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کے دوران روک تھام کے اقدامات اور  COVID-19 انفوگرافک ": 13.10.2020 ورژن میں تبدیلی مورخہ
 ) شامل کیا گیا تھا۔2کا مجموعی جائزه" (ضمیمہ  RKIعالمگیر وبا مخالف اقدامات کے سلسلے میں 

 تمہید
SARS-CoV2  مہینوں کے لیے آئنده ہمارے معاشرے کے سامنے متعدد چیلنجز پیش کرتی ہے۔ کی عالمگیر وبا

انفیکشن کے مسلسل خطرے کے اورعین اسی وقت کی جائے انفیکشنز کی روک تھام الزمی طور پر یہ ہو کہ  ہدف
رد ہر فپیش نظر زبردست ترین ممکنہ حد تک عوامی اور معاشی زندگی کے تمام شعبوں کو برقرار رکھا جائے۔ 

کرنا اور حفظان صحت کے اصولوں کی سختی کے ساتھ تعمیل  ادوری قائم رکھن –واحد کا رویہ اہمیت رکھتا ہے 
ہے، بلکہ دیگر متعدی امراض  اسے بچانے کا کام کرت SARS-CoV-2 نہ صرف خود ہمیں اور دوسروں کو بھی

جس کو متعلقہ حاالت  –اقدامات کے امتزاج کے ساتھ  مجموعی طور پر تعاون یافتہہے۔  اکو بھی کنارے لگا سکت
انفیکشن کے ظہور کا نظم اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ سماجی اور معاشی زندگی میں  –کے مطابق اپنایا گیا ہو 

سے درگزر کیا جائے۔ ان اقدامات کا مستقل طور پر جائزه لیا جاتا ہے اور  تجمود الئے بغیر انسانی ابتالء اور اموا
 انہیں اپنایا جاتا ہے۔

آئنده کی عالمگیر وبا کے ساتھ پچھلے تجربے سے  SARS-CoV2حکمت عملی سے متعلق اس مقالے میں 
جرمنی میں لے کا مقصد اخذ کیے گئے ہیں۔ اس مقاکلیدی نکات  مہینوں میں اس عالمگیر وبا کا نظم کرنے کے لیے

آئنده مہینوں میں : COVID-19: 1ضمیمہعالمگیر وبا کے فروغ اور ابتالء کے مطمح نظر کا مظاہره کرنا ہے (
 )۔ں ہے)ی، فائل پوری طرح سے قابل رسائی نہPDF, 38 KBلمگیر وبا (جرمنی میں عا

COVID-19آئنده مہینوں میں جرمنی میں عالمگیر وبا : 
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  : آئنده مہینوں میں جرمنی میں عالمگیر وباCOVID-19: 1ضمیمہ

  انسڻی ڻیوٹرابرٹ کوچ ماخذ: 

 خط اساسی اور آج کی صورتحال
کی عالمگیر وبا کے اولین مہینوں کا نظم قابل غور مشترکہ کوششوں اور بین شعبہ  SARS-CoV-2جرمنی میں 

ندیاں، کاروبار اور اسکول بندی)۔ جرمنی میں مارچ جاتی پابندیوں کے ذریعے کیا گیا تھا (جیسے ذاتی روابط پر پاب
 مرتب ہوئے تھے۔ میں کیے گئے اقدامات کے تباه کن معاشی اور سماجی اثرات 2020

سے حالیہ چیلنجوں جرمنی میں عالمگیر وبا کو کنارے لگانے میں یورپ کے مقابلے نسبتاً کامیاب عبوری نتیجے 
دیا گیا ہے میں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ذیل میں اس سلسلے میں ایک آؤٹ الئن اور آگے بڑھنے کی ضرورت 

عالمگیر کے پھیالؤ کو کم کے لیے کون سے ڻولز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔  SARS-CoV-2کہ جرمنی میں 
کہ، وبا سے لڑنے میں عوامی ذمہ داری بھی اہمیت رکھتی ہے۔ حالیہ مہینوں نے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا ہے 

خاص طور پر مصیبت  افراد کو پوری طرح سے شیلڈ لگانا)کا طریقہ' (گھر پر یا نرسنگ ہوم میں نگ 'شیلڈمثالً، 
مؤثر طور پر تحفظ کرنے کے لیے تن تنہا کافی نہیں ہے۔ یہ تحفظ صرف کمیونڻی کی زده آبادی والے گروپ کا 

ہیں، جس میں انفیکشن ہوتے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح، یہ مخصوص مقامات یا حاالت نہیں مشترکہ ذمہ داری سے 
فرد  اس کی بجائےبلکہ ہ یا نقل و حمل کا ذریعہ، قمخصوص عال مثالً،از خود موجود ہوتا ہے، ره کا اضافی خط

سے بھی،  سفر کرنےبھی نیز  مقامی طور پرلہذا انفیکشن  کے رویے اور ماحول کے بیچ باہمی تعامل ہوتا ہے۔
 جرمنی میں آیا۔ رسئیہ وا سے توسطمنتقل ہو سکتا ہے، جس کے  انفیکشن سے بھی ملک بشمول بیرون

  آئنده مہینوں میں عالمگیر وبا بڑھنے کے منظر نامے
صفت بندی ذیل کے آئنده مہینوں کے لیے، ہم عالمگیر وبا کے ایک ایسے کورس کا قیاس لگا رہے ہیں جس کی 

 مطابق کی جا سکتی ہے:

جن کی لیاقتیں  انفیکشنزچند روزه طور پر محدود وبا نیز متعدد نئے انفرادی کیسز، مقامی طور پر اور  .1
 کبھی بھی بڑھ سکتی ہیں اور خطرے کے لحاظ سے تیار کرده مقامی طریقہ مطلوب ہو سکتا ہے۔



فیملی کی اجتماعات سے یا تعلیمی سہولیات، جیسے یومیہ نگہداشت کے  مثالً ( انفرادی ماحول میں وبا .2
مثالً پھیالؤ ( موسم سرما میں مزیدنیز تبدیل شده رویے کے سبب موسم خزاں/)، وں میںمراکز، اسکول

 اندرون میں زیاده وقت گزارنا)۔
مزید عالقائی پھیالؤ جس کا تعاقب انفیکشن کے انفرادی سلسلوں تک ، ئیں پھیلنامتعدد ماحول میں وبا .3

اور جس کی وجہ سے متاثره عالقوں میں اقدامات کو نئے سرے سے شروع کرنا  نہیں کیا جا سکتا ہو
 دیکھیں)۔ 2ہضمیمپڑے (

COVID-19  کے دوران روک تھام کے اقدامات اور عالمگیر وبا مخالف اقدامات کے سلسلے میںRKI کا مجموعی جائزه 

 

 RKIکے دوران روک تھام کے اقدامات اور عالمگیر وبا مخالف اقدامات کے سلسلے میں  COVID-19: 2ضمیمہ 
  کا مجموعی جائزه

  رابرٹ کوچ انسڻی ڻیوٹماخذ: 

ایک یا زائد ڻیکہ(ڻیکے) دستیاب ہونے کی توقع ہے۔ اس سے عالمگیر وبا کے خالف لڑائی بہتر  (2021)اگلے سال 
ایک ڻیکہ یا متعدد ڻیکے متعارف ہو سکتی ہے اور عالمگیر وبا کے کورس میں نمایاں حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ 

اس طرح کہ کہ یہ یا وه شروعاتی طور پر محدود مقدار میں دستیاب ہوں گے،  کو توقع ہے RKIہونے کے باوجود، 
شروع میں خطرے میں مبتال مخصوص گروپوں کو الزمی طور پر ڻیکہ لگایا جائے اور باقی آبادی کو اگلے 

  مرحلے میں لگایا جائے۔
کر بال شبہ محدود دستیابی خاص  –اگرچہ ڻیکہ عالمگیر وبا سے لڑنے میں ایک اہم حصہ ہے، مگر اپنے طور پر 

ذمہ دارانہ رویے اور سماجی اجتماعات میں مخصوص ترامیم کے  یہ کافی نہیں ہوگا اور –ں کے پہلے مرحلے می
حفظان صحت کے اصولوں پر عمل  –کے اصولوں (سماجی دوری قائم رکھنا  AHA+A+Lساتھ، خاص طورپر 

، نیز اگر معمول کی بنیاد پر ماسک پہننا، کورونا وارننگ ایپ استعمال کرنا اور ہوا داری) کی مسلسل تعمیل – کرنا
اس کو باہم مربوط کرتے ممکن ہو تو، فارغ وقت کی سرگرمیاں بیرون میں منتقل کرنے کے سیاق و سباق میں 

 کے جم غفیر سے پرہیز کیا جائے۔م پر لوگوں ایک مقاناقص ہوا داری والی بند جگہوں اور رہنا ضروری ہے تاکہ 

 مقاصد
، نیز یہ یقینی بنانا ہے کہ جرمنی کو کم کرناپھیالؤ اور صحت کے شاخ در شاخ پھیالؤ عالمگیر وبا کے  بنیادی ہدف

کمترین ممکنہ حد تک متاثر ہوں۔ امکانی طور پر الزمی میں عوامی اور معاشی زندگی (بشمول تعلیمی سہولیات) 
اور چند روزه طور پر محدود ں گی اور عالقائی یمخصوص خطرے کے لحاظ سے تیار کی جائپابندیاں  اقدامات اور

 عملی سطح پر نافذ کیے جانے کے قابل ہوں۔ہوں گی۔ اقدامات قانونی طور پر اور تنظیمی سطح پر متناسب اور 
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نگہداشت کے اصولوں پر عمل کرنا)  AHA+Lمؤثر ڻیکے، بہتر معالجاتی طریقے، اور غیر طبی اقدامات (جیسے 
کے مریضوں کا بہترین ممکنہ عالج نیز دیگر تمام مریضوں کا  COVID-19صحت کے نظام کے اضافی بار (

مرض کے طویل مدتی اثرات اور ہالکتوں کو زیاده سے زیاده ممکن حد تک  )بنانے کے لیےباقاعده عالج یقینی 
 ۔روک دیں گے

 کنڻرول کے لیے حکمت عملی سےمتعلق اہداف یوں ہیں: صحت عامہ اور انفیکشن

دفتر میں انجام پانے والی سرگرمیوں کے دوران اور آبادی کے تمام شعبوں کی سماجی زندگی  میں جرمنی .1
 ،انفیکشن کے خطرے کو کم کرناپر 

 وائرس کے دیگر بے قابو اور تیز رفتار پھیالؤ کو روکنا .2
اور کراس  کو تقویت دینااور نگہداشت صحت کے شعبے  (ÖGD) طویل مدتی صحت عامہ کی خدمات .3

 تیار کیا جائے،بحران سے پاک ایک نظام آگے تاکہ  لنکنگ
 ۔تیار کرنا کی جامع نگہداشت COVID-19آؤٹ پیشنٹ اور ان پیشنٹ دونوں ہی شعبوں میں  .4

 1انفیکشن کنڻرول کے لیے کلیدی عنوانات اور ڻولز
 

زندگی کے الزمی شعبوں میں اکثریتی آبادی انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے کے اقدامات سے واقف ہے اور 
حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا  –کے اصولوں (سماجی دوری قائم رکھنا  AHA+Lانہیں الگو کرتی ہے: 

کی مسلسل پابندی کرنا ضروری ہے۔ خطرے کے رویے سے  اور ہوا داری) ،معمول کی بنیاد پر ماسک پہننا –
 الزمی طور پر حاصل کی جائے تاکہ افراد اسی لحاظ سے اپنے رویے کو ایڈجسٹ کرنے پر قادر ہو سکیں۔واقفیت 

انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے کے اقدامات کی مستقل طور پر قدر پیمائی کی جائے گی اور نئی سائنسی 
انفیکشن کی راہوں اورکارروائیوں کے بارے میں سائنسی معلومات کو زندگی کے یں گی: معلومات نافذ کی جائ

 )میں مختلف شعبوں (گھر پر، اسکولوں میں،عوامی نقل و حمل، کاروبار، دفاتر، ریستوراں، بڑے ایونڻس، وغیره
م کرنے کے لیے حسب اور کمیونڻیز میں استعمال کیا جائے گا تاکہ پیشہ ورانہ اور نجی زندگی میں خطرے کو ک

بنائی گئی حکمت عملیاں تیار اور الگو کی جائیں۔ اقدامات اور ان کی اثر انگیزی کے معاملے میں تجربہ ضرورت 
 الزمی طور پر تمام سطحوں پر، خاص طور پر ریاستی سطح پر بھی شیئر کیا جائے۔

اور یومیہ نگہداشت کے مراکز عوامی زندگی کا الزمی  وںتعلیمی سہولیات، اسکولتعلیمی سہولیات کھلی رکھیں: 
تاہم، اس  –عالمگیر وبا پر اسکولوں اور یومیہ نگہداشت کے مراکز کے اثرات کا ثبوت غیر متجانس ہے حصہ ہیں۔ 

تعلیمی سہولیات ان مقامات میں سے ایک ہیں جو انفیکشن کے ظہور میں ایک کردار ادا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 
اسکول اور یومیہ نگہداشت کے مراکز بچوں اور نوجوانوں کے فروغ، تعلیم اور عین اسی وقت،  2,3,4ں۔ کرتے ہی

جی میل جول کے لیے، نیز والدین کے لیے اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے اہم ہیں۔ حفظان سما
تنظیمی تیاریاں اور اقدامات اہم ہے۔  کھال رکھنابدستور صحت کے تصورات کی پابندی کرتے ہوئے ان سہولیات کو 

الزمی ہیں تاکہ انفیکشنز کے دخول کو ممکنہ حد تک اشتراک میں  یتمام پارڻیوں کے قریبی اور بین شعبہ جاتی باہم
یہی واحد طریقہ اس امر کو یقینی بنانے کا روکا جائے اور، اگر ایسا ہوتا ہے تو، بروقت ان کی نشاندہی کی جائے۔ 

پھیالؤ اور سہولیات کو بند کیے بغیر سکتی ہے  رکھی جاگ متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد کم سے کم جو لوکہ ہے 
  کو روکا جا سکتا ہے۔

عالمی صورتحال کا تجزیہ کرتے رہنا اور  :نمڻانا محفوظ طریقے سےکو حرکت پذیری (ملکی اور سرحد پار) 
اضافی اقدامات اور حکمت عملیاں تیار کرنا اہم ہے۔ یہاں اس امر پر زور دینا ضروری ہے کہ سرگرم انداز میں 

اعلی تر خطرے کو بتاتی ہے؛ تاہم، خطرے کا ربط بنیادی طور پر سفر کے  حرکت پذیری (پیشہ ورانہ یا نجی سفر)
وائرس کی ترسیل والے  نمایاں حد تک ں ہے، بلکہ اس کی بجائے اس کا انحصاریمقام یا مخصوص عالقے سے نہ

نوٹ کیا جائے تاکہ اس سے احتراز کیا جا پرخطر رویہ الزمی طور پر   5عالقے میں فرد کے رویے پر ہوتا ہے۔
متعدد زبانوں میں مواصلتی ذریعہ الزماً پیش کیا جائے تاکہ وه ڻیسڻنگ، کورنڻین اور سکے۔ مسافروں کے لیے، 
 آئسولیشن سے باخبر رہیں۔

 SARS-CoV-2اجتماعات، خاص طور پر اندرون میں، قدرے بڑے ایونڻس میں تفریق شده انفیکشن کنڻرول: 
ان حاالت کے تحت، خود ساختہ طور پر "حد سے زیاده پھیالنے والے  6۔کے پھیالؤ کے خطرے کو بڑھاتے ہیں



بہت سارے ممالک میں وبا پھوڻنے کے وقوعہ میں بار بار ڈرامائی طور پر  پچھلے مہینوں میںایونڻس" نے بھی 
عمومی تجاویز کو الگو  7چند افراد کے بیچ ترسیل کے سبب جتنا کیس ہوتا یہ اس سے زیاده ہے۔ - ہےکی شدت پیدا 

شده، شفاف، اور قابل تفریق ایونڻس کا انعقاد کرنے والوں کے لیے متعلقہ شعبوں کے ذمہ دار افراد کو کرتے ہوئے، 
الزم ہے۔ ایسا کرنے میں، ایونٹ کی قسم نیز سائز پر پابندیوں کی وجوہات کو بھی تشکیل دینا  ادراک رہنما خطوط

 زیر غور النا چاہیے۔

"کورونا کی صورتحال' انتہائی پیچیده ہے اور نئی بصیرتیں سامنے آتی رہتی یں، اور اسڻریڻجک بحرانی مواصلت: 
، پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مصیبت زده گروپوں اور لوگوں کے گروپوں کے ساتھرہنما خطوط 

 بنانا ضروری ہے۔ مواصلت اور میل جول پہنچنا زیاده مشکل ہے، جن تک اطالعاتی ڻیکنالوجی کے نقطۂ نظر سے

نشاندہی کے لیے موقع  متاثره فرد کیجامع تشخیص کو یقینی بنانا:  / کا مسلسل فروغ نیشنل ڻیسڻنگ اسڻریڻجی
سے متعلق اور عالقائی طور پر دستیاب تشخیصات اطالع دہندگی کے نظام کے لیے اور عالمگیر وبا کا نظم کرنے 

متعلقہ موجوده جانکاری میں صورتحال کی تشخیص کرنے کے لیے  نیشنل ڻیسڻنگ اسڻریڻجیتقاضا ہے۔  یکے لیے بنیاد
واسطہ (اینڻی باڈیز) دریافت کے طریقے سے الدریافت) اور باور متعلقہ سوال سازی کے مطابق بال واسطہ (امراض خون کی 

جانکاری حاصل کرنے اوروسائل کے مؤثر استعمال کے  حاصل شده نتائج کو زیر غور الیا جاتا ہے۔ ڻیسڻس الگو کرتے وقت،
طریقہ الزمی ہے۔ ایک اہدافی کو انجام تک پہنچانے کو زیر غور رکھتے ہوئے امکان اور خطرے کے سلسلے میں پری ڻیسٹ 

عمر رسیده افراد، کا تحفط  موجود ات میں مبتال فرد کا ڻیسٹ کرنا اور مصیبت زده گروپوں، جیسے نرسنگ ہومز میںعالم
میں ڻیسڻنگ کی اعلی صالحیتوں کے باوجود، اہلکار اور ڻھوس وسائل بنیادی طور پر محدود  شعبےاس  کرنا فوقیت رکھتا ہے۔

مثالً، وائرس  بہترین استعمال کے مدنظر بالعموم معلوم ہونا ضروری ہے۔اس طرح تجزیے کا اشاره اور اس کی اہمیت ہیں۔ 
اسی  –ڻیسٹ کا منفی نتیجہ محض ایک اسنیپ شاٹ ہے اور اسے سالمتی کے غلط شعور کی سمت ہرگز نہیں لے جانا چاہیے 

کرنے والے رویے، جیسے حفظان صحت اور حفاطتی اقدامات پر عمل کرنے  پرہیز - منفی ڻیسٹ کسی فرد کو انفیکشنطرح 
 ۔خارج قرار نہیں دیتا ہےسے 

ترسیل کے خطرے کو مؤثر طور پر کم کرنے کے لیے، قلیل مدتی ترتیبات کو ڻیسڻنگ کی کارروائی میں نافذ کرنا: 
گھنڻے  36تا  24ں یا الزمی ہیں اور انہشدید حد تک متاثر فرد کا بروقت پتہ لگانا اور نتائج جلدی سے جمع کروان

یہ کام منظم طریقے سے ہونا چاہیے ۔ چاہیےہونا فعال  (ڻیسٹ کرنے اور نتائج پر بات چیت کرنے کے بیچ) کے اندر
اور اس میں شامل فریقوں، خاص طور پر متعلقہ پینل فزیشین ایسوسی ایشن اور صحت عامہ کی خدمت کے باہمی 

کے لیے مصدقہ اینڻیجین ڻیسڻس دستیاب ہیں  COVID-19اشتراک سے مسلسل طور پر ان کا جائزه لیا جانا چاہیے۔ 
کے  PCRہیں۔ اینڻیجین ڻیسڻس لیب میں ہونے والے  ےیتوں کی تکمیل کرتکی تشخیصات کی صالح PCR یہ اور

چند منڻوں کے بعد نتائج ں اور یہ ےبہ نسبت کچھ حد تک کم حساس ہوتے ہیں۔ تاہم، وه سائٹ پر ڻیسڻنگ کو اہل بنات
کے  اطالق دستیاب ڻیسڻس کی کارکردگی کی بہتر تشخیص کے مدنظر مطالعے چل رہے ہیں۔ ں۔یہ ےدکھا دیت

 کی تیاری کے دوران صالح دی جاتی ہے۔ گ اسڻریڻجینیشنل ڻیسڻناختیارات کی فی الحال 

-SARSاس کا مقصد یہ ہے کہ صحت عامہ کی خدمت کو کرائیں:  وبائی اور کیس ڈیڻا فوری طور پر دستیاب
CoV-2  یہ چیز سب سے پہلے یہ یقینی کے انفیکشنز کے بارے میں جتنا پہلے ممکن ہو سکے مطلع کیا جائے۔

ں اور دوسرے یکنڻرول کے تمام مخصوص اقدامات سائٹ پر متعارف کروائے جا سکتے ہبناتی ہے کہ انفیکشن 
جرمن الیکڻرانک رپورڻنگ اینڈ اس مقصد سے، " نمبر پر روک تھام کے عالقائی اقدامات کا نظم کیا جا سکتا ہے۔

وبائی صورتحال  میں جرمنیکے لیے اہم ہے۔ یہ رپورڻنگ سسڻم  (DEMIS)" کی تیاری انفیکشن کنڻرول انفارمیشن سسڻم
متعدی تنفسی امراض اور کی تشخیص کرنے کے لیے معتبر طریقے سے ملکی، قابل انحصار اور فوری ڈیڻا فراہم کرتا ہے۔ 

اور فروغ دیا دیرپا انداز میں بنایا  ک سرویالنس (= عالمات کے قدرے مشترک پر مبنی مانیڻرنگ)سنڈرومدیگر امراض کا 
نیز  ے،مطالعہونے والے جائے گا۔ اس کے عالوه، عالمگیر وبا کے دوران سیروپریویلنس اور صحت سے متعلق رویے پر 

ایمرجنسی  ،یومیہ نگہداشت کا مرکز مطالعہ کورونا کی، لیب پر مبنی نگرانی(جیسے اضافی ڈیڻا کی جمع آوری 
تکمیلی معلومات فراہم کرنےکے ارادے  شدید وقوع کے سلسلے میں ) انفیکشن کےڈپارڻمنڻس سے معمول کا ڈیڻا

 سے ہیں۔

کے تعاقب رابطے انفیکشن کے سلسلے میں خلل ڈال کر مجموعے کا پتہ لگانے کے لیے اور وبا پر نظر رکھ کر 
ریاستوں اور کمیونڻیز میں صحت حکام کا وبا پھوٹ پڑنے کے موجوده وقوعہ سے  :نظم کریںدیرپا انداز میں کا 

جو امکانی طور  –ثابت ہوتی ہے تعاون کرنے کے لیے پہلے سے متعارف کروائے گئے اقدامات کی اثر انگیزی 
کرنا انفیکشنز کے سلسلوں میں خلل ڈالنے کے لیے مؤثر تعاقب  اپر متعدی افراد کا تعین کرتی ہے اور رابطے ک

ں آئسولیٹ یمعتبر طریقے سے اور فوری طور پر مشکوک کیسز کو شناخت کرنے، انہہم عموماً  8,9اقدامات ہیں۔
الگو کرنے پر کرنے اور الزمی تشخیصات انجام دینے اور صورتحال کے لحاظ سے انفیکشن کنڻرول کے اقدامات 

 قادر ہوتے ہیں۔

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/DEMIS/DEMIS_inhalt.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/DEMIS/DEMIS_inhalt.html
https://ars.rki.de/Content/COVID19/Main.aspx
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/KiTaStudie.html
https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/Abt3/FG32/sumo/sumo.html
https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/Abt3/FG32/sumo/sumo.html


اصل شده تجربوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس لیاقت کو الزمی پر مضبوط بنایا جائے اور مزید فروغ دیا جائے۔ ح
 عام طور پر وه فراہم کیے جاتے ہیں۔ نفاذ میں اعانت پیش کی جاتی ہے۔ 

صحت محکموں کا تعاون کرنے کے لیے الزمی وسائل فی الحال بنیادی طور پر "کنڻینمنٹ اسکاؤڻس" سے سہارا 
امہ ریاستوں کی جانب سے صحت عامہ کی خدمت دیتے ہیں، جو عارضی طور پر محدود ہیں۔ تاہم، وبائی منظر ن

کے نو تشکیل شده صحت عامہ کی خدمت کے رابطے کا مقام  RKI ایک دیرپا ڻھوس ذاتی تقویت کا طالب ہے۔ یک
 پارڻنرز کے ساتھ نئے اہلکار کی لیاقت میں تعاون کرنے پر قادر ہے۔

مستند آؤٹ پیشنٹ اور ان پیشنٹ والے حصوں کے لیے،  عملہ کی معقول حفاظتی پوشش کی دستیابی یقینی بنانا:
حفاظتی سامان کی ، کمیونڻیز، ریاستیں، وفاقی حکومتیں) ہاسپڻلز، زادارے (پینل فزیشین ایسوسی ایشن، پریکڻشنر

 معقول مقامی دستیابی اور اسڻاک کو تمام تر حاالت کے لیے آراستہ ہونے کو یقینی بناتے ہیں۔

کسی بھی حکمت عملی کا ایک ڻھوس حصہ عالمات میں  کے تحت جامع نگہداشت صحت: عالمگیر وبا کے حاالت
پوری رسائی پذیری ہوتی ہے، یعنی کہ صحت عامہ کے شعبے اور مبتال تمام افراد کے لیے صحت کے نظام کی 

آؤٹ پیشنٹ نگہداشت صحت کے نظام کی تمام سہولیات کو سیدھے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہو۔ عین اسی وقت، 
اور ان پیشنٹ کے مطمح نظر سے مکمل نگہداشت صحت تمام امکانی آئنده وبائی منظر نامے میں (یعنی وائرس 

گزشتہ تجربہ، خاص طور پر الزمی جامع ہے۔ اس مقصد سے،  تیاہمیت رکھ کے پھیالؤ کے متعدد طرز میں)
ان پیشنٹ نیز آؤٹ پیشنٹ کی  10ا اہل بناتا ہے۔لیاقتوں کے معاملے میں دیرپا عالقائی نگہداشت کی منصوبہ بندی ک

کو متعدی مریضوں اور غیر متعدی مریضوں کی الگ الگ نگہداشت کرنے کا اہل بنانا نگہداشت کے ڈھانچے 
 چاہیے۔

زیاده ڻیکہ کاری کا فلو اور نمونیائی نبقہ کا ڻیکہ فراہم کریں اور خاص طور پر خطرے میں مبتال گروپوں میں 
آئنده مہینوں کی عالمی وبا کے نظم و نسق کے لیے، تنفسی امراض کے خالف ڻیکے خاص کوریج حاصل کریں: 

تکمالتی کن کردار ادا کرتے ہیں۔ ان امراض کے کلینکل پریزنڻیشن کو  فیصلہطور پر سردی کے موسم میں ایک 
لوگوں کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سے ہمیشہ الگ  COVID-19تشخیصات کے بغیر معقول معتبریت کے ساتھ 

کی اگر فلو (سردی) اور نمونیائی نبقہ  کرنے کے لیے اور نگہداشت صحت کے نظام کو راحت پہنجانے کے لیے،
پر خطرے میں مبتال گروپوں میں نمایاں حد  کی تجاویز کے مطابق خاص طور STIKOڻیکہ کاری کی شرحوں کو 

حاصل ہو سکتا ہے۔ سردی کے سلسلے میں عرض ہے کہ، ڻیکہ زبردست ترین اثر  اس کاجائے تو  یاتک بڑھا
(طبی اور نرسنگ کے کاری کی اعلی شرحیں خاص طور پر ابتال زده اور وبائی لحاظ سے نمایاں پیشہ ور گروپوں 

کے  حاصل کی جائیں تاکہ ہسپتالوں، نرسنگ کی اور بزرگوں میںاہلکار، نگہداشت صحت میں دیگر مالزمین) 
  ترسیل کو روکا جائے۔رہنے کی سہولیات میں 

SARS-CoV-2 :ایک ملک گیر ڻیکہ کاری مہم تیار کی جا  کے خالف ڻیکہ کاری کی حکمت عملی فروغ دیں
اب اسڻوریج، کولڈ  ر اور محفوظ ڻیکہ فوری طور پر دستیاب نہیں ہے۔ اس مقصد سے،ثمؤایک  حاالنکہ رہی ہے،

فروغ دیے جا رہے  کے لیے حیات بخش تصوراتچین، ڈسڻریبیوشن الجسڻکس، نفاذ، ترجیح یافتہ اہدافی گروپوں 
 ہیں، اور وسیع تر اطالق کی گنجائش کے اندر ہی ڻیکہ کے تحفظ اور اثر انگیزی کی جامع نگرانی کی جا رہی ہے۔

نیز ڻیکہ کاری سے متعلق اسڻینڈنگ  ر متعدد فریقوں اور اداروں کیمتعلقہ منصوبہ بندی وفاقی اور ریاستی سطح پ
یہ فرض کرنا چاہیے کہ ہے۔  انجام پاتی سےشمولیت  کمیڻی اور ڻیکہ کاریوں کے مدنظر نیشنل اسڻیئرنگ کمیڻی کی

ڻیکے فوری طور پر پوری آبادی کے لیے جامع طور پر دستیاب نہیں ہوں گے۔ اس طرح، ڻیکہ کاریاں بتدریج 
کا تعارف مواصلت کے لحاظ سے تمام متعلقہ فریقوں کی ڻیکہ کاری بالوجہ اور باہم مربوط انداز میں کی جائیں گی۔ 

سکے ہو جانا ضروری ہے تاکہ غلط معلومات اور مفروضے کی تخلیق کو روکا شمولیت سے جتنی جلدی ممکن ہو 
 ہل بنایا جائے۔کا اجائے اور لوگوں کو ڻیکہ کاری سے متعلق باخبر فیصلہ کرنے 

 رو بہ عمل مقاصد کا یہ کڻیالگ کاملیت کے حوالے سے کوئی دعوی نہیں کرتا ہے۔

سے ہی عالمگیر وبا پر  ان تمام متعدد عوامل کے باہمی تعاوناس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ جرمنی صرف 
اس حکمت عملی میں بیان کرده سرگرمیوں کے نفاذ کو پورے معاشرے کے لیے ایک ہدف  قابو پانے کا اہل ہوگا۔

 سمجھا جائے۔
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