
ز   19-محکمہ صحت نے کوویڈ اور ایمرجنگ ویرینٹ ےک پھیالؤ کو کم کرنے ےک لئے بوسٹر
 وں پر زور دیااور روک تھام یک حکمت عملی

فیکس کاؤنٹی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ  سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک افراد ےک لئر بوسئی خوراک ےک بارے   18فیئر
ول اینڈ پریوینشن )  ز فار ڈیزیز کنئی ( میں شامل ہوتا  CDCمیں اپٹی سفارش کو مضبوط بنانی میں سینئی

۔  یز ےک چھ ماہ بعد یا ان سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک ہر شخص کو اپٹی ابتدائر فائزر یا  18ہے ماڈرنا سئں
۔ ٹیکہ لگوانی ےس آپ کو شدید بیماری،  J&Jیک ابتدائر  ی ےک دو ماہ بعد بوسئی شاٹ ملنا چاہئر ویکسیں

؛ یہ برادریوں میں وائرس ےک پھیالؤ کو کم کرنی   اسپتال میں داخل ہونی اور موت کا خطرہ کم ہو جاتا ہے
۔   میں بیھ مدد کرتا ہے

ےس تحفظ ےک لئر درکار ویکسینیشن،   19-( ےک حالیہ ظہور میں کوویڈB .1.1.529اومائیکرون ویرینٹ ) 
۔ ز اور روک تھام یک کوششوں یک اہمیت پر مزید زور دیا گیا ہے اومائیکرون کو عالیم ادارہ صحت  بوسئی

۔  CDCےک ساتھ ساتھ   نی بیھ "تشویش یک ایک قسم" ےک طور پر نامزد کیا ہے

ی   ۔ دنیا بھر ےک محققیں بہت یس معلومات ہیں جو ہم ابیھ تک اومائیکرون ےک بارے میں نہیں جانئے ہیں
اومائیکرون ےک بہت ےس پہلوؤں کو بہئے طور پر سمجھئی ےک لئر مطالےع کر رہے ہیں اور دستیاب ہونے یہ 

۔ وائرس مسلسل تبدییل ےک ذریےع
ے

اک جاری رکھیں ےک  تبدیل ہونے رہئے ہیں ان مطالعات ےک نتائج کا اشئے
۔ کچھ اقسام ابھرئے اور غائب ہوجائے ہیں جبکہ دیگر  

ے
لہذا کوویڈ وائرس یک نٹر شکلیں سامئی آئے رہیں یک

۔   ابھر سکٹے ہیں اور برقرار رہ سکٹے ہیں

فیکس کاؤنٹی ہیلتھ ڈائریکئی ڈاکئی گلوریا ایڈو اینیسن نی کہا کہ کوویڈ  ی حاصل کرنی  19-فیئر ویکسیں
ین   سمیت انفیکشن ےک پھیالؤ کو کم کرنی ےک اقدامات کرنا نٹر اقسام ےک ابھرنی کو سست کرنی کا بہئے

۔   طریقہ ہے

، تاہم    19-اگرچہ کوویڈ ےک پھیالؤ کو روکئی ےک لئر ویکسینیشن صحت عامہ یک سب ےