌے اوؿ ؿپوؿٹٌگ کے ًظبم کی ضـوؿت ہوگی ،رو یہ یمیں ػہبًی کـے گب کہ همبهی پھیالؤ
مے هتؼلك تبفٍ تـیي هؼلوهبت صکوت ػولی مے هتؼلك فیظلہ مبفی اوؿ هبہـاًہ تؼاثیـ کے ؽؿیؼے ؿوفاًہ کی ثٌیبػ پـ فیظلہ مبفی
کے لئے ػمتیبة ہوں۔ یہ ػول وہبں هشکل ہو مکتب ہے رہبں هضؼوػ ربًچ کب مبهبى یؼٌی ٹینٹٌگ مپالئیق اوؿ /یب ؽاتی صفبظتی مبهبى
کی للت هٌبمت تؼؼاػ هیں ربًچ هیں ؿکبوٹ کب ثبػج ہو۔ ربًچ تک همبهی ؿمبئی کو ثڑھ بًب اوؿ لبئن ؿکھٌب اہن ہوگب کیوًکہ اضبفی
لیجبؿٹـی کی طالصیت آى الئي آتی ہے۔ اگـ تشغیظی ربًچ هضؼوػ ہے تو ،ایک ؿوکٌے والے ولفے کے ػوؿاى کویوًیٹیق طضت
ػبهہ کی ًگـاًی کو ثڑھبًے اوؿ ػیگـ هتضـک ًگـاًی کے طـیك کبؿ اوؿ ؿواثظ کب مـاؽ لگبًے مے کویوًٹی هیں وثب کی
مـگـهی کب اًؼافٍ لگب مکتے ہیں۔ هوحـ ربًچ اوؿاتظبل کب مـاؽ لگبًے کے لئے تیق ؿفتبؿ ربًچ کی طالصیت ،اتظبل کب مـاؽ
لگبًے کے لئے تجبػلے اوؿ هؼلوهبت کے امتؼوبل کے لبثل ٹولق ،اتظبل کب مـاؽ لگبًے والی ٹیووں کی تؼیٌبتی اوؿ اًتظبم ،هتبحـٍ
هـیضوں کے ؿاثطوں کو لـًطیٌہ کـًے اوؿ اتظبل کب مـاؽ لگبئے ربًے والے افـاػ کو تٌہبئی هیں ؿکھٌے کے لئے هوحـ اوؿ
هٌبمت طالصیت اوؿ هـاػبت کی فـاہوی کی هزووػی طوؿ پـ ضـوؿت ہوگی۔ کویوًٹی هیں تـمیل کے ػول کو کن کـًے اوؿ اك
پـ لبثو ؿکھٌے کے لئے ربًچ اوؿ اتظبل کی ربًچ کـًے کے مبتھ ػیگـ طویل الوؼیبػ هٌظوثے کے ػٌبطـ کی تؼیٌبتی ثھی
ضـوؿی ہے۔ ػیگـ ارقاء هیں موبری فبطلے کے تبکیؼی اػواؿ شبهل ہیں– رینے کہ ػوام الٌبك کے ثڑے ارتوبػبت کو هٌنوط
کـًب ،امکولوں کی ثٌؼشوں ،ٹیلی هواطالت کے لئے هـاػبت  -اوؿ ضـوؿت کو پوؿا کـًے کے لئے طضت کی ػیکھ ثھبل کی
طالصیت هیں تومیغ۔
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 .3هٌتملی کے عول کو کن اور سست کرًب
کنی کویوًٹی هیں هٌتملی کے ػول کو کن اوؿ هضؼوػ کـًے کب لـیجی هؼت هیں وثب کے پھوٹ پڑًے مے اًنبًی ربى کے ًمظبًبت
کو کن کـًے اوؿ اك ثبت کو یمیٌی ثٌبًے کہ ہنپتبل فًؼگی ثچبًے اوؿ فًؼگی ثـلـاؿ ؿکھٌے کی ػیکھ ثھبل کـًے کے لبثل ہوًگے،
هیں کلیؼی کـػاؿ ہے۔ یہ اًتہبئی علل ڈالٌے واال ثھی ہومکتب ہے ،کیوًکہ موبری فبطلے کے الؼاهبت کو وائـك کے ثڑھتے ہوئے
هٌتملی کے ػول کے تٌبمت هیں فیبػٍ ربؿصبًہ ہوًب چبہیئے۔ وثب کے پھیالؤ کو هضؼوػ کـًے کے ثہتـیي ؽؿائغ کب تؼیي کـًے کے
لئے ػاللبئی عطـے کے ػواهل کے مبتھ ،لوهی اوؿ ؿیبمتی ؿہٌوبئی پـ ػول کـًب چبہیئے۔ ػبم طوؿ پـ وثب کے پھوٹ پڑًے کے
اثتؼائی هـاصل کے ػوؿاى موبری فبطلے کے الؼاهبت کب پیوبًہ ثؼیہی طوؿ پـ هشبہؼٍ کئے گئے همبهی صبالت کی تزویق مے فیبػٍ
ربؿصبًہ ہوًب چبہیئے۔ ایک ثبؿ رت کویوًٹی هیں وثب کی هٌتملی کے ػول کی شـصیں کن ہو گئیں اوؿ طضت کے ًظبم پـ ثورھ
هنتضکن یب کن ہو گیب تو یہ هوکي ہو گب کہ فبطالتی الؼاهبت هیں تـتیت مے اضبفی ًـهی کـًے پـ غوؿ کیب ربئے گب۔ موبری فبطلے
کے الؼاهبت کو اٹھبًے کے ثؼؼ کویوًٹی هیں هٌتملی کے ػول مے ثچٌے کے لئے ،آثبػیوں کو ’’ػوثبؿٍ کھولٌے‘‘ کے الؼاهبت کو
هـصلہ واؿ اًزبم ػیب ربئے اوؿ اگلے هـصلے هیں ربًے مے پہلے آثبػیوں هیں هغظوص هؼیبؿات کو صبطل کـًے مے هشـوط ہو۔
موبری فبطالتی الؼاهبت هیں اضبفی ًـهی کے هـاصل کی تؼـیفوں کے مبتھ مبتھ آثبػیوں کو ػوثبؿٍ کھولٌے کے الؼاهبت کے
هـاصل مے پہلے صبطل کـًے والے هؼیبؿت کی تؼـیف فیل هیں هالصظہ کـیں۔
 .4زیبدٍ خطرے کے حبهل گروہوں پر توجہ هرکوز کریں
 COVID-19ثڑی ػوـ کے افـاػ اوؿ طضت کی پیچیؼگیوں هیں هجتال افـاػ کے لئے اًتہبئی عطـات کب ثبػج ہے۔ ہـ همبهی میبق و
مجبق هٌفـػ ہے اوؿ ہـ همبهی  EOCکو عبص طوؿ پـ کوقوؿ آثبػیوں اوؿ همبهبت کی ایک ػبم طوؿ پـ اتفبق ؿائے اوؿ ثبلبػؼگی
مے تزقیہ کـػٍ فہـمت ثٌبًب چبہئے (هخبلیں ؽیل هیں شبهل کی گئی ہیں)۔ اى آثبػیوں کی ضـوؿیبت اوؿ رہبں وٍ ؿٍ مکتے یب روغ
ہومکتے ہیں اى همبهبت پـ ػی ربًے والی مہولیبت پـ تورہ ػیٌب ضـوؿی ہے۔ اى افـاػ کے هزوؼے هیں هٌتملی کے ػول کو کن
کـًے کے لئے ہؼف ثٌبئے گئے اهؼاػی الؼاهبت کـًب اى کی صفبظت کے لئے هؼػگبؿ حبثت ہو مکتب ہے رجکہ طضت کی ػیکھ ثھبل
کے ًظبهوں پـ ػثبؤ کو ثھی عتن کیب ربمکتب ہے۔
 .5صحت کی دیکھ ثھبل کے کبهوں کو ثرلرار رکھٌے اور اهوات هیں اضبفے سے ثچٌے کے لئے صحت کی دیکھ ثھبل کے ًظبم کو
وسعت دیٌب اور هضجوط کرًب
 COVID-19مے الصك اهوات کب عطـٍ کبفی صؼ تک ثڑھ مکتب ہے ،اگـ طضت کب کوئی ًظبم ًبفک صبلت هیں هوروػ هـیضوں
کی تؼؼاػ مے هغلوة ہوربتب ہے۔ چیي ،اٹلیً ،یو یبؿک مٹی اوؿ ػیگـ همبهبت کے تزـثبت ًے یہ حبثت کیب ہے کہ  COVID-19کے
کینق طضت کی مہولیبت پـ صبوی ہومکتے ہیں اوؿ ػیگـ اہن طجی ضـوؿیبت پـ صبوی ہو مکتے ہیں۔ کینق کی تؼؼاػ هیں اضبفے
کے مبتھ هزووػی طجی طالصیت کو ثڑھبًے کے تغلیمی ؽؿائغ کی ًشبًؼہی کـًے کے مبتھ مبتھ اہن ًگہؼاشت کی طالصیت هیں
تومیغ کـًب ثھی ضـوؿی ہوگب۔ طضت کے هـاکق کے اًؼؿ هٌتملی کے ػول (ًوموهیکل ٹـاًنویشي) کے عطـے کو کن مے کن
کـًے کے لئے فوؿی کبؿؿوائی کی ربًی چبہئے۔ ػوؿ مے طضت کے لئے هشبوؿت ( ٹیلی ہیلتھ کٌنلٹیشي) ثشوول ہٌگبهی شؼجے
اوؿ اًتہ بئی ًگہؼاشت یوًٹوں هیں شؼیؼ ثیوبؿ هـیضوں کی ٹیلی هیڈیني کے ؽؿیؼے ًگـاًی کے امتؼوبل پـ کینق کی تؼؼاػ هیں ٹہـاؤ
الًے کے مبتھ هـیضوں کی ػیکھ ثھبل کب اًتظبم کـًے کے لئے تورہ ػیٌی چبہیئے۔
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.6

خطرے سے هتعلك هعلوهبت اور کویوًٹی کی شوولیت کو وسعت دیں۔

ػواهی ػہؼیؼاؿوں پـ یہ ؽهہ ػاؿی ػبئؼ ہوتی ہے کہ وٍ عطـے مے هتؼلك هؼلوهبت کو ػؿمت اوؿ شفبف طـیمے مے ربؿی کـیں،
یہبں تک کہ (یب شبیؼ عبص طوؿ پـ) رت یہ تشویشٌبک ہے۔ کویوًٹی کب اػتوبػ وثب کے پھیالؤ کے ؿػ ػول کو ثٌب یب توڑ مکتب ہے،
کیوًکہ موبری فبطلے اوؿ ػیگـ هؼاعلت کے ػواهل کی تبحیـ کویوًٹی کی تؼویل پـ هٌضظـ ہے۔ عطـے مے هتؼلك هؼلوهبت کی
تـمیل کے لئے عوف ثـپب کـًے کے ثزبئے هتضـک کـًے کے ثہتـیي الؼاهبت پـ ػول کـًب چبہیئے۔ ؿہٌوبؤں  /فیظلہ مبفوں کے
لئے صنبك هؼلوهبت کی ضـوؿیبت) (CIRsکب ایک هزووػہ  EOCکی ربًت مے هـتت کیب ربًب چبہیئے ،رل هیں ؿوفاًہ کی
ثٌیبػ پـ تبفٍ هؼلوهبت کو شبهل کیب ربئے رو ػوام تک هؼلوهبت کی ؿمبئی کے تمبضوں ) (PIRsکے هزووػے کو هـتت کـًے
هیں هؼػ کـے اوؿ اك هؼلوهبت کو هتبحـٍ آثبػی تک اینے طـیمے مے پہٌچبیب ربئے ،رل تک مت کو آمبى ؿمبئی صبطل ہو۔

 COVID-19 .7عبلوی وثب کے هعبشی اور هعبشرتی ًتبئج کو کن کریں
ػبلوی وثب کب پھوٹ پڑًب ثڑے موبری اوؿ هؼبشی اًتشبؿ کب مجت ثي مکتب ہے۔ یہ اًتشبؿ اپٌے طوؿ پـ ًمظبًؼٍ ہیں لیکي عبص طوؿ
پـ پـیشبى کي ہو مکتے ہیں ،اگـ وٍ موبری فبطلے کے الؼاهبت هیں تؼبوى کـًے کے لئے هؼبشی ثؼصبلی پیؼا کـ ؿہے ہیں۔ اى
اًتشبؿوں کو کن کـًے مے عوػ ہی ثیوبؿی کے فوؿی عبتوے مے آگے وثب کے پھیالئو کی ورہ مے ہوًے والے اًنبًی ربى کے
فیبں کو کن کـًے هیں هؼػ هل مکتی ہے۔ لبئؼیي کو وثب کے پھیلٌے کے احـات اوؿ اك پـ لبثو پبًے کے الؼاهبت کی وثب کی فػ هیں
آمکٌے والی کوقوؿ آثبػی پـ پڑًے والے احـات پـ هضتبط تورہ ػیٌی چبہئے۔
همبهی فیصلہ سبزوں کے لئے صف اول ہدایت ًبهہ
سوبجی فبصلے کے الداهبت کے ثڑھتے ہوئے ًفبذ (اور ًرهی) کے هراحل کی وضبحتیں
هرحلہ  :1کویوًٹی هیں وثب کے ثڑے پیوبًے پر هٌتملی کے عول کو کن کرًے کے لئے ،کویوًٹی کی ضـوؿیبت کے هطبثك فیبػٍ
مے فیبػٍ موبری فبطلے کے الؼاهبت هوروػ ہیں۔ تورہ کب هـکق ایک فـػ مے ػومـے فـػ هیں وثب کی هٌتملی کے ػول کو کن
کـًے اوؿ طضت کی ػیکھ ثھبل کے ًظبم پـ ثورھ کن کـًے رجکہ هنتمجل هیں هٌتملی کے ػول هیں هوکٌہ اضبفے کی تیبؿی کی
طالصیتوں کو تمویت ػیٌے پـ ہے۔
هرحلہ  :2اثتدائی دوثبرٍ کھولٌے کے هرحلے هیں هضؼوػ تؼؼاػ هیں اہن مـگـهیوں کو ثضفبظت ػوثبؿٍ کھولٌے پـ تورہ ػی ربًی
چبہی ئے رو یب تو کن عطـے والی ہیں یب رل مـگـهی کی ثضـاًی کیفیت اك لبثل ہے کہ اك کے لئے هٌتملی کے عطـے کو
(هٌبمت تغفیف کے مبتھ) لجول کیب ربئے۔ ػبم طوؿ پـ اك هـصلے هیں ارتوبػبت ،طویل لـیجی ؿاثطے کی مـگـهیبں اوؿ  /یب ثٌؼ
رگہوں پـ طویل ػـطے تک هوروػگی مے ؿوکٌب ربؿی ؿکھٌب چبہئے۔ ثیـوًی مـگـهیبں هٌبمت فبطلے کے مبتھ هوکٌہ طوؿ پـ
لبثل ػول ہیں۔ رہبں ثھی هوکي ہو گھـ مے کبم ربؿی ؿکھٌب چبہیئے۔
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هرحلہ  :3ایک هـتجہ چبؿوں طـف هٌتملی کے ػول هیں کوی والغ ہوًے اوؿ هؤحـ طـیمے مے ػثبئے ربًے کے ثؼؼ
هؼبشی ثضبلی کے هـصلے کی تورہ ثڑے پیوبًے پـ ػوثبؿٍ هؼبشی اوؿ هؼبشـتی مـگـهیوں کو ػوثبؿٍ کھولٌے پـ ہوًی چبہیئے۔
کویوًٹی هیں کن مطش پـ هٌتملی کب هطلت ہے کہ هٌبمت تغفیف کے مبتھ ػؿهیبًے ػؿرے کے ارتوبػبت کب ہوًب هوکي ہے۔ ثڑے
ارتوبػبت هیں ضـوؿت مے فیبػٍ عطـٍ هوروػ ؿہتب ہے۔ تبہن ،ري مـگـهیوں هیں طویل ؿاثطے یب ثٌؼ رگہوں پـ هوروػگی کی
ضـوؿت ہوتی ہیں اى هیں هٌبمت تغفیف هوکي ہے۔ رہبں ثھی هوکي ہو گھـ مے کبم ربؿی ؿکھٌب چبہیئے۔
هرحلہ ً :4یب عبم هرحلہ هؼوول پـ فیبػٍ مے فیبػٍ واپنی کی ًوبئٌؼگی کـتب ہے رو ثڑے پیوبًے پـ ویکنیٌیشي کے ؽؿیؼے
هزووػی لوت هؼافؼت ثٌٌے مے پہلے لبثل ػول ہے۔ کویوًٹی هیں هٌتملی کے ػول کی اچھی طـس مے ًگـاًی کی گئی ہے اوؿ
ًظـاًؼاف کـًے کے لبثل ہے؛ وائـك کے پھوٹ پڑًے کو تیقی مے ؿوکب گیب ہے ،فیبػٍ عطـے کے صبهل  /کن ثضـاًی کیفیت
والے کبم ػوثبؿٍ شـوع ہومکتے ہیں۔

اگر اعداد و شوبر اور شواہد تمبضہ کرتے ہیں تو فیصلہ سبزوں کو هرحلہ وار پیچھے جبًے کے لئے تیبر رہٌب چبہئے۔
کویوًٹی کے اًدر سو بجی فبصلے کے احکبهبت هیں ًرهی کرًے سے لجل هدًظر رکھے جبًے کب هعیبر۔
 .1اًفیکشي کی شـس :اًفیکشي کی شـس هیں ثتؼؿیذ کوی آًی چبہئے۔ ہـ کیل  1.00مے کن فـػ کو هتبحـ کـ ؿہب ہے۔ ( R0
 <1اوؿ  0کے لـیت ہوتب رب ؿہب ہے۔) تشغیض کـػٍ ربًچوں هیں مے هخجت شـس هیں ثتؼؿیذ کوی آًی چبہیئے۔
ا۔ تشغیظی ربًچ هخجت ہوًے کی شـس [ربًچ هیں کنی طـس کی پبثٌؼیوں کے ثغیـ]
هـصلہ  COVID-19 :2کے لئے کی گئی ربًچوں کے هخجت ًتبئذ  10%مے کن ہیں۔
هـصلہ  3اوؿ  COVID-19 :4کے لئے کی گئی ربًچوں کے هخجت ًتبئذ  3%مے کن ہیں۔

.i
.ii

ة ۔ هزووػی کینق کی تؼؼاػ
.i

توبم هـاصل :هنلنل  21ػى تک ؿوفاًہ کی ثٌیبػ پـ کینق کی تؼؼاػ هیں هنتمل کوی۔ رینب کہ  5ػى کے چکـ کی اومظ
هیں ظبہـ ہوتب ہے۔

.ii

هـصلہ  :2ثڑے پیوبًے پـ ربًچ کے ًتیزے هیں ہـ  100,000کی آثبػی هیں ؿوفاًہ کی ثٌیبػ پـ  5مے کن ًئے
کینق کی تؼؼاػ۔

.iii

هـصلہ  :3ثڑےے پیوبًے پـ ربًچ کے ًتیزے هیں ہـ  100,000کی آثبػی هیں ؿوفاًہ کی ثٌیبػ پـ ً <1ئے کینق

 .ivهـصلہ  :4ثڑےے پیوبًے پـ ربًچ کے ًتیزے هیں ہـ  100,000کی آثبػی هیں ہفتہ واؿ ثٌیبػ پـ ً <1ئے کینق

 .2کویوًٹی کی تشغیظی ربًچ اوؿ ًگـاًی :کویوًٹی کی ًگـاًی توبم ًئے کینق کی تیقی مے شٌبعت کـًے کے لبثل ہے۔ فؼبل
اًفیکشي کی تشغیظی ربًچ کی طلت کـًے والے ہـ فـػ کے لئے تشغیض کب ػول تیقی مے اوؿ ومیغ پیوبًے پـ
ػمتیبة ہے۔
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۱۔ تشغیظی ربًچ کی شـس
.i
.ii
.iii

هـصلہ  :2اك ٹول یب اك رینے کنی اوؿ کب امتؼوبل کـتے ہوئے ہـ  100,000کی آثبػی هیں ؿوفاًہ کی ثٌیبػ پـ
ربًچوں کی تؼؼاػ کو ثڑھبًب۔
هـصلہ  :3اك ٹول یب اك رینے کنی اوؿ کب امتؼوبل کـتے ہوئے ہـ  100,000کی آثبػی هیں ؿوفاًہ کی ثٌیبػ پـ
(کبفی ہوًے کے لـیت) ربًچوں کی تؼؼاػ کو ثڑھبًب۔
هـصلہ  :4ا ك ہؼایتٌبهے یب اینے کنی اوؿ کب امتؼوبل کـًے ہوئے ہـ  100,000کی آثبػی هیں ؿوفاًہ کی ثٌیبػ پـ
هٌبمت تؼؼاػ هیں ربًچوں کی تؼؼاػ کو ثڑھبًب۔

ة۔ تشغیظی ربًچ کے ػول کی ػمتیبثی
.i

هـصلہ  :2هـع کی شؼت مے لطغ ًظـ ػالهبت کے صبهل توبم افـاػ اوؿ ػالهبت کے ثغیـ توبم فیبػٍ عطـے کے صبهل
افـاػ یب اتظبل والے افـاػ کو هـع کی شؼت مے لطغ ًظـ تشغیظی ربًچ تک ؿمبئی صبطل کـ مکتے ہیں اوؿ
ػؿعوامت ػیٌے کے  48گھٌٹوں کے اًؼؿ ًتیزہ صبطل ہو مکے۔

.ii

هـصلہ  :3هـع کی شؼت مے لطغ ًظـ ػالهبت کے صبهل توبم افـاػ اوؿ ػالهبت کے ثغیـ توبم فیبػٍ عطـے کے صبهل
افـاػ یب اتظبل والے افـاػ کو هـع کی شؼت مے لطغ ًظـ تشغیظی ربًچ تک ؿمبئی صبطل کـ مکتے ہیں اوؿ
ػؿعوامت ػیٌے کے  24گھٌٹوں کے اًؼؿ ًتیزہ صبطل کـ مکتے ہیں۔

.iii

هـصلہ  :4هـع کی شؼت مے لطغ ًظـ ػالهبت کے صبهل توبم افـاػ اوؿ ػالهبت کے ثغیـ توبم فیبػٍ عطـے کے صبهل
افـاػ یب اتظبل والے افـاػ اوؿ کوئی ثھی شغض رو تشغیظی ربًچ کی ػؿعوامت کـتب ہے /کوئی هؼبلذ رو تشغیظی
ربًچ کب صکن ػیتب ہے هـع کی شؼت مے لطغ ًظـ تشغیظی ربًچ تک ؿمبئی صبطل کـ مکتے ہیں اوؿ ػؿعوامت
ػیٌے کے  24گھٌٹوں کے اًؼؿ ًتیزہ صبطل کـ مکتے ہیں۔

ت ۔ تشغیظی ربًچ کب ثـولت ہوًب
.i
.ii

هـصلہ  :2تشغیظی ربًچ کی اکخـیت کے ًتبئذ  48گھٌٹوں کے اًؼؿ ػیئے ربتے ہیں۔
هـصلہ  3اوؿ  :4تشغیظی ربًچ کی اکخـیت کے ًتبئذ  24گھٌٹوں کے اًؼؿ ػیئے ربتے ہیں۔

ث۔ فیبػٍ عطـے کے صبهل افـاػ اوؿ طضت کی ػیکھ ثھبل کـًے والے کبؿکٌوں کے لئے تشغیظی ربًچ کی ػمتیبثی

.i

هـصلہ  :2فیبػٍ تـ طضت کی ػیکھ ثھبل کـًے والے کبؿکٌبى ،اثتؼائی ؿػػول ػیٌے والے اشغبص ،ثٌیبػی ڈھبًچے کے
اہن هالفهیي اوؿ رو لوگ فیبػٍ عطـے هیں ہیں وٍ ہفتے هیں ایک ثبؿ تشغیظی ربًچ تک ؿمبئی صبطل کـمکتے ہیں،

.ii

هـصلہ  :3فیبػٍ تـ طضت کی ػیکھ ثھبل کـًے والے کبؿکٌبى ،اثتؼائی ؿػػول ػیٌے والے اشغبص ،ثٌیبػی ڈھبًچے کے
اہن هالفهیي اوؿ رو لوگ فیبػٍ عطـے هیں ہیں کی ہفتے هیں ایک ثبؿ تشغیظی ربًچ کی رب مکتی ہے ،عواٍ وٍ ػالهبت
کب مبهٌب کـ ؿہے ہوں یب ًہیں۔

.iii

هـصلہ  : 4فیبػٍ تـ طضت کی ػیکھ ثھبل کـًے والے کبؿکٌبى ،اثتؼائی ؿػػول ػیٌے والے اشغبص ،ثٌیبػی ڈھبًچے کے
اہن هالفهیي اوؿ رو لوگ فیبػٍ عطـے هیں ہیں کی ہـ  2مے  3ػى ثؼؼ ایک ثبؿ تشغیظی ربًچ کی رب مکتی ہے ،عواٍ
وٍ ػالهبت کب مبهٌب کـ ؿہے ہوں یب ًہیں۔

عواٍ وٍ ػالهبت کب مبهٌب کـ ؿہے ہوں یب ًہیں۔
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*رت اى کی ػؿمتگی کے ثبؿے هیں فیبػٍ هؼلوهبت هوروػ ہو تو ایٌٹی ثبڈی ربًچیں شـوع کی رب مکتی ہیں۔
د۔ کویوًٹی کی طضت ػبهہ کی ًگـاًی اوؿ تشغیظی ربًچ
.i

توبم هـاصل هیں :کویوًٹی  COVID-19یا اًفلوئٌقا رینی ثیوبؿیوں هیں اضبفے مے ثچبؤ کے لئے طضت ػبهہ کی
ًگـاًی کـ ؿہی ہے۔

.ii

توبم هـاصل هیں :طویل الوؼت ًگہؼاشت کی مہولیبت ،ریل عبًوں ،صـامتی هـاکق ،پٌبٍ گبہوں ،اػلی عطـے والے کبم کے
همبهبت اوؿ ػیگـ اػلی عطـے والے همبهبت هیں ومیغ پیوبًے پـ تشغیظی ربًذ کے ؽؿیؼے ًگـاًی کـًب۔

.iii

توبم هـاصل هیں :تشغیظی ربًچ کے مبهبى (مواة ،وائـك کی تـمیل کب ؽؿیؼہ) ػواهل ،مبفومبهبى ،ػولہ اوؿ لیجبؿٹـی
کی کبم کـًے کی طالصیت هٌؼؿرہ ثبال پیوبئشی طـیمہ کبؿ کو پوؿا کـًے کے لئے کبفی ہو – حصہ ممررہ کئے بغیر۔

 .3کیل اوؿ اتظبل کی تفتیشبت COVID 19 :هیں هجتال افـاػ کو تیقی مے اوؿ هوحـ طـیمے مے الگ کـًے ،کیل کی اًتظبهی
کی عؼهبت فـاہن کـًے اوؿ اى کے ؿواثظ کی شٌبعت اوؿ اى کو لـًطیٌہ کـًے کی طالصیت۔
ا۔ افـاػی لوت کی ػمتیبثی
.i

توبم هـاصل هیں :ہـ  100,000آثبػی هیں کن اف کن  30تـثیت یبفتہ افـاػ کیل کب اًتظبم کـًے اوؿ اتظبل کب مـاؽ
لگبًے اوؿ طضت کی تؼلین ػیٌے کے لئے ػمتیبة ہوں*
*پـوگـاهوں هیں افـاػ کی ثھـتی کو اتظبل کی تؼؼاػ اوؿ اتظبل کب مـاؽ لگبًے والے فـػ کے هطبثك تـتیت ػیب رب مکتب
ہے۔

.ii

توبم هـاصل هیں :کویوًٹی هیں طضت کی ػیکھ ثھبل کـًے والے کبؿکٌبى ،کیل کب اًتظبمً ،گہؼاشت کے ومبئل هیں ہن
آہٌگی پیؼا کـًے والے اوؿ طضت کی تؼلین هٌبمت همؼاؿ هیں هوروػ ہیں۔

.iii

توبم هـاصل هیں :اتظبل والے افـاػ تک پہٌچ کی شـس پہٌچ مے ؿٍ ربًے والے اتظبالت مے هتتبمت ہے۔

ة ۔ اتظبل کب مـاط لگبًے کے ػول کب هوحـ ہوًب
.i

هـصلہ  :2ولت کے مبتھ مبتھ شٌبعت کئے گئے کینق کی تؼؼاػ کی شـس هیں هنتمل اضبفے مے کن مے کن ً 60%ئے
کینق شٌبعت شؼٍ ؿاثطوں هیں مے آؿہے ہیں۔

.ii

هـصلہ  :3ولت کے مبتھ مبتھ شٌبعت کئے گئے کینق کی تؼؼاػ کی شـس هیں هنتمل اضبفے مے کن مے کن ً 80%ئے
کینق شٌبعت شؼٍ ؿاثطوں هیں مے آ ؿہے ہیں۔

.iii

هـصلہ  :4کن مے کن ً 90%ئے کینق شٌبعت شؼٍ ؿاثطوں هیں مے آؿہے ہیں۔
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ت۔  COVID 19کے هخجت تشغیظی ربًچ کے ًتبئذ ٱًے والے افـاػ کے ؿاثطے هیں ؿہٌے والے افـاػ اوؿ  ILIیب  COVID-19رینی
ثیوبؿی کے صبهل افـاػ کی ربًچ پڑتبل هیں تیقی۔

هـصلہ  :2کیل کی شٌبعت کے 48گھٌٹوں کے اًؼؿ کن اف کن  75%حاملین کی نشاندہی کرکے ان کو ایک ممام پر رکھا
جاتا ہے اور ان کو الگ کـ کے لـًطیٌہ هیں ؿکھب ربتب ہے۔
هـصلہ  :3کیل کی شٌبعت کے  24گھٌٹوں کے اًؼؿ کن اف کن اتظبالت کے  90%حاملین کی ًشبًؼہی کـکے اى کو ایک ممام
پر رکھا جاتا ہے اور ان کو الگ کـ کے لـًطیٌہ هیں ؿکھب ربتب ہے۔
هـصلہ  :4کیل کی شٌبعت کے  24گھٌٹوں کے اًؼؿ کن اف کن  95%حاملین کی ًشبًؼہی کـکے اى کو ایک ممام پر رکھا جاتا
ہے اور ان کو الگ کـ کے لـًطیٌہ هیں ؿکھب ربتب ہے۔

.i
.ii
.iii

ث ۔ هضفوظ تٌہبئی اوؿ لـًطیٌہ کی مہولیبت کی ػمتیبثی
توبم هـاصل  :هضفوظ تٌہبئی اوؿ لـًطیٌہ کی مہولیبت ،هؼبوى عؼهبت کے مبتھ ضـوؿت هٌؼ افـاػ کے لئے ػمتیبة ہیں۔ عبص طوؿ
پـ تشغیظی ربًچ کے هخجت ًتبئذ آًے والے افـاػ اوؿ اى کے لـیجی اتظبالت کے لئے۔
هـصلہ  25 :3مے  33%تٌہبئی اوؿ لـًطیٌہ هیں ؿہٌے کو کبهیبثی کے مبتھ هکول کـ لیب گیب ہے۔
هـصلہ  40 :4مے  60فیظؼ تٌہبئی اوؿ لـًطیٌہ هیں ؿہٌے کو کبهیبثی کے مبتھ هکول کـ لیب گیب ہے۔

.i
.ii
.iii

د ۔ کیل کب اًتظبم
 .iتوبم هـاصل  :کویوًٹی هیں هوروػ  100%اتظبل کب مـاؽ لگبًے والے کیل کے اًتظبم کے لئے ایک هتضؼ ًظبم امتؼوبل کـ ؿہے
ہیں ،رو صمیمی ولت هیں هضکوہ طضت کو صفبظت مے هؼلوهبت ػیتے اوؿ اتظبالت کی اطالع ػیتے ہیں۔
توبم هـاصل  :ایک ہفتے کے اًؼؿ ػو یب اك مے فیبػٍ هـتجہ کنی غیـ گھـیلو کینق کے (کبم کی رگہ ،ارتوبػی ؿہبئش یب کنی اػاؿے
کی رگہ پـ) وثب کے پھوٹ پڑًے کی اطالع هلی ہےاوؿ وثبئی اهـاع کے ػلن کے هطبثك  14ػى کے اًؼؿ هٌنلک شؼٍ ہیں۔
.4

ًظبم طضت اوؿ امپتبل کی تیبؿی :ػیکھ ثھبل کے اہن هؼیبؿات کی ػوثبؿٍ تـتیت کے ثغیـ  COVID 19کے کینق هیں اضبفے کو
مٌجھبلٌے کے لئے هٌبمت تؼؼاػ هیں ثنتـے کی گٌزبئش ،PPE ،ػولہ اوؿ مبفومبهبى هوروػ ہے۔

ا۔  COVID 19کے هـیضوں هیں اضبفے کے لئے مے  ICUکی گٌزبئش اوؿ ػولے کی ػمتیبثی
.i
.ii

.iii

هـصلہ  COVID 19 :2کے هـیضوں هیں اضبفے کو مٌجھبلٌے کے لئے  ICUکی هوروػٍ طالصیت کب کن اف کن 15%ػمتیبة
ہے۔
هـصلہ  3اوؿ  COVID 19 :4کے هـیضوں هیں اضبفے کو مٌجھبلٌے کے لئے  ICUکی هوروػٍ طالصیت کب کن اف کن  30%یا
فیبػٍ اضبفے کی طالصیت ػمتیبة ہے۔
توبم هـاصل :اضبفی طالصیت ۔ یب تو ًبهقػ همبم یب امپتبل کے ہـ ًظبم هیں  COVID 19 -کے کینق هیں  20%اضبفے کو
مٌجھبلٌے کے لئے ػیکھ ثھبل کے پیچیؼٍ هؼیبؿات کو ػوثبؿٍ تـتیت ػیئے ثغیـ هوروػ ہے۔

ػیکھ ثھبل کے پیچیؼٍ هؼیبؿات کو امتؼوبل کئے ثغیـ COVID 19 ،کے هـیضوں هیں اضبفے کو مٌجھبلٌے کے لئے،
ة۔
هـیضوں کی ًمل و صـکت کو هـثوط کـًے کے لئے امپتبلوں کی طالصیت۔
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.i
.5

توبم هـاصل :امپتبل هیں ػیکھ ثھبل کے پیچیؼٍ هؼیبؿات کو امتؼوبل کئے ثغیـ  COVID 19کے هـیضوں کی ًمل و صـکت کو هـثوط
کـًے اوؿ اك هیں اضبفے کی طالصیت هوروػ ہے۔

ؽاتی صفبظتی اوؿ طجی مبهبى کی ػمتیبثی :امپتبل هیں ػیکھ ثھبل کے اہن هؼیبؿات کی ػوثبؿٍ تـتیت ػیئے ثغیـ  COVID 19کے هـیضوں
هیں اضبفے کو مٌجھبلٌے کے لئے کبفی  PPEاوؿ طجی مبهبى ػمتیبة ہے۔

ا۔ ًظن طضت هیں  PPEکی ػمتیبثی
.i

توبم هـاصل PPE :توبم ضـوؿی اہلکبؿوں ،اہن تٌظیجبت کے هالفهیي اوؿ فیبػٍ صنبك همبهبت کے ػولے کے لئے ػمتیبة ہے۔

.ii

هـصلہ  :2ثیشتـ امپتبلوں ،طویل هؼتی ًگہؼاشت کی مہولیبت ،ثے گھـ پٌبٍ گبہوں اوؿ ػیگـ ًظن طضت کے اًتظبهبت هیں COVID-
 19کے هـیضوں کب ػالد کـًے والے اوؿ طضت مے هتؼلك کبؿکٌوں کی صفبظت کے لئے کبفی  PPEکی هوروػگی کی اطالػبت
ہیں۔

.iii

هـصلہ  100% : 3امپتبلوں  ،طویل هؼتی ًگہؼاشت همبهبت  ،ثے گھـ پٌبٍ گبہوں اوؿ ًظن طضت کےػیگـ اًتظبهبت هیں COVID-
 19کے هـیضوں کے ػالد  ،ؿوفاًہ آپـیشي کـًے اوؿ طضت مے هتؼلك کبؿکٌوں کی صفبظت کے لئے کبفی  PPEکی اطالع ػیتے
ہیں۔  PPEکی تؼؼاػ کو کن اف کن  2مے  4ہفتوں کے لئے ؽعیـٍ کیب گیب۔

.iv

هـصلہ 100% : 4امپتبلوں  ،طویل هؼتی ًگہؼاشت همبهبت ،ثے گھـ پٌبٍ گبہوں اوؿ ًظن طضت کےػیگـ اًتظبهبت هیں COVID-19
کے هـیضوں کے ػالد  ،ؿوفاًہ آپـیشي کـًے اوؿ طضت مے هتؼلك کبؿکٌوں کی صفبظت کے لئے کبفی  PPEکی اطالع ػیتے ہیں۔
 PPEکی تؼؼاػ کو کن اف کن  90ػى کے لئے ؽعیـٍ کیب گیب۔

ة ۔ ہٌگبهی صبالت کو مٌجھبلٌے والے اػاؿوں اوؿ ضـوؿی عؼهبت فـاہن کـًے والے افـاػ کے لئے  PPEکی ػمتیبثی
.i

توبم هـاصل :همبهی ہٌگبهی صبالت کو مٌجھبلٌے والے افـاػ کی  PPEکی فـاہوی کی ػؿعوامتوں کو اػلی تـریش کی ثٌیبػ پـ پوؿا کیب
رب ؿہب ہے۔

.ii

هـصلہ  :2توبم ضـوؿی افـاػ ،ہٌگبهی همبهبت کے هالفهیي اوؿ فیبػٍ عطـے والی مہولیبت کے ػولے کے لئے  PPEػمتیبة ہیں۔

.iii

هـصلہ  3اوؿ  :4توبم ضـوؿی افـاػ  ،ہٌگبهی همبهبت کے هالفهیي ،فیبػٍ عطـے والےهمبهبت کے ػولے اوؿ ػیگـ هالفهیي ري کو
اپٌے کبم کے هبصول هیں هضفوظ ؿہٌے کے لئے  PPEکی ضـوؿت ہے  ،اى مت کے لئے  PPEػمتیبة ہیں۔

ت ۔ ًظن طضت کے هـاکق هیں فًؼگی ثچبًے والے طجی آالت کی ػمتیبثی
.i

هـصلہ  COVID 19 :2کے هـیضوں کب ػالد کـًے والے امپتبلوں کی اکخـیت  COVID 19کے هـیضوں کی مبًل کو ثضبل
ؿکھٌے هیں هؼػ ػیٌے یؼٌی اًٹیوثیشي کے لئے اپٌی ضـوؿت کے هطبثك هٌبمت تؼؼاػ هیں ویٌٹیلیڑ ،ٱکنیزي ،مبهبى اوؿ ًظن طضت
کـًے والے کبؿکٌبى کی هوروػگی کی اطالع ػے ؿہے ہیں۔

.ii

هـصلہ  COVID 19 :3کے هـیضوں کب ػالد کـًے والے  100%امپتبل  COVID 19کے توبم هـیضوں کی مبًل کو ثضبل
ؿکھٌے هیں هؼػ ػیٌے یؼٌی اًٹیوثیشي کے لئے اپٌی ضـوؿت کے هطبثك هٌبمت تؼؼاػ هیں ویٌٹیلیڑ ،ٱکنیزي ،مبهبى اوؿ ًظن طضت
کـًے والے کبؿکٌبى کی هوروػگی کی اطالع ػے ؿہے ہیں۔
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.6

فیبػٍ صنبك آثبػیوں کب تضفع

 ۱فیبػٍ صنبك همبهبت هیں کینق
.i

توبم هـاصل :طویل هؼتی ًگہؼاشت کی مہولیبت هیں هٌبمت ربًچ اوؿ لـًطیٌہ/آئنولیشي کـًے کی هٌبمت گٌزبئش هوروػ ہے۔

.ii

هـصلہ  :2پچھلے  28ػًوں کے ػوؿاى طویل هؼتی ًگہؼاشت کی مہولیبت مے اطالع شؼٍ کینق کی تؼؼاػ  20%مے کن ہے۔

.iii

هـصلہ  :3پچھلے  28ػًوں کے ػوؿاى طویل هؼتی ًگہؼاشت کی مہولیبت مے اطالع شؼٍ کینق کی تؼؼاػ  10%مے کن ہے۔

.iv

هـصلہ  :4پچھلے  28ػًوں کے ػوؿاى طویل هؼتی ًگہؼاشت کی مہولیبت مے اطالع شؼٍ کینق کی تؼؼاػ 5%مے کن ہے۔

ة هنتؼؼ رواثی کبؿوائی کی ٹیویں
توبم هـاصل 24 :گھٌٹوں کے ػوؿاى همبهی هنتؼؼ رواثی کبؿوائی کی ٹیویں وثب کے پھیلٌے کے کشیؼٍ همبهبت هیں رواثی کبؿوائی کے لئے
هوروػ ہیں اوؿ اى کے پبك وثب کے پھوٹٌے کی رواثی کبؿوائی کے لئے هٌبمت  PPEػمتیبة ہے۔
ت ًگہجبًی کے ؽؿیؼے ًگـاًی یؼٌی میٌٹیٌل مـویلیٌل
توبم هـاصلً :گہجبًی کے ؽؿیؼے ًگـاًی یؼٌی میٌٹیٌل مـویلیٌل اوؿ ٹینٹٌگ مبئٹل طویل هؼتی ًگہؼاشت کی مہولیبت اوؿ ػیگـ همبهبت پـ کبم
کـؿہی ہیں رو ػوـ ؿمیؼٍ افـاػ  ،کن آهؼًی والے افـاػ اوؿ ًنلی اوؿ ًنلی اللیتوں کی عؼهت کـتے ہیں ري هیں همبهی اهـیکی شبهل ہیں۔
ث  PPEکی ػمتیبثی
توبم هـاصل :فیبػٍ تـ طویل هؼتی ًگہؼاشت کی مہولیبت اوؿ ثے گھـ افـاػ کی پٌبٍ گبہوں هیں هٌبمت تؼؼاػ هیں  PPEػمتیبة ہیں۔

.i

توبم هـاصل :ؿیبمتی اوؿ همبهی تیق ؿفتبؿ ؿػػول ػیٌے والے گـوہوں کے پبك وثب کے همبهی پھوٹ پڑًے کو ؿػػول ػیٌے کے لئے
هٌبمت تؼؼاػ هیں  PPEػمتیبة ہیں۔

.ii

.7

موبری فبطلہ لبئن ؿکھٌے کے لئے هؼلوهبت

ا موبری فبطلہ لبئن ؿکھٌے کے هتؼلك هؼلوهبت
.i

توبم هـاصل :عطـے کے صبهل آ ثبػیوں ( هخبل کے طوؿ پـ ثے گھـ ،تبؿکیي وطي ،کن آهؼًی والی آثبػی) تک هؼلوهبت کی فـاہوی
کے لئے هواطالت کے هٌبمت طـیمے هوروػ ہیں۔

.ii

توبم هـاصل  :ؿہبئشیوں کی اکخـیت پبثٌؼیوں کے ثبؿے هیں ربًتی ہے۔
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ة سوبجی فبصلے پر عول پیرا ہوًب
.i

توبم هـاصل :هؼبشـے کی اکخـیت موبری فبطلے کے تمبضوں پـ ػول پیـا ہے۔

هعبشرے هیں  COVID-19کے لئے تیبری هیں پیشرفت کے اشبرٍ کرًے والے
.1

هؼبشـے هیں اًتہبئی ًگہؼاشت/تشویشٌبک صبلت هیں هوروػ افـاػ کی ًگہؼاشت اوؿ ػالد هؼبلزے کی گٌزبئش کی ػمتیبثی

ا ۔ کیب آئٌؼٍ ػو ہفتوں هیں ػؿکبؿ ثنتـوں کی ضـوؿیبت کب عبکہ ثٌبیب رب مکتب ہے؟
ة۔ کیب ػاللے کے ہنپتبل هوروػٍ اوؿ تغویٌے کے هطبثك اًتہبئی ًگہؼاشت هـکق کے هطبلجبت پوؿا اتـًے کے اہل ہیں؟
ت۔ کیب هوروػٍ اًتہبئی ًگہؼاشت هـکق کی طالصیت کو ثڑھبًے کے لئے الؼاهبت کئے رب ؿہے ہیں؟
ث۔ کیب هوروػٍ ًظبم طضت هیں  COVID-19اوؿ ػیگـ ضـوؿیبت کے هـیضوں کو ػلیضؼٍ ػاعل کیب رب ؿہب ہے؟
.2

اػلی عطـے کی صبهل آثبػیوں کی عؼهت کـًے والے اػاؿوں هیں صفبظتی الؼاهبت

ا۔ کیب اػلی عطـے والی ٱثبػی هیں هوروػ مہولیبت کی ایک ربهغ فہـمت هـتت کی گئی ہے؟
ة۔ کیب اى مہولیبت هیں اًفیکشي مے ثچبؤ اوؿ طفبئی متھـائی کے طـیموں کب اًؼافٍ اوؿ تظؼیك کی گئی ہے؟
ت۔ کیب اى مہولیبت هیں ًشبًؼہی کـػٍ توبم عطـوں کو ػوؿ کیب گیب ہے؟
.3

ػاللہ توبم هتبحـٍ افـاػ کی تیقی مے شٌبعت کـًے ،اًہیں ػلیضؼٍ کـًے اوؿ رلؼی اوؿ هوحـ طـیمے مے اى کو لـًطیٌہ کـًے اوؿ
اى کے لواصمیي کب پتب لگبًے کے لبثل ہے؟

ا ۔ کیب یہ ًشبًؼہی کـًے کے لئے کے آپ کی تشغیظی ربًچ فیبػٍ تـ کینق کی ًشبًؼہی کـ ؿہی ہے ،هخجت تشغیظی ربًچ کی شـس ،توبم کی
گئے تشغیظی ربًچ کی شـس کی ًنجت کن ہو ؿہی ہے۔ اوؿ کیب وٍ تؼؼاػ اتٌی کن ہے (هخبل کے طوؿ پـ )3 %
ة کیب فیبػٍ تـ ًئے کینق شٌبعت شؼٍ لواصمیي هیں مے ہیں؟
ت کیب هؼبشـے هیں ثـولت (هخبل کے طوؿ پـ  24گھٌٹے) ػؿمت ًتیزہ ػیٌے واال تشغیظی ربًذ کب ػول ومیغ پیوبًے پـ ػمتیبة ہے؟
ث کیب اتظبل کب پتہ لگبًے والی ٹیووں کی تـثیت کی گئی ہے؟
س کیب ؿاثطوں کب پتب لگبًے والے گـوٍ کو ،طلت کو پوؿا کـًے کے لئے هٌبمت تؼؼاػ هیں تؼیٌبت کیب گیب ہے۔ ( هخبل کے طوؿ پـ ہـ هخجت کیل
کے اتظبالت کب پتب لگبًے کے لئے  5افـاػ)
د کیب آپ کی کویوًٹی هیں اػؼاػ و شوبؿ کو روغ کـًے ،تـتیت ػیٌے اوؿ تشغیظی ربًچ اوؿ ؿاثطوں کب پتب لگبًے کے لئے ثبہوی تؼبوى کے
لبثل هغظوص طـیك کبؿ کی تؼیٌبتی کی گئی ہے؟

17

تجدید شدہ ورژن  1بمطابك  18مئی 2020
4۔ کویوًٹی کے اًؼؿ COVID-19کی تشغیظی ربًچ کی ػمتیبثی اوؿ اك تک ؿمبئی۔
ا۔ کیب ػالهبت کے صبهل توبم افـاػ کے لئے  24گھٌٹوں کے اًؼؿ  COVID-19کی تشغیظی ربًچ کی مہولت هوروػ ہے اوؿ کیب کویوًٹی
طضت کی ضـوؿیبت کو پوؿا کـ ؿہی ہے؟
ة۔ کیب  COVID-19کی تشغیظی ربًچ کے ًتبئذ  24گھٌٹوں کے اًؼؿ ػیئے رب ؿہے ہیں؟
ت۔ کیب طضت کی ػیکھ ثھبل کـًے والے کبؿکٌبى ،پہلے ؿػػول ػیٌے والے ،ضـوؿی عؼهبت فـاہن کـًے والے اوؿ فیبػٍ عطـے کے
شکبؿافـاػ  COVID-19کی تشغیظی ربًچ تک ہـ ولت ؿمبئی صبطل ؿکھتے ہیں ،عواٍ وٍ ػالهبت هضنوك کـ ؿہے ہوں یب ًہیں؟
ث۔ کیب ًظن طضت کی ػیکھ ثھبل کـًے والے کبؿکٌبى ،پہلے ؿػػول ػیٌے والے افـاػ اوؿ ػومـے فیبػٍ عطـے کے شکبؿافـاػ کی ثبلبػؼگی
مے تشغیظی ربًچ کی رب مکتی ہے۔(رینے ہـ  2-3ػى ثؼؼ) عواٍ وٍ ػالهبت هضنوك کـ ؿہے ہوں یب ًہیں؟
د۔ کیب تشغیظی ربًچ کی ؿمؼ کی فـاہوی کے ملنلے هیں مبهبى ،مپالئی ،ؿی ایزٌٹ یب ػولے کی طوؿت هیں کوئی للت هوروػ ہے؟
س۔ کیب تشغیظی ربًچ کے مبتھ میـولوریکل (ایٌٹی ثبڈی) ربًچ ثھی ػمتیبة ہے؟
5۔ ثضـاًی ؿاثطوں کی صکوت ػولی پـ ػول ػؿآهؼ ثشوول هٌظوثہ ثٌؼی کـػٍ تبفٍ هؼلوهبت اوؿ اہن صظہ ػاؿوں یؼٌی امٹیک ہولڈؿف کے مبتھ
ؿاثطے کے واضش لواًیي
6۔ اًفیکشي مے ثچبؤ اوؿ اك کی ؿوک تھبم اوؿ اہن عؼهبت هیں ؿکبوٹ مے ثچٌے کے لئے الؼاهبت ثشوول:
ا۔ کھبًے کی فـاہوی اوؿ تمنین؟
ة۔ ًبفک تٌظیجبت؟
ت۔ پبًی کی فـاہوی؟
ث۔ کچـے کب اًتظبم؟
د۔ ثزلی ؟
 .7ؽاتی صفبظتی مبفومبهبى)(PPEکی هٌبمت همؼاؿ هیں ػمتیبثی اوؿ فـاہوی:
ا۔ اًتہبئی ًگہؼاشت کے هـاکق؟
ة۔ تشغیظی ربًچ کـًے کے هـاکق؟
ت۔ هؼبوى ؿہبئشی هـاکق اوؿ اوؿصنبك آثبػیوں والے ػاللوں هیں ػیگـ مہولیبت؟
ث۔ ہٌگبهی صبالت هیں ػیکھ ثھبل کـًے والے اػاؿے EMTs ،اوؿ ػیگـ ہـاول ػمتے؟
د وثب کے همبهی طوؿ پـ پھوٹٌے مے ًوٹٌے کے لئے همبهی اوؿ ؿیبمتی ٹیویں؟
8۔ همبهی رواثی کبؿوائیوں کی تٌظین کے لئے صبػحبتی کوبى کے ڈھبًچے کے مبتھ ہٌگبهی کبؿوائیوں کے هـکق یؼٌی ایوـرٌنی آپـیشي
میٌٹـ)(EOCکو فؼبل کـًب۔
ا۔ کیب کوئی واضش تمـؿ کـػٍ اوؿ ثب اعتیبؿ صبػحبتی هیٌیزـ هوروػ ہے؟
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ة کیب  EOCهیں واضش طوؿ پـ ًبهقػ تٌظیوی یوًٹ اہن تـیي ػولیبتی یؼٌی پـًنپل آپـیشٌل تـریضبت (رینے ربًچ کبؿی ،امپتبل کی گٌزبئش،
ثضـاى کی اطالع ،صنبك آثبػیوں کب تضفع وغیـٍ) کے مبتھ هٌنلک ہیں؟
9۔ کویوًٹی هیں  COVID-19کی هٌتملی کےػول کے ؿرضبى کی ػؿمت تفہین کی هوروػگی
ا کیب کویوًٹی کی لیبػت کو  COVID – 19کی هٌتملی کے ػول کی مطش کی ػؿمت تفہین ہے؟
ة کیب کویوًٹی کی ػوام کو  COVID-19کی هٌتملی کے ػول کی ؿوفاًہ کی ثٌیبػ پـ تبفٍ تـیي هؼلوهبت کے ؽؿیؼے ػؿمت تفہین ہے؟
کلیدی همبصد 1 #

ایک ایورجٌسی آپریشي سیٌٹر کو فعبل کرًب اور ایک جبهعہ کویوًٹی اًسیڈیٌٹ هیٌیجویٌٹ اسٹریکچر کب لیبم

کلیدی همصد ًوجر  1کے لئے
درکبر

ترجیحی کبرروائیبں
همبهی ایورجٌسی آپریشي سٌٹر کو فعبل کرًب اور وٍ ریبستی  /وفبلی  EOCsسے هٌسلک ہوًب
ایک ثباختیبر اًسیڈیٌٹ هیٌیجر ًبهسد کرًب
 EOCکے فعبل هراکس /ٹیووں کو اہن عولیبتی ترجیحبت کے تحت هٌظن کرًب
اہن حکوهتی شراکت داروں (ریبست ،وفبق) اور هعبشرتی حصہ داروں هیں راثطہ لبئن کرًب
ٱپریشٌل ضروریبت



o
o
o
o


کیب ایوـرٌنی آپـیشي مٌٹـ (ای او می) هتضـک ہو چکب ہے ،اوؿ کیب ربهغ کویوًٹی اًنیڈیٌٹ
هیٌیزویٌٹ امٹـیکچـ لبئن ہو گیب ہے۔ (ومبئل یہبں ،یہبں اوؿ یہبں ػمتیبة ہیں)
کیب  EOCکی ػولیبتی ٹیووں کو هتؼیي ػولیبتی تـریضبت کے تضت هٌظن کـ ػیب گیب ہے؟ (رینے اك
ػمتبویقهیں طے کـػٍ ثٌیبػی الؼاهبت۔ (ومبئل یہبں ،یہبں اوؿ یہبں ػمتیبة ہیں)
کیب ً EOCے توبم هتؼلمہ صکوهتی ،هؼبشـتی اوؿ ًزی شؼجے کے شـاکت ػاؿوں کے مبتھ ؿاثطہ لبئن
کـ لیب ہے ،ثشوول( :ومبئل یہبں ،یہبں اوؿ یہبں ػمتیبة ہیں)
ػیگـ ؿیبمتی ،همبهی اوؿ وفبلی ػہؼیؼاؿاى رواثی ػول هیں شبهل ہیں؟
طضت کی ػیکھ ثبل کے اتضبػ ،ثشوول امپتبل ،طضت ػبهہ EMS ،اوؿ طضت و طجی شؼجے کے
ػیگـ اہن ػٌبطـ؟
مول مومبئٹی کے گـوٍ ،هؾہجی اػاؿے اوؿ ػیگـ کویوًٹی کے ؿہٌوب؟
توبم هضکووں اوؿ ایزٌنیوں کی ربًت مے هٌبمت ًوبئٌؼگی؟
کیب ً EOCے کویوًٹی کے اہن کبؿکٌوں/شؼجہ ربت (ًظن طضت کے هـاکقً ،مل و صول ،عوؿاک کی
فـاہوی وغیـٍ) کی ًشبًؼہی کی ہے؟ (ومبئل یہبں ،یہبں اوؿ یہبں ػمتیبة ہیں)
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مواخذ







کیب  EOCهیں کبم کـًےکے لئے همـؿ کـػٍ اہلکبؿوں کی طضت اوؿ فالس کے لئے کوئی طـیمہ کبؿ
هوروػ ہے؟ (ومبئل یہبں ،یہبں اوؿ یہبں ػمتیبة ہیں)
رینے رینے عوػ مبعتہ ػلیضؼگی یؼٌی میلف آئینولیشي اوؿ لـًطیٌہ کـًے کی ضـوؿیبت ثڑھتی
ہیں ،تو کیب غیـ ضـوؿی اہلکبؿ ،ري کو اة ثھی هشغول ؿکھٌے کی ضـوؿت ہے ،کے لئے
وؿچوئل  )EOCپـ هٌتملی کب واضش طـیك کبؿ هوروػ ہے۔ ًیق اًفیکشي کب شکبؿ ہو مکٌے والے
افـاػ کے هتجبػل کی ًشبًؼہی کـًب؟
کیب رواثی ػول کب کوآؿڈیٌیٹـ تؼیٌبت کیب گیب ہے اوؿ کیب اى کو یہ اعتیبؿ صبطل ہے۔ (ومبئل یہبں،
یہبں اوؿ یہبں ػمتیبة ہیں)
تیق صل کے لئے اهوؿ کو ثـاٍ ؿامت لیبػت تک الًب؟
رؼیؼ تضمیك کی ثٌیبػ پـ ؿہٌوبئی فـاہن کـًے کے لئے مبئٌنی اوؿ طضت کے هبہـیي مے ؿاثطہ
کـًب؟
کیب ضـوؿی عؼهبت کے تنلنل کو یمیٌی ثٌبًے کے لئے صکوهتی هٌظوثے کب تنلنل ربؿی ہے؟
(هخبل یہبں پـ هوروػ ہے)
کیب ضـوؿی هؼبهالت رینے طضت کی ػیکھ ثھبل کی مہولیبت یب کوقوؿ آثبػی کی عؼهت کـًے
والی مہولیبت هیں هنلنل عؼهبت کو یمیٌی ثٌبًے کے لئے تنلنل کے هٌظوثے ہیں؟
اضبفی هعووالت
کیب طضت اوؿ طجی شـاکت ػاؿوں کے لئے اپٌے ػائـٍ کبؿ هیں آًے والے  EOCکو ومبئل کی
پیشگی ػؿعوامت ػیٌے کب واضش ػول تـتیت کیب گیب ہے؟
 EOCهیں کوى مے اہن هواطالتی ًظبم اوؿ ٹیکٌبلوریق کی ضـوؿت ہے؟
کیب توبم اہن شـاکت ػاؿوں کو صبالت کی آگبہی هیں صظہ ػاؿ ثٌبًے کے لئے طویل هؼت کے لئے
واصؼ یکنبں کبم کـًے والی تظویـ ( کبهي آپـیٹٌگ پکچـ) ًظبم ثٌبًے اوؿ اك کو ثـلـاؿ ؿکھٌے
کب هٌظوثہ هوروػ ہے؟
کوى مے اػالهیہ یب لبًوًی  /ضبثطہ ہؼایت کب ًفبؽ کیب گیب ہے اوؿ وٍ ضـوؿت کے صبهل فیظلوں پـ
کینے احـ ڈالتے ہیں؟
کیب توبم ػائـٍ کبؿ اػاؿوں کے مبتھ عطـے مے هتؼلك ثـولت اوؿ ػؿمت هؼلوهبت کی ہن ٱہٌگی کو
یمیٌی ثٌبًے کب طـیمہ کبؿ هوروػ ہے؟
کیب طضت ػبهہ کی هؼلوهبت کے هبہـیي هشتـکہ هؼلوهبت کے ًظبم هیں ضن کئے گئے ہیں؟
کیب اہن شـاکت ػاؿوں یؼٌی امٹیک ہولڈؿف ًے اپٌے تنلنل  /ہٌگبهی هٌظوثوں هیں  EOCکو صظہ
ػاؿ ثٌبیب ہے؟
کیب اہلکبؿوں کو والؼبت پـ صکن ػیٌے والے ًظبم یؼٌی اًنیڈًٹ کوبًڈ منٹن ) (ICSکے تظوؿات
پـ ؿیفـیشـ ٹـیٌٌگ کی ضـوؿت ہے؟
کیب ً EOCے پہلے ؿػػول ػیٌے والے افـاػ کی اهکبًی هبیومی کی طوؿت هیں اہن اہلکبؿوں کو
تجؼیل اوؿ ضن کـًے کے لئے کوئی هٌظوثہ ثٌبیب ہے؟

نیشنل ریسپانس فریم ورک ،چوتھا ایڈیشن
https://www.fema.gov/media-library-data/15828255901942f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v10
40.pdf
ت عامہ اور
ت عامہ اور طبی ماہرین کے لیے والعے کا کمانڈ سسٹم پرائمر :ضمیمہ  :Bصح ِ
صح ِ
طبی ماہرین کے لیے والعے کا کمانڈ سسٹم پرائمر
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendi
xb.aspx
 ICSادارہ جاتی ڈھانچہ اور عناصر
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/ics%20organizati
onal%20structure%20and%20elements.pdf
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بنیادی مقاصد نمبر 2

بنیادی مقصد نمبر  2کے لیے
درکار

والعے پر الدامی منصوبہ بندی کا عمل ‘‘دی پالننگ ’’P
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/assets/incident%20actio
n%20planning%20process.pdf
معیار بند رپورٹنگ فارمز
https://training.fema.gov/icsresource/icsforms.aspx
ت عامہ ایمرجنسی آپریشنز سینٹر
فریم ورک برائے صح ِ
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/196135/9789241565134
_eng.pdf?sequence=1
 EOCاِسکل سیٹس یوزر گائیڈ
https://www.fema.gov/media-library-data/153778706909333f58df52a992c566c62959208fcdd96/EOC_Skillset_Guide_20180918_FINAL.p
df
والعے کا الدامی منصوبہ کیا ہے؟
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/mscc/handbook/Pages/appendi
xc.aspx
والعے کا لومی مینجمنٹ سسٹم ICS :ریسورس سینٹر
https://training.fema.gov/emiweb/is/icsresource/trainingmaterials.htm
 FEMAالئف الئنز
https://www.fema.gov/lifelines
سرج کیپیسٹی الجسٹکس
https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(15)51988-0/fulltext
ت عامہ کی تیار حالت اور ریسپانس کی اہلیتیں
 2017-2022صح ِ
https://www.phe.gov/Preparedness/planning/hpp/reports/Documents/20172022-healthcare-pr-capablities.pdf

کمیونٹی میں  COVID-19کے ریئل ٹائم پھیالؤ کو سمجھنا اور اس پر قابو پانا :نگرانی ،ٹیسٹنگ،
رابطے کی نشاندہی اور کیس کا قرنطینہ اور سیلف آئسولیشن

ترجیحی اقدامات
 COVID-19کے لیے وسیع تر مالیکیولی جانچ اور رابطے کی نشاندہی کے حصول کے لیے
معاشرتی ،مقامی ،ریاستی اور عالقائی رکاوٹوں کا تعین کرنا۔ خال کو سمجھنا اور فوری طور پر پُر
کرنا
انفلوئنزا جیسی بیماری ) (ILIاور  COVID-19جیسی بیماری ) (CLIکا پتہ لگانا
معاشرے میں وسیع تشخیصی جانچ کے لیے حفظِ مراتب تخلیق کرنا۔ اگر ٹیسٹس محدود ہوں تو
ت عامہ کے کارکنان ،ابتدائی امداد دینے والے،
عالمات کے حامل تمام افراد ،قریبی روابط ،صح ِ
الزمی خدمات فراہم کنندگان اور خطرات کے حامل دیگر افراد کو شامل کرنا
ت عامہ کے کارکنان ،ابتدائی امداد فراہم کرنے والے اور انفراسٹرکچر کے اہم مالزمین کے
صح ِ
لیے حف ِظ مراتب تخلیق کرنا
خطرات کی حامل لوکیشنز پر محافظ نگرانی اور جانچ کی سائٹس تخلیق کرنا جہاں معمر افراد ،کم
آمدنی والے افراد ،نسلی اور نسبی اقلیتوں بشمول مقامی امریکیوں کو خدمات مہیا کی جائیں
 COVID-19کی جانچ اور نگرانی کے ڈیٹا کو مقامی  EOCسے منسلک کرنا
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رابطے کی نشاندہی پر مامور عملے کی شناخت ،بھرتی اور تربیت کرنا
مثبت ٹیسٹس بشمول آئسولیشن اور عالج کے لیے تجاویز پر فالو اپ کا منصوبہ تخلیق کرنا
کیسز کے اندراج اور کسی بھی دیگر ٹیکنالوجیز اور رابطے کی نشاندہی کے لیے جمع کردہ ڈیٹا
کے انضمام کے لیے ایک یکجا پلیٹ فارم کی نشاندہی اور نفاذ کرنا
مثبت اور عالمت یافتہ کیسز کے تمام روابط کے قرنطینہ اور آئسولیشن کی اہلیت کی نشاندہی
کرنا ،بشمول ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں گھر کے دیگر رابطہ افراد سے علیحدہ رکھا جانا
چاہیے اور وہ لوگ بھی جو فی الحال طویل المیعاد داراالمان ،جیلوں میں ہوں یا اس وقت بے گھر
ہوں
معاشرے میں  COVID-19کے پھیالؤ کی حالیہ سطح اور روش کی بنیاد پر باضابطہ خطراتی
تجزیہ عمل میں النا اور دستاویزی شکل میں محفوظ رکھنا
عملی لوازمات


کیا معاشرے کے پاس سانچوں کے ساتھ ،فاصلہ رکھنے کے الدامات کے نفاذ ،تسلسل ،ایڈجسٹمنٹ
یا معاشرتی فاصلہ رکھنے کے الدامات اٹھانے کے لیے نگرانی ،ٹیسٹنگ اور رابطے کی نگرانی
کی بنیاد پر معیارات اپنانے کے حوالے سے واضح منصوبے رکھتی ہے؟ (ریسورسز دستیاب ہیں
یہاں ،یہاں ،اور یہاں)



نگرانی :کیا کمیونٹی  COVID-19کے لیے مستعد نگرانی کر رہی ہے؟ کیا کمیونٹی میں نئے
کیسز کی نگرانی کے لیے ایک جامع نگرانی سسٹم کا نفاذ کیا گیا ہے؟ (مواخذ یہاں دستیاب ہیں)
 oکیا  EOCکے پاس کمیونٹی کے اندر بیماری کے پھیالؤ کی روش کی درست ریئل ٹائم
پکچر ہے؟ (مواخذ یہاں اور یہاں)
ت عامہ کے ماہرین  COVID-19کے ضمن میں انفلوئنزا
 oکیا عاللے میں موجود صح ِ
جیسی بیماری اور شدید تنفسی امراض پر سینڈروم ڈیٹا کا تجزیہ کر رہے ہیں؟



وسیع تر ،فوری ٹیسٹنگ :کیا آپ کی کمیونٹی میں ٹیسٹنگ کا عمل طبی طلب اور وسیع تر عوامی
طلب پر پورا اترتا ہے؟ (مواخذ یہاں ،یہاں ،یہاں ،یہاں اور یہاں دستیاب ہیں)
 oکیا ٹیسٹنگ ان تمام لوگوں کے لیے وسیع بنیادوں پر دستیاب ہے جنہیں اس کی ضرورت ہے،
بشمول وہ تمام افراد جنہیں بیماری کی عالمات ہوں ،جو خطرے کی زد میں ہوں اور وہ جو
متاثرہ فرد سے لریبی رابطے میں ہوں؟ (مواخذ یہاں اور یہاں دستیاب ہیں)
■ کیا ٹیسٹ کے نتائج فوری طور پر فراہم کیے جاتے ہیں ( 42گھنٹے)؟
 oکیا اُسی دن COVID-19 ،کی عالمات کے حامل مریضوں کے لیے جائے نگہداشت پر
ٹیسٹنگ دستیاب ہے؟ بشمول( :مواخذ یہاں اور یہاں دستیاب ہیں)
■ اسپتال میں داخل مریض؟
ت عامہ کے کارکن ،ابتدائی امداد فراہم کرنے والے ،الزمی خدمات فراہم
■ صح ِ
کنندگان اور دیگر خطرات کے حامل ممامات جیسے کہ طویل المیعاد نگہداشت کی
سہولیات میں موجود افراد؟
■ وہ لوگ جن کا متاثرہ فرد سے رابطہ رہا ہو (مثبت ٹیسٹ یا عالمات کا حامل فرد)؟
■

بیرونی مریضوں کے مراکز (جیسے کہ ڈاکٹرز کے دفاتر) میں عالمات کے حامل
افراد؟
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کیا ٹیسٹ کی کٹس مناسب تعداد میں دستیاب ہیں؟
کیا ٹیسٹنگ ،سازوسامان (مثالً ناک کے پھائے ،ٹیسٹ ریجنٹس) کی غرض سے ٹیسٹ کٹس،
لیبارٹری کی اہلیت کے لیے سپالئی چین کا جائزہ لیا جاچکا ہے؟
■ کیا شناخت کردہ خالء کو پ ُر کرنے کے لیے کوئی منصوبہ اور مخصوص ٹائم
الئن موجود ہے؟
کیا اس بارے میں رہنمائی دستیاب ہے کہ ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آنے والے افراد کے ساتھ فالو
اپ کیسے کیا جائے اور ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے؟ (مواخذ یہاں ،یہاں اور یہاں
دستیاب ہیں)
■ کیا اس بات کو یمینی بنانے کے لیے رپورٹنگ کا اسٹرکچر موجود ہے کہ معالجین
کو نتائج سے فوری مطلع کیا جائے اور مریضوں سے بات چیت کے لیے ایک
واضح منصوبہ رکھا جائے؟
ت عامہ کے سہولیاتی مراکز/ٹیسٹنگ کے مراکز سے اوپر کے
■ کیا ڈیٹا کو صح ِ
درجے کی جانب صحت کے ممامی عہدیداروں اور ممامی عہدیداروں سے ریاستی
اور/وفالی دونوں طرح کے عہدیداروں کے علم میں الیا جاتا ہے؟
کیا لوکیشنز میں محافظ ٹیسٹنگ ممامات معمر افراد ،کم آمدنی والے افراد ،نسلی اور نسبی
اللیتوں بش مول ممامی امریکیوں کو خدمات فراہم کرتے ہیں؟ (ماخذ یہاں دستیاب ہے)
کیا اس بات کے تعین کے لیے کہ کتنے لوگ اس خطرے سے دوچار ہیں خون کے تجزیے
کا آغاز کیا گیا ہے؟ (ماخذ یہاں دستیاب ہے)
کیا لیبارٹری ٹیسٹنگ کی ترجیحات لائم کی گئی ہیں اور کیا ان کا نفاذ جاری ہے؟ (ماخذ یہاں
دستیاب ہے)
■ کیا لیبارٹری اور تجزیاتی ڈیٹا کے حصول میں درمیانی ولفہ ہے؟ کیا اس ولفے کو
کم کرنے کے لیے الدامات کی نشاندہی اور ان کا نفاذ کیا گیا ہے؟
کیا ٹیسٹنگ کے لیے للیل  PPEکے استعمال اور عالج یا دیگر ترجیحات کے درمیان ممامی
سمجھوتہ ہے؟ (ماخذ یہاں دستیاب ہے)



ت عامہ کا عملہ مصدلہ کیسز کے لیے لریبی روابط کی نشاندہی اور
رابطے کی نشاندہی :کیا صح ِ
نگرانی عمل میں ال رہا ہے؟ (ماخذ یہاں ،یہاں ،یہاں ،یہاں ،یہاں ،یہاں ،یہاں ،یہاں اور یہاں دستیاب
ہے)
 oکیا کمیونٹی میں بیشتر کیسز کی نشاندہی کے لیے نشاندہی کے اہل رابطے کے تالش کار
افراد کے عملے کی بھرتی ،تربیت اور تعیناتی کر رہا ہے؟
■ کیا رابطے کی نشاندہی کے عملے کے لیے طویل المیعاد فنڈنگ کی شناخت
ہوچکی ہے؟
 oکیا رابطے کی نشاندہی کرنے والوں کے لیے تربیتی مواد اور نفاذی منصوبوں میں ایسے
الدامات اور لوازمات شامل ہیں جن کا تعلك ان امور سے ہو:
■ ٹیسٹنگ
■ تفتیش اور استخراج
■ نشاندہی
■ لرنطینہ یا آئسولیشن
■ فالو اپ
 oکیا نشاندہی کرنے والی ٹیم کے لیے ڈیٹا کی وصولیابی اور رابطے کی نشاندہی کی دستیاب
کوششوں میں سہولت کے لیے سسٹم نافذالعمل ہے؟
■ اگر ٹیکنالوجیکل یا ڈیٹا کی وصولیابی کے ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں ،تو کیا
ڈیٹا کی رازداری اور سیکیورٹی کو یمینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے لوازمات
متعین کیے گئے ہیں اور پروٹوکولز نافذالعمل ہیں؟
■ کیا اس حوالے سے ڈیٹا کے اشتراک کا کوئی منصوبہ نافذ ہے کہ ڈیٹا تک کس کی
اور کیسے رسائی کو منظم کیا جائے گا؟



لرنطینہ اور آئسولیشن :کیا ان لوگوں کے لیے رہائشی آپشنز موجود ہیں جنہیں لرنطینہ کی
ضرورت ہو ،اور جو گھر پر نہ رہ سکتے ہوں؟ (مواخذ یہاں اور یہاں دستیاب ہیں)
 oکیا واپس لوٹنے والے مسافروں کے  COVID-19کی کیفیت کو جانچنے اور حسبِ
ضرورت سیلف آئسولیشن یا لرنطینہ پر رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ان کے ساتھ فالو اپ کا
منصوبہ نافذ ہے؟ (مواخذ یہاں اور یہاں دستیاب ہیں)
 oکیا عوامی پیغام رسانی اور ابالغ کی کوششوں کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے ان میں رابطے کی
نشاندہی اور ٹیسٹنگ کی رہنمائی شامل کی گئی ہے؟ (مواخذ یہاں ،یہاں ،یہاں اور یہاں دستیاب
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ہیں)
اضافی غور و فکر


●
●
مواخذ

کیا  EOCکو کمیونٹی میں ٹیسٹ کیے جانے والے تمام کیسز کا نوٹس عوامی اور نجی دونوں
ت عامہ کی سہولیات سے موصول ہوسکتا ہے؟ (مواخذ یہاں اور یہاں)
صح ِ
 oکیا اس ڈیٹا کو درج ذیل مد میں غیر یکجا کیا گیا ہے:
■ خطرات کی زد میں آبادی کی کیفیت؟
■ جنس؟
■ عمر؟
ت عامہ کے کارکن کی کیفیت؟
■ صح ِ
■ ضمنی صورتحال کی کیفیت؟
ت عامہ کے عملے کو بلند ترین نتائج کے وسائل فراہم کیے جا
کیا کیسز کی تعداد بڑھنے پر صح ِ
رہے ہیں؟
کیا مطلوبہ وسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے ،واپس لوٹنے والے مسافروں کی اسکریننگ کی
مؤثرپذیری کے تجزیے کے لیے کوئی طریمہ موجود ہے؟



طرز عمل
رابطے کی نشاندہی COVID-19 :کی وبا سے لڑنے کے لیے مختلف پہلوؤں کا حامل ِ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/principles-contacttracing.html
 COVID-19کے لیے رابطے کی نشاندہی کا ڈیجیٹل ٹول
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/digital-contacttracing.pdf
غیر موسمی انفلوئنزا اور نمودار ہونے والی دیگر شدید تنفسی بیماریوں کی تفتیش کے لیے حفظِ
مراتب ،ضمیمہ  :4رابطے کی نشاندہی اور نگرانی کا دستورالعمل
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHEIHM-GIP-2018.2-eng.pdf
غیر موسمی انفلوئنزا اور نمودار ہونے والی دیگر شدید تنفسی بیماریوں کی تفتیش کے لیے حفظِ
مراتب ،ضمیمہ  :4رابطے کی نشاندہی اور نگرانی کا دستورالعمل
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275657/WHO-WHEIHM-GIP-2018.2-eng.pdf



ت عامہ کی نگرانی کا تعارف
صح ِ
















https://www.cdc.gov/publichealth101/surveillance.html
ت عامہ کے عمل میں وبائیات کے اصول ،اطالقی وبائیات اور حیاتیاتی شماریات کے تعارف کا
صح ِ
تیسرا ایڈیشن۔ سبق  :6وبا پھوٹنے کی تفتیش
https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson6/section1.html
ت عامہ کے ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کے لیے فریم ورک
صح ِ
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/874073/retrieve
عالمی ادارۂ صحت کی نگرانی کی تیکنیکی رہنمائی
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel -coronavirus2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions
(نوٹ :وبائیات کی تفصیلی فہرست کے لیے ایک ٰٹمپلیٹ شامل ہے)
 COVID-19کے گمنام تجزیاتی ڈیٹا کے لیے عالمی ادارۂ صحت کا عالمی COVID-19
تجزیاتی خصوصیاتی کیس ریکارڈ فارم اور نئے ڈیٹا کا پلیٹ فارم
 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncovcrf.pdf?sfvrsn=84766e69_2
(نوٹ :شہروں کو اندراج کی ضرورت نہیں ،لیکن اس ماخذ میں  COVID-19کے بنیادی وبائی
غور و خوض کی ایک فہرست شامل ہے)
 COVID-19کے گمنام تجزیاتی ڈیٹا کے لیے عالمی ادارۂ صحت کا عالمی COVID-19
تجزیاتی خصوصیاتی کیس ریکارڈ فارم اور نئے ڈیٹا کا پلیٹ فارم
 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-ncovcrf.pdf?sfvrsn=84766e69_2
بخار کی اسکریننگ
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https://www.bnext.org/article/fever-screening-public-health-protection-orsecurity-theater/
0202 - حکومت کا تسلسل
https://whitehouse.gov1.info/continuity-plan/



 یا مصدلہ کیسPUI رابطے کی تفتیشی (ایئرپورٹ) رپورٹنگ ایک



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/reporting-pui.html
،ت عامہ کی اہلیت کے لیے ایک مربوط
ِ رابطے کی نشاندہی اور بیماری کی تفتیش کے لیے صح
طرزفکر
ِ قومی
https://www.astho.org/COVID-19/A-National-Approach-for-ContactTracing/
 کے رابطے کے نشاندہی کاروں کے لیے تربیتCOVID-19 :رابطہ کرنا
https://learn.astho.org/p/ContactTracer#product_tab_course_content__1
2
ت عامہ کی تجاویز
ِ کمیونٹی سے منسلکہ خطراتی زد کے لیے صح
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-healthrecommendations.html
 کی رابطے کی نشاندہی کی تربیتی رہنمائی اور مواخذUS CDC COVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/contacttracing-training-plan.pdf
 کمیونٹی نشاندہی کا معاون:مثالی فریم ورک
https://www.mass.gov/doc/mass-ctc-framework-04-2020/download
 رابطے کی نشاندہی کا مسودہ:مثال
https://www.mass.gov/doc/contact-tracing-scripts/download
 کمیونٹی کا نشاندہی معاون میڈیا اور دور دراز تک رسائیCOVID-19
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-community-tracingcollaborative-media-and-outreach-approach
 قابو پانے میں کامیابی: نگرانی سسٹمCOVID-19 ایک قومی
https://healthpolicy.duke.edu/sites/default/files/atoms/files/covid19_surveillance_roadmap_final.pdf
: ابھی لدم اٹھائیںCOVID
www.covidactnow.org
: ٹریکرCOVID-19
www.aei.org/covid-2019-action-tracker
وہ بنیادی باتیں جنہیں ریاستوں کو کورونا وائرس کے پھیالؤ کو روکنے اور محفوظ انداز میں
دوبارہ کھلنے کے لیے الزما ً پورا کرنا ہوگا۔
https://www.americanprogress.org/issues/healthcare/news/2020/05/04/4
84373/evidence-based-thresholds-states-must-meet-control-coronavirusspread-safely-reopen-economies/
( کے لیے لوگوں کا تجزیہ اور ٹیسٹنگCOVID-19)4102 کورونا وائرس کے مرض
www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-criteria.html
: باضابطہ کوڈنگ اور رپورٹنگ پر رہنمائیICD-10-CM
www.cdc.gov/nchs/data/icd/COVID-19-guidelines-final.pdf
 کے لیے رہنمائی کردہ استعمال جائے نگہداشت کے ٹیسٹنگ پلیٹ فارمزSARS-CoV-2
www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/downloads/OASH-COVID-19guidance-testing-platforms.pdf
:ت عملی
ِ  خون کے تجزیے کی نگرانی کی حکمCOVID-19
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/serologysurveillance/index.html
،( کے لیے افراد سے طبی نمونوں کی وصولیCOVID-19) 4102 کورونا وارئرس کے مرض
استعمال اور ٹیسٹنگ کے لیے عبوری ہدایات
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinicalspecimens.html
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بنیادی مقصد نمبر 3

بنیادی مقصد نمبر  3کے لیے
درکار

آئسولیشن اور لرنطینہ رہائش فراہم کرنے والے ہوٹلوں کے لیے کورونا وائرس کے مرض 4102
) (COVID-19کی عبوری ہدایات
https://files.nc.gov/ncdhhs/documents/files/covid-19/NC-InterimGuidance-for-Hotels-Providing-Quarantine-Isolation-Housing.pdf
 COVID-19کے لیے تجزیاتی اور وصولیابی کی لوکیشنز کے لیام کے حوالے سے ممامی
حکومتوں کے لیے منصوبہ بندی گائیڈ:
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Considsf
orAssessAndRecLocs.pdf
ت عملیاں:
 COVID-19کی نگرانی کے لیے حکم ِ
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19surveillance-strategy-9-Apr-2020.pdf
 PPEکی فراہمی کو زیادہ سے زیادہ بنانا:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
لیبارٹریوں کے لیے عبوری ہدایات
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/index.html

منتقلی کو سست اور کم کرنا

ترجیحی اقدامات
کمیونٹی کے لیے مقامی معاشرتی فاصلے کی ہدایات کو واضح طور پر بیان کرنا ،نافذ کرنا
اور برقرار رکھنا
الزمی اور غیر الزمی سرگرمیوں کے لیے اہلیتی معیار مرتب کرنا
معاشرتی فاصلے کے اقدامات کے ثانوی اثرات کا تجزیہ کرنا اور انہیں کم کرنا
اہلیتی معیار کی تکمیل پر معاشرتی فاصلے کی رفتہ رفتہ نرم پڑتی کوششوں کے لیے
منصوبوں کو تخلیق کرنا
عملی لوازمات



کیا کمیونٹی نے وہ حدود متعین کی ہیں کہ معاشرتی فاصلے کے لیے الدامات کب نافذ اور عدم نافذ
کیے جائیں ،بشمول گھر پر رہنے کے احکام ،غیر الزمی کاروبار کی بندش اور کرفیوز؟ (مواخذ
یہاں اور یہاں دستیاب ہیں)



کیا کمیونٹی کی لیادت نے سیلف آئسولیشن اور لرنطینہ پر ہدایات جاری کی ہیں ،بشمول کیسے،
کب اور کہاں سے مدد طلب کی جائے؟ (ماخذ یہاں ہے)
 oکیا لرنطینہ اور آئسولیشن کے جاری ہونے والے معیارات مرتب ہوچکے ہیں اور ان سے
مطلع کردیا گیا ہے؟



کیا جوابی کوشش میں بطور پارٹنرز چھوٹے کاروباری ادارے اور کارپوریشنز شامل ہیں؟ (ماخذ
یہاں دستیاب ہے)
 oکیا بیماری کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے معاوضہ کے ساتھ بیماری کی چھٹی اور/یا گھر
سے کام کرنے کی پالیسیوں کے حوالے سے تحفظات کو حل کرلیا گیا ہے؟
 oکیا کمیونٹی میں پھیالؤ کو سست کرنے کے لیے حفاظتی الدامات کے حوالے سے کاروباری
اداروں کے ساتھ پیغامات کو عاللے میں مربوط کیا گیا ہے؟
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o

کیا ایسا کوئی منصوبہ ہے جس کے تحت زیادہ خطرات کے حامل مالزم کو کام سے خارج
کردیا جائے یا دوبارہ کام پر واپس آنے پر مرض کی ممکنہ منتملی کو روکا جائے؟



کیا اسکول کی لیادت (پبلک اور پرائیویٹ) درج ذیل امور میں شامل ہے( :ماخذ یہاں دستیاب ہے)
 oاس حوالے سے واضح معیار مرتب کیا جا رہا ہے کہ کب اسکولوں کو منسوخ کیا جائے اور
کتنے عرصے تک؟
 oاسکول اور برا ِہ راست لیادت کے ساتھ دو ٹوک اور واضح ابالغ برلرار رکھا جا رہا ہے؟
ب ضرورت دور سے تعلیم و تدریس کے طریمے مرتب کیے اور جانچے جا رہے ہیں؟
 oحس ِ
 oاضافی وسائل کے ضرورت مند بچوں کی دیکھ بھال اور اسکول کی منسوخی کی صورت
میں گھر پر رہنے کے لیے تمام بچوں کی ترغیب کے لیے مشینی طریموں کا نفاذ کیا جا رہا
ہے؟
 oکم آمدنی والے گھرانوں کو کھانے فراہم کیے جا رہے ہیں؟
 oاسکول/اسکولوں یا ڈسٹرکٹ/ڈسٹرکٹس کی جانب سے فراہم کردہ بعد از دیکھ بھال اور غیر
نصابی سرگرمیوں کی تنسیخ کے لیے مماثل لوازمات سے نمٹا جا رہا ہے؟



کیا کمیونٹی میں بیماری کے پھیالؤ کو سست کرنے کے لیے وسائل کی ترغیب کا کوئی منصوبہ
ہے؟
یر نفاذ ہے (مثالً جرمانے ،فر ِد جرم،
 oعدم تعمیل سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی
طریمہ کار ز ِ
ٔ
وغیرہ)؟



کیا  EOCکے پاس آئندہ کی تمام ٰ
بڑ کانفرنسوں ،کھیلوں کے ممابلوں ،کنسرٹس ،ریلیوں یا دیگر
ایوینٹس کی فہرست ہے جہاں ٰ
بڑ تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہوں؟ (ماخذ یہاں دستیاب ہے)
ت عامہ کی رہنمائی سے ہم آہنگ اجتماعات پر رہنمائی کا معیار
 oکیا کمیونٹی نے موجودہ صح ِ
یا سرکاری پابندیاں عائد کی ہیں (جوکہ آج کی تاریخ تک  01افراد یا اس سے زائد ہے)؟



کیا صحت کے ماہرین نے ان ایونٹس کے لیے خطراتی تجزیے کا انعماد کیا ہے؟
کیا کمیونٹی کے لائدین نے منتملی کو کم کرنے کی غرض سے بہترین عملی طریموں پر کاربند
رہنے کے لیے عوام کی حوصلہ افزائی کی ہے ،بشمول( :ماخذ یہاں دستیاب ہے)
o
o
o
o
o

ہاتھ درست طور پر دھونا؟
لریبی تعلك سے گریز کرنا؟
بیمار ہونے کی صورت میں گھر پر رہنا؟
کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ ناک ڈھانپنا؟
لوگوں میں چہرے کا ماسک پہننا؟ صفائی کرنا اور جراثیم سے پاک کرنا؟



کمیونٹی میں مرض کی منتملی نمایاں طور پر کم ہوجانے پر ،کیا ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ گھر پر
رہنے کے احکام میں نرمی کرنے کے بعد کمیونٹی کو دوبارہ کھوال اور یکجا کیا جائے؟ کیا
طرز عمل پر غور کرتا ہے؟ (ماخذ
منصوبہ اس ہدایت نامے میں تجویز کردہ معیار اور درجہ وار
ِ
یہاں دستیاب ہے)



کیا کمیونٹی میں مستمبل کے منتملی کے والعات سے نمٹنے کے لیے مراحل کی نشاندہی کرلی گئی
ہے؟ (ماخذ یہاں دستیاب ہے)
ت عامہ کے نظام کی مضبوطی کے لیے کونسے وسائل
ت عامہ کی توسیع اور/یا صح ِ
 oصح ِ
دستیاب ہیں؟
 oکمیونٹی میں بیماری کے پھیالؤ کو روکنے کے لیے کس نوعیت کے منصوبے اور
دستورالعمل نافذ کیے جاسکتے ہیں؟
 oکیا کمیونٹی نے پڑھے گئے اسباق کی شماربندی کا انعماد کیا ہے ،جس میں مختلف شعبوں کو
بالیا گیا ہو جو اس عمل میں شامل تھے یا جنہیں شامل ہونا چاہیے تھا؟ اس میں سرکاری اور
نجی ادارے شامل ہوسکتے ہیں۔
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کیا کمیونٹی نے اس بات کو یمینی بنانے کے لیے منصوبے بنائے ہیں بڑی تعداد میں غیر
)حاضریوں کے باوجود الزمی خدمات جاری و ساری رہیں؟ (ماخذ یہاں ہے
 فضلے کی مینجمنٹ اور دیگر انتہائی، ٹرانسپورٹیشن مینیجرز، کیا یوٹیلیٹی کے فراہم کنندگانo
اہم انفراسٹرکچر شامل رہے ہیں؟
 کیا اس بات کو یمینی بنانے کے لیے منصوبے ہیں کہ دیگر انتہائی اہم انفراسٹرکچر بال خللo
اپنا کام جاری رکھیں؟



 آپ کی هیوًنپلٹی هیں وثب کے پھیالؤ کو هضؼوػ کـًے کے الؼاهبت: (NPIs) غیـ ػوا مبفی ومبئل
(PAHO)
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=downlo
ad&category_slug=tools&alias=530-pandinflu-leadershipduring-tool4&Itemid=1179&lang=en
الئحہ عمل
کا
کھولنے
دوبارہ
انسٹیٹیوٹ
انٹرپرائز
امریکی
:لومی کورونا وائرس ریسپانس
ٔ
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirusresponse-a-road-map-to-reopening/
 پھیالؤ کو سست رکھنے کے لیے فاصلہ برلرار رکھیں: لرنطینہ اور آئسولیشن،معاشرتی فاصلہ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/socialdistancing.html
( کی منصوبہ بندی اور ردعمل کے لیےCOVID-19) 4102 کورونا وائرس کے مرض
کاروباری اداروں اور آجروں کے لیے عبوری ہدایات
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidancebusiness-response.html
)  پـیقیٌٹیشي مے اضبفی هواعؾCDC / PAHO
http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2011/Community%20Mitigation%20Too
lkit_Guide_Supplemental_docs.pdf
) پجلک ہیلتھ ڈپبؿٹوٌٹSCVHHS( هؼبشـتی فبطلے کے ثبؿے هیں هؼلوهبت
http://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php/185/185_factsheet_soc
ial_distancing.pdf
(CDC) ت ػولیوں کب ًفبؽ
ِ  کی همبهی هٌتملی کے مبتھ کویوًٹیق کے لیے تغفیفی صکوCOVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation strategy.pdf
 کے پھیالؤ کے ردعمل میں عبوری ہدایاتCOVID-19 کمیونٹی میں
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331421/WHO-COVID19-Community_Transmission-2020.1-eng.pdf
ت
ِ وثبئی اوؿ ػبلوگیـ وثبئی اًفلوئٌقا کے عطـے اوؿ احـات کو کن کـًے کے لیے غیـ ػوا مبف طض
(WHO) ػبهہ کے الؼاهبت
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329438/9789241516839eng.pdf?ua=1
 کویوًٹی کب تغفیفی فـین وؿکCDC
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communitymitigation-strategy.pdf
 کی ہؼایبتCDC امکول کی تـتیجبت کے لیے
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schoolschildcare/guidance-for-schools.html
 کی ہؼایبتCDC  اوؿ ثڑے ارتوبػبت پـCOVID-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/massgatherings-ready-for-covid-19.html



)2020  هبؿچ16 وائٹ ہبؤك کی ہؼایبت (هؤؿعہ



https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2020/03/03.16.20_coronavirusguidance_8.5x11_315PM.pdf
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انتہائی ناگزیر انفراسٹرکچر کے عملے ،ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی پر ہدایات
https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-criticalinfrastructure-workforce
بیمار ہونے سے بچناCDC ،
https://www.cdc.gov/coronav irus/2019-ncov/prevent-gettingsick/index.html

بنیادی مقصد نمبر 4

زیادہ خطرات کے حامل گروہوں کے تحفظ پر توجہ مرکوز کرنا

بنیادی مقصد نمبر  4کے لیے
درکار

ترجیحی الداهبت
ایسے سہولیبتی هراکس کی جبهع فہرست هرتت کرًب جہبں زیبدٍ خطرات کے حبهل
افراد رٍ سکیں (هعبوى رہبئشی سہولیبت ،هعور افراد کی کویوًٹیس ،لید خبًے،
ًظرثٌدی کے هراکس وغیرٍ)
حفظان صحت کی سرگرمیاں اور رسد
سہولیاتی مراکز کی انفیکشن سے بچاؤ اور
ِ
کی ضروریات کا تجزیہ کرنا
شناخت کردہ خطرات سے نمٹنا ( ،PPEتربیت ،انفیکشن پر قابو کی سرگرمیاں،
وزیٹرز ،عملے کے درجے ،وغیرہ)
زیادہ خطرات کے حامل گروہوں سے میل جول کو کم سے کم کرنے کے لیے ہدایات
مرتب کرنا (جیسے کہ زیادہ خطرات کے حامل سہولیاتی مراکز میں جانے کو محدود
کرنا)
دوسروں سے علیحدہ کردہ افراد بشمول بے گھر اور غیر اندراج شدہ مہاجرین کی
مخصوص ضروریات پر توجہ مرکوز کرنا
عملی لوازمات
●

کیا زیادہ خطرات کے حامل افراد اور ان کے جمع ہونے والی جگہوں کی ایک جامع فہرست مرتب
کی گئی ہے؟ بشمول:
 oبے گھر افراد؟ (ماخذ) (ماخذ)
 oطویل المیعاد دیکھ بھال کی سہولیات؟
 oدیگر معمر افراد کے گھر اور کمیونٹیز؟ (ماخذ)
 oگھر پر دیکھ بھال کے مواخذ؟
 oلید خانے؟ (ماخذ)
 oپناہ گاہیں؟
 oعبادت گاہیں؟ (ماخذ)
 oغیر اندراج شدہ افراد (ماخذ) (ماخذ)
 oدیگر آبادی سے بھرپور رہائش گاہیں جہاں زیادہ خطرات کے حامل افراد رہائش پذیر
ہوسکتے ہیں؟

●

حفظان صحت کی سرگرمیاں کا تجزیہ اور
کیا ان سہولیاتی مراکز کی انفیکشن سے بچاؤ اور
ِ
تصدیك کرلی گئی ہے؟

●

کیا فی الحال یہ سہولیاتی مراکز چھوتی بیماریوں کی برولت رپورٹنگ کے لیے اہلیت اور موزوں
حفظِ مراتب رکھتے ہیں؟

●

کیا زیادہ خطرات کے حامل سہولیاتی مراکز میں انفیکشن سے بچاؤ کی پالیسیوں کی تعمیل یمینی
بنانے اور  PPEتک مناسب رسائی کو شامل کرنے کے لیے اسے رہنمائی موصول ہوتی ہے اور
سائٹ دورے کیے جاتے ہیں؟
 oکیا ان سہولیاتی مراکز کے تجزیوں میں انتظامی ادارے شامل رہے ہیں؟
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●

کیا زیادہ خطرات کے حامل گروہوں کے سہولیاتی مراکز میں وزیٹرز کی رسائی پر پابندی ہے؟

●

کیا زیادہ خطرات کے حامل اور پسماندہ افراد کے تحفظ اور خوشحالی کی حفاظت کے لیے اضافی
ت عملیاں موجود ہیں؟
حکم ِ

غور طلب اضافی امور
●

ت عامہ کے لائدین انتظامی اداروں کے ساتھ
کیا ان سہولیاتی مراکز کے لیے کمیونٹی اور صح ِ
رابطے میں ہیں؟
کیا زیادہ خطرات کے حامل افراد ذاتی لرنطینہ میں رہتے ہوئے معاونت تک رسائی کے اہل ہیں؟
مصدلہ کیسز کے حامل خطرات کی زد میں ہونے والے سہولیاتی مراکز جراثیم سے پاک کرنے
والے دستورالعمل اپنا چکے ہیں اور ان سہولیاتی مراکز کی اطالع کے لیے معیارات مرتب کرلیے
گئے ہیں؟



امریکی  CDCبے گھر پناہ گاہوں کے لیے عبوری ہدایات



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homelessshelters/plan-prepare-respond.html
ت عامہ کے عملے کے مابین  COVID-19کے
ت عامہ کے ادارے میں صح ِ
صح ِ

●
●

مواخذ

انفیکشن کے ممکنہ خطراتی عوامل کے تجزیے کے لیے عالمی ادار ٔہ صحت کے حفظِ
مراتب -



https://www.who.int/publications-detail/protocol-for-assessment-ofpotential-risk-factors-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-infectionamong-health-care-workers-in-a-health-care-setting
کمیونٹی کی ہجرت کے لیے  / CDCکنگ کاؤنٹی کی رہنمائی (اس میں نرسنگ اور طویل المیعاد
نگہداشتی سہولیات پر معلومات شامل ہیں)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/downloads/Seattle_Community_Mitigation.pdf



صفر کے لیے لائم شدہ :کمیونٹی کے حل – بے گھر افراد -











https://community.solutions/covid-19-and-homelessness/
بحرانی صورتحال میں تولیدی صحت -
https://www.cdc.gov/reproductivehealth/global/tools/crisissituations.htm
 HIV ،COVID-19اور اینٹی ریٹرووائرلز پر سوال و جواب )- (WHO
https://www. who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-andantiretrovirals
جنسی اور تولیدی صحت ) (SRHکے لیے کم سے کم ابتدائی سروس پیکیج ) (MISPکے لیے
فوری حوالہ -
https://iawg.net/resources/misp-reference
مطمع نظر کے حامل بنیادی  HIVپروگرامز پر  COVID-19کے اثرات کم کرنے کے
افرادی
ٔ
ت عملی پر مبنی غور و خوض -
لیے حکم ِ
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/epic-kpstrategic-considerations-covid-19.pdf
زیرلیادت ردعمل -
 COVID-19کے دوران حموق – ایک مؤثر ،کمیونٹی کے ِ
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human-rightsand-covid-19
لید خانوں اور نظربندی کی دوسری جگہوں میں  COVID-19کے حوالے سے تیاری ،اس سے
تحفظ اور کنٹرول )(2020
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-ofcovid-19-in-prisons-and-other-places-of -detention-2020
نشہ آور ادویاء استعمال کرنے والے اور لید خانوں میں موجود افراد کے لیے COVID-19
 HIVسے تحفظ ،عالج ،نگہداشت اور معاونت -
https://www.unodc.org/unodc/en/hiv -aids/new/covid-19-and-hiv.html
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لید خانے اور تحویلی ادارے  COVID-19پر ایک جامع ردعمل کا جزو ہیں -
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS24682667(20)30058-X/fulltext
ت عامہ کی اہلیت پیدا کرنے کے
گراؤنڈ کراسنگز اور کراس بارڈر ہم آہنگی کی سطح پر صح ِ
لیے کتابچہ
https://www.who.int/publications-detail/handbook-for-public-healthcapacity-building-at-ground-crossings-and-cross-border-collaboration
کورونا وائرس کے مرض ) (COVID-19پر تیکنیکی رہنمائی :انسانی آپریشنز ،کیمپس اور
دیگر کمزور ادارے -
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel -coronavirus2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-otherfragile-settings
 COVID-19کے تناظر میں داخلے کے ممامات (بین االلوامی ایئرپورٹس ،بندرگاہیں اور
گراؤنڈ کراسنگز) پر بیمار مسافروں کی انتظامی کاری -
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO-2019nCoV-POEmgmt-2020.2-eng.pdf
 COVID-19کے بحران کے دوران  LGBTQکمیونٹی کے بیشتر افراد کی زندگیاں اور
زندگی کے رنگ خطرات کی زد میں ہیں -
 https://assets2.hrc.org/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief032020-FINAL.pdf?_ga=2.237224896.1501546044.15863935712145181974.1586393571
 COVID-19کے تناظر میں بڑے اجتماعات کے لیے  WHOکے خطراتی تجزیے اور
خطرات میں کمی کی فہرست کیسے استعمال کریں -
https://www.who.int/publications-detail/how-to-use-who-riskassessment-and-mitigation-checklist-for-mass-gatherings-in-thecontext-of -covid-19
 COVID-19کے تناظر میں ،مذہبی رہنماؤں اور مسلکی کمیونٹیز کے لیے عملی غور کردہ
الدامات اور تجاویز -
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-andrecommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communitiesin-the-context-of -covid-19
 COVID-19کی وبا کے دوران ذہنی صحت اور نفسیاتی غور و خوض کے حامل الدامات -
https://www.who.int/publications-detail/mental-health-andpsychosocial-considerations-during-the-covid-19-outbreak

بنیادی مقصد نمبر 5

نظام صحت کی
ت عامہ کے آپریشنز کو برداشت کرنے اور بلند شرحِ اموات سے بچنے کے لیے
صح ِ
ِ
برداشتی اہلیت کا نفاذ اور توسیع

بنیادی مقصد نمبر  5کے لیے
درکار

ترجیحی اقدامات
ریئل ٹائم میں اسپتال میں داخلے کی شرحوں (مجموعی اور ہنگامی نگہداشت) کا ریکارڈ رکھنا
اور رجحان کی بنیاد پر مستقبل میں داخلے کے لوازمات کا اندازہ لگانا
اس بات کو یقینی بنانا کہ انتخابی یا غیر ہنگامی طبی سرگرمیوں میں کمی کے لیے اسپتالوں
میں فعال ہنگامی منصوبے اور آغاز کردہ اقدامات کیے گئے ہوں
ریئل ٹائم میں ہنگامی سہولیات میں  PPEکی دستیابی کا ریکارڈ رکھنا
 PPEکی خریداری اور تیاری کے متبادل ذرائع کی نشاندہی کرنا
ہنگامی عالج کی گنجائش کی برداشتی توسیع کے لیے منصوبوں کا آغاز کرنا
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مریضوں کی نگہداشت کے لیے انہیں ترجیح یافتہ بنانے اور سنگین کیسز کے لیے ریفرل
سسٹمز قائم کرنے کی غرض سے صحت کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر واضح معیار تخلیق
کرنا
ت عامہ کے ادخال
ممکنہ  COVID-19کیسز کی علیحدہ اسکریننگ اور ادخال کو عمومی صح ِ
سے علیحدہ کرنے کے لیے منصوبوں کا آغاز کرنا
صحت کے کارکنان کے خطرے اور انفیکشن کی زد میں ہونے کا ریکارڈ رکھنا اور سسٹم کی
اہلیت پر اثرات کا تجزیہ کرنا
مرض کے اشاروں اور عالمات کے لیے مالزمین کی روزانہ اسکریننگ کے منصوبوں کا آغاز
کرنا
موجودہ کیسز کے حجم (مشتبہ اور مصدقہ) ،اسپتال کی آبادی کے تجزیے اور عملہ رکھنے کی
ضروریات پر گفتگو کے لیے روزمرہ کے عملی ابالغ کو تخلیق کرنا
عملی لوازمات
●

ت عامہ کے سہولیاتی مراکز اُن تمام لوگوں کو نگہداشت فراہم کرنے کے
کیا کمیونٹی میں صح ِ
اہل ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہو؟ (ماخذ)
 oکیا اسپتالوں کی طلب کی سطح کے مسلسل تجزیے اور ان سہولیاتی مراکز کے ضرورت
سے زیادہ بھر جانے کے خطرے کو سمجھنے کے لیے کوئی عمل نافذ ہے؟ کیا یہ عمل
آپ کی کمیونٹی میں  PPEتک رسائی اور اس کے تمرر کے لیے ریاستی یا وفالی
منصوبے میں مدغم ہوتا ہے؟ کیا کوئی متبادل ،معیار بند ،خریداری یا تیاری کے آپشنز
دستیاب ہیں (درج ذیل مواخذ دیکھیں)؟ (مواخذ یہاں ،یہاں اور یہاں ہیں)
ت عامہ کی ممامی سہولیات میں حالیہ ہنگامی آپریشن کا منصوبہ ہے اور کیا EOC
 oکیا صح ِ
کے ساتھ اس کا اشتراک کیا گیا ہے؟
ت عامہ اور  EMSفراہم کنندگان کے پاس فوری ضروریات کے لیے مناسب ممدار
 oکیا صح ِ
میں  PPEموجود ہے؟ اندازہ کردہ ضروریات کے لیے؟
 oکیا انٹرنیٹ کنکشنز پر ٹیلی ہیلتھ کی اہلیتیں دستیاب اور لاب ِل استفادہ ہیں؟

●

مریضوں یا مالزمین میں ) SARS-CoV-2 (COVID-19کی لیبارٹری تصدیك ہونے کے
بعد ،کیا خطرات کی زد اور رابطے کی نشاندہی کا تجزیہ انجام دیا جاچکا ہے؟ کیا خطرات کے
حامل افراد کو مطلع کیا جاچکا ہے اور کیا بلند خطرات کے حامل مالزمین کو  02دن کے لیے
کام سے سبکدوش کرنے پر غور کیا جاچکا ہے؟ (ماخذ)
ت عامہ کے کارکنان کے لیے ترجیحی ٹیسٹنگ کی اہلیتیں دستیاب ہیں؟
 oکیا صح ِ

●

نمطہ عروج پر فلو کے موسم میں ہونے والے نمونیا اور انفلوئنزا کے
کیا متبادل سائٹس کو
ٔ
مریضوں کے داخلے کی عمومی تعداد سے پانچ سے دس گنا زیادہ برداشتی گنجائش کے ساتھ
لائم کیا گیا ہے؟ (ماخذ)
ت کار تبدیل کیا گیا ہے اور غیر ہنگامی نگہداشت کی ترجیح میں
کیا سہولیاتی مراکز کے اولا ِ
ترمیم کی گئی ہے؟
کیا عالج گاہوں میں انفلوئنزا جیسی بیماری اور/یا باالئی تنفسی انفیکشن کے حامل مریضوں کے
لیے علیحدہ لسم بندی سہولیات لائم کی گئی ہیں؟
کیا درج ذیل امور کے لیے اسپتال کی گنجائش میں اضافے کے لیے مخصوص منصوبے
نافذالعمل ہیں:
 oانتہائی نگہداشت/آئی سی یو کی گنجائش/ایکسٹرا کارپوریل ممبرین آکسیجینیشن

●
●
●

بشمول اضافی وینٹیلیٹر کی گنجائش میں توسیع کرنا؟
o
o
o

ممررہ ادائیگی کی سزاؤں اور بیمہ کی پابندیوں کو ختم کرتے ہوئے ،تمام مریضوں کے
لیے دو سے تین ماہ کے لیے تشخیصی ادویاء کی فراہمی؟
طریمہ عمل کی پیشکش؟
میل آرڈر یا دیگر ریموٹ ری فل
ٔ
انتہائی شدید بیمار افراد کے لیے اسپتال کے وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے مریضوں کی
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
●

لسم بندی کرنا؟
پیش الدامی انفیکشن کنٹرول کے الدامات جیسے کہ اسکریننگ کے سواالت یا کیے جانے
و الے ٹیسٹس کی بنیاد پر آئسولیشن کی احتیاطی تدابیر کے عاملین کے لیے الیکٹرانک
میڈیکل ریکارڈ سسٹم سے استفادہ؟
مشتبہ یا مصدلہ  COVID-19مریضوں کے لیے ہم سلسلہ داخلی مریضوں کے یونٹس؟
مطمع نظر یہ فیصلے ہوں
نگہداشتی منصوبوں کے بحرانی معیارات کو نظم و نسك جس کا
ٔ
جوکہ للیل وسائل کے تمرر کا نظم و نسك چالئیں؟
ت عامہ کا عملہ ،بشمول ان حاالت میں بھی کہ جب طبی عملہ انفیکشن کا
لاب ِل برداشت صح ِ
شکار ہو؟
فراہم کنندگان (ڈاکٹرز اور نرسیں) کی ہنگامی تصدیك کے لیے سرگرمیوں کی تخلیك؟
معاون طبی لاب ِل برداشت گنجائش کی فوری تربیت کی فراہمی؟
الشوں کے انتظام ،مردہ خانوں کو بھرنے سے گریز ،فوری طور پر وفات کی اسناد جاری
کرنا اور وسائل کے لوازمات بشمول طبی معائنہ کار کی گنجائش ،کی تکمیل؟
فضلے کا محفوظ اتالف؟
بحران کے دنوں میں خوشحالی اور ذہنی خدمات کی معاونت فراہم کرنا؟
ت عامہ کے کارکنوں کو فیملی
عملے کی توجہ منحرف ہونے سے بچانے کے لیے صح ِ
کی معاونت کے وسائل فراہم کرنا؟

کیا سہولیاتی مراکز کبھی کبھار دوبارہ تجزیہ کر رہے ہیں:
 oداخل رہنے کے نرخ؟
 PPE oکی فراہمی اور اور اندازہ کردہ استعمال کے نرخ؟
 oانتہائی نگہداشت کی گنجائش؟
 oوینٹیلیٹر اور آکسیجن کی گنجائش؟
 oنگہداشتی منصوبوں کے بحرانی معیارات کے ابھار/توسیع کے لیے حدود؟

غور و خوض کے اضافی امور
●

کیا ممامی لسم بندی اور انفیکشن سے تحفظ/کنٹرول کے حفظِ مراتب  COVID-19کے خطرے
کی عکاسی کرتے ہیں؟
زیر تفتیش افراد کے لیے ردعمل کے حفظِ مراتب تخلیك اور نافذ کیے گئے
کیا مشتبہ کیسز اور ِ
ہیں؟ (ماخذ)
 oکیا ردعمل کے حفظِ مراتب میں آئسولیشن یا لرنطینہ سے رہائی کی جانب مراحل شامل
ہیں؟

●

کیا ماحولیاتی کنٹرولز نافذالعمل ہیں ،جیسے کہ منفی دباؤ کے کمرے ،محدود رسائی کے حامل
داخلہ پوائنٹس ،اور جراثیم سے پاک کرنے کے عمل کی جگہ پر؟
ت عامہ کی
کیا اسپتالوں نے ٹیسٹنگ کے حفظِ مراتب تخلیك کرنے کے لیے ریاستی/ممامی صح ِ
لیبز ،تجارتی لیبز ،اور تعلیمی حوالہ جاتی لیبز کے ساتھ تعلمات لائم کیے ہیں؟
کیا اسپتالوں نے اموات میں متولع اضافے سے نمٹنے کے لیے جنازوں کے گھرانوں ،کفن دفن
والوں وغیرہ کے ساتھ تعلمات لائم کیے ہیں؟

●

کیا سہولیاتی مراکز نے انتہائی ضروری سازوسامان کے لیے الدامات نافذ کیے ہیں ،بشمول:
 oمتبادل سازوسامان کا انتظام کرنا؟
 oاضافی ذخیرہ اندوزی سے بچتے ہوئے انوینٹریز میں توسیع کرنا؟
 oغیر ضروری استعمال کے خاتمے کے لیے انوینٹریز کو سینٹرالئزڈ کرنا؟
 PPE oکے استعمال اور دوبارہ استعمال کو بڑھانے کے لیے محفوظ کرنے ،دوبارہ استعمال
کرنے ،دوبارہ استعمال کے لابل بنانے کے طریمے کو استعمال کرنا؟
 N95 oریسپائریٹرز کے لیے توسیع یافتہ فٹ ٹیسٹنگ اہلیتیں؟
 oرسد اور نمل و حمل کے سلسلے کو مستحکم بنانے میں مدد کے لیے نجی شعبے کو شامل
کرنا؟

●

کیا اضافی عملے کو بھرتی کیا گیا اور اسے تربیت دی گئی ہے (اس میں رضاکار عملے،
پریکٹس نہ کرنے والے معالجین ،یا ایڈوانسڈ طبی اور نرسنگ کے طلبہ کی تربیت اور ان تک
رسائی کے لیے تعلیمی طبی مراکز سے بھرپور استفادہ شامل ہوسکتا ہے)؟



●
●
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●

کیا پیشہ ور ماہرین اپنے تخصیصی شعبے سے ہٹ کر سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے ایک
سے زائد شعبوں میں تربیت یافتہ ہیں (یعنی دوا ساز ،نرس معالجین ،فزیشنز جو نسبتا ً کم متعلمہ
شعبوں میں مہارت رکھتے ہوں)؟
سر نو مرتب کرنے
کیا عملی اسٹاف کے ساتھ معاونت کے لیے غیر الزمی اسٹاف کے مماصد از ِ
کے منصوبے ہیں؟
ت عامہ کے مراکز نے مشتبہ اور مصدلہ  COVID-19کے مریضوں کی لسم بندی اور
کیا صح ِ
نگہداشت کے لیے مختص اپنے سہولیاتی مراکز کو جراثیم سے پاک کرنے اور ان کے کچھ
حصوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے دستورالعمل وضع کیے ہیں؟



االئنس  PPEسپالئر اسپریڈ شیٹ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNFnUj7DBnEbkjON70nvhALbmvs
3VaHMJK_x28HNHtg/edit?usp=sharing
 USFDAسرجیکل  N95وائٹ لسٹ
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsourc
e3surgicaln95.html
 USFDAسرجیکل  KN95وائٹ لسٹ
https://www.fda.gov/media/136663/download



امریکہ میں  COVID-19کے لیے ایمرجنسی میڈکل سروسز ) (EMSسسٹمز اور 100
عوامی تحفظ کے جواباتی مراکز ) (PSAPsکے لیے عبوری رہنمائی -

●
●

مواخذ





https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html






ت
مصدلہ کورونا وائرس کے مرض  (COVID-19) 9101میں مبتال مریضوں یا صح ِ
زیر تفتیش افراد کے لیے انفیکشن
عامہ کے مراکز میں  COVID-19کے حوالے سے ِ
سے تحفظ اور کنٹرول کی عبوری تجاویز -
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-controlrecommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2F
coronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrolrecommendations.html
ت عملیاں
 N95تنفسی آالت کی رسد میں زیادہ سے زیادہ اضافے کے لیے حکم ِ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respiratorsstrategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcor
onavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
نایاب کورونا وائرس ) (COVID-19کے لیے عالمی ادارۂ صحت کی تربیت برائے

انفیکشن سے تحفظ اور کنٹرول )(IPC

https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-EN


نگہداشت کے بحرانی معیارات -
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/63/crisis-standards-of-care/0

بنیادی مقصد نمبر 6

خطراتی ابالغ اور کمیونٹی کی شمولیت میں توسیع کرنا
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بنیادی مقصد نمبر  6کے لیے
درکار

ترجیحی اقدامات
کمیونٹی کے قائدین اور ارکان کو مطلع کرنے کے لیے ایک باقاعدہ بریفنگ کا تسلسل قائم کرنا
متوازن اور پیمانہ بند معلومات فراہم کرنا؛ غیر یقینی پر واضح طور پر بات کرنا؛ بری خبر کو
مرچ مصالہ نہ لگانا یا ممکنہ پیش رفت پر مبالغہ آمیز وعدے نہ کرنا
ت عمل کرتے ہوئے
کمیونٹی ،کاروبار ،مذہبی اور دیگر شہری معاشرتی قائدین کے ساتھ شرک ِ
انہیں اپنے اسٹیک ہولڈرز کے لیے معلومات کے معتبر ذرائع سے مسلح کرنا

عملی لوازمات
●

کیا کمیونٹی کی لیادت جاری سرگرمیوں پر بحث کے لیے بالاعدگی کے ساتھ اور مؤثر طور پر
سرکاری اور غیر سرکاری اداروں (پالیسی ،تعلیم ،وغیرہ) کے مختلف شعبوں کے ساتھ گفت و
شنید کر رہی ہے؟ (ماخذ)

●

کیا کمیونٹی ان لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہی ہے جو روزمرہ بنیاد پر کمیونٹی میں رہتے
اور کام کرتے ہیں؟
 oکیا گفت و شنید کے مؤثر ترین طریموں کی نشاندہی کی گئی ہے؟
 oکیا اہم ترین معلومات ہر ایک تک پہنچ سکتی ہے؟
 oکیا ایمرجنسی الرٹ سسٹمز نافذ اور جانچ شدہ ہیں؟
 oکیا غلط معلومات یا گمراہ کن معلومات کو زائل کرنے کا مؤثر طریمہ ہے؟

●

کیا کمیونٹی کو اہم ،حمیمت پر مبنی پیغامات کی ترسیل کے لیے معتبر ترجمانوں کی نشاندہی کی
گئی اور انہیں ممرر کیا گیا ہے (ماخذ)
موبائل ابالغ خلل انداز/ناکارہ ہوجانے کی صورت میں کیا  EOCاور اولین جواب دہندگان کے
لیے ابالغ کے تسلسل کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا ہے؟
کیا لائدین اور فیصلہ کاروں کے لیے اہم ترین معلومات کے لوازمات کا مجموعہ تخلیك کیا گیا
ہے؟ کیا یہ عوامی معلومات کے لوازمات کی بآسانی آن الئن رسائی کے لیے اس کی فیڈنگ میں
مددگار ہے؟

●
●

اضافی غور و خوض کے امور
●
●
●
●

کیا کمیونٹی کی شمولیتی کوششیں خصوصا ً پوری آبادی یا الگ تھلگ آبادیوں ،بشمول غیر اندراج
شدہ آبادیوں تک پہنچ رہی ہیں؟ کیا متاثرہ یا خطرے کی حامل آبادیوں کے ساتھ گفت و شنید کے
طریمہ کار ہیں؟
لیے منظم اور تخصیصی پیغامات اور
ٔ
کیا آپ کی کمیونٹی میں تمام تر آبادی کے لیے مواد مختلف زبانوں میں دستیاب اور لاب ِل رسائی
ہے ،بشمول امریکی عالمتی زبان اور بریل پر مبنی زبان میں؟
کیا درست/برولت معلومات ،نگرانی اور لوگوں کے تصورات ،عمائد کے حل اور غلط معلومات
ت عملی نافذ ہے؟
یا گمراہ کن معلومات کے ذرائع کے تمرر کے لیے حکم ِ
کیا موجودہ ہنگامی باہمی رابطے اور ہنگامی عوامی معلومات کے اسٹرکچرز فعال ہیں؟
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مواخذ

●

کورونا وائرس کی بیماری  (COVID-19) 9101کے ممکنہ خطرات کے حامل افراد کے
ت عامہ کی مینجمنٹ کے لیے عبوری امریکی ہدایات:
خطراتی تجزیے اور صح ِ
جغرافیائی خطرہ اور لیبارٹری سے تصدیك یافتہ کیسز کے روابط
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-healthrecommendations.html

●
●

●
●

●
●
●

ت عامہ کے سہولیاتی مراکز کے لیے عالمی ادارۂ صحت کا  COVID-19کے خطرے کا
صح ِ
ابالغی پیکیج
https://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14482
 COVID-19سے جڑے معاشرتی اسٹگما سے تحفظ اور اس سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارۂ
صحت کی گائیڈ
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigmaguide.pdf
طریمہ عمل
بہترین
میں
ابالغ
بحرانی
اور
خطراتی
کے
عامہ
ت
صح ِ
ٔ
https://www.researchgate.net/publication/8944073_Best_Practices_in_Publ
ic_Health_Risk_and_Crisis_Communication
ت عامہ کی ہنگامی صورتحال میں ابالغی خطرہ
صح ِ
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ap7vvmGt_MJ:https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1093088/retrieve+&cd
=3&hl=en&ct=clnk&gl=us&lr=lang_en%7Clang_es%7Clang_fr
 TEPHINETخطراتی ابالغ کی تربیت
https://www.tephinet.org/risk-communication-training-english
ت عامہ :غور و خوض کے بنیادی امور
بڑے اجتماعات کے لیے  WHOصح ِ
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/717805/retrieve
 – USA CDCایک مؤثر ترجمان کی خوبیاں
https://emergency.cdc.gov/cerc/cerccorner/article_021417.asp

بنیادی مقصد نمبر 7

 COVID-19کی عالمگیر وبا کے معاشی اور معاشرتی نتائج کی شدت کو کم کرنا

بنیادی مقصد نمبر  7کے لیے
درکار

ترجیحی اقدامات
خطرات کی حامل آبادیوں (مثالً غذائی طور پر غیر محفوظ گھرانے جن کا انحصار
طریمہ کار
اسکول لنچ پروگرامز پر ہو) پر عالمگیر وبا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے
ٔ
وضع کرنا
ت عامہ ،پبلک سروس ،وغیرہ) پر معاشرتی
بنیادی کارکن عملے کے شعبوں (صح ِ
فاصلے کے الدامات کے اثر کا تجزیہ اور تخفیف کرنا
ممامی معیشت پر معاشرتی فاصلے کے الدامات کے دوسرے درجے کے اثرات کا
تجزیہ کرنا
ممامی ٹیکس ریوینیوز پر کاروباری بندشوں کے اثرات کا تجزیہ کرنا اور سرکاری
افعال کا تسلسل یمینی بنانے کے لیے ریاستی/وفالی معاونت کی وکالت کرنا
معاشرتی فاصلے کے الدامات کے معاشی نمصانات کی نشاندہی کرنا اور ان کو کم
کرنے کے لیے کام کرنا
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عملی لوازمات

●
●

ت عملی نافذ ہے کہ ضرورت مندوں کے لیے ادویاء کی دستیابی
کیا اس حوالے سے کوئی حکم ِ
کو یمینی بنایا جائے؟ (ماخذ)
گھر پر رہنے کے معاشرتی فاصلے کے حکمنامے کی صورت میں ،کیا کمیونٹی متاثرہ آبادی کو
ت زندگی) فراہم کرنے کی اہل ہے؟
ضروری وسائل (مثالً کھانا ،طبی نگہداشت ،دیگر ضروریا ِ
(ماخذ)

غور و خوض کے اضافی امور
●

ہمسائے میں خوراک کی تمسیم اور دروازے پر جاکر خدمت کی فراہمی میں معاونت کے لیے کیا
طریمۂ عمل نافذ ہیں؟
 oکیا کمیونٹی کے نمشے درست تازہ ترین حالت میں ہیں؟
ٰ
کمیونٹی میں ہر دروازے پر تمسیم کے لیے ممررہ ذیلی سیکشنز ہیں؟
 oکیا پوری
کیا کاروباری کی بندشوں اور تمریبات کی منسوخ/التوا کے باعث ہونے والی خلل انگیزیوں کے
بعد معاشی بحالی کے لیے پیش الدامی منصوبہ موجود ہے؟
کیا خطرات کی حامل آبادیوں پر معاشرتی فاصلے ،لرنطینہ اور/یا آئسولیشن کے چیلنجز کو کم
کرنے کے لیے منصوبے نافذالعمل ہیں؟ (ماخذ)
اگر عمومی شعبے اس کے اہل نہ ہوں ،تو کیا حکومت کے دیگر دائرۂ اختیار کے عاللوں یا
سطحوں سے الزمی خدمات کی فراہمی میں معاونت طلب کرنے کے لیے منصوبے یا طریمۂ
کار دستیاب ہیں؟
کیا باہمی امدادی معاہدے نافذالعمل ہیں؟ (ماخذ)
کیا کمیونٹی اس بات کو یمینی بنانے کے لیے منصوبے رکھتی ہے کہ نگہداشت پر مامور افراد
کو چھٹی پر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ اگر اسکولز/ڈے کیئرز بند ہوں تو بچوں کی
نگہداشت میں کمی کو پورا کرسکیں ،اس کے ساتھ ساتھ فیملی کی نگہداشت کے لیے چھٹی فراہم
کی جائے؟



امریکی لومی ردعمل کا فریم ورک:
https://www.fema.gov/media-library-data/15828255901942f000855d442fc3c9f18547d1468990d/NRF_FINALApproved_508_2011028v1
040.pdf
 FEMA’sکا تسلسل پر رہنمائی کا مراسلہ ،مارچ 9102
https://www.fema.gov/media-library-data/15208784932351b9685b2d01d811abfd23da960d45e4f/ContinuityGuidanceCircularMarch20
18.pdf
فراہمی اشیاء کی ایک
کردہ
تجویز
–
معاہدے
امدادی
باہمی
کے
عامہ
ت
صح
–
USA
CDC
ِ
ٔ
فہرست:
https://www.cdc.gov/phlp/docs/Mutual_Aid_Provisions.pdf
یورپی  COVID-19 – CDCکے جواب میں معاشرتی فاصلے کے الدامات سے متعلك غور و
خوض:
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-socialdistancing-measuresg-guide-second-update.pdf

●
●
●
●
●

مواخذ
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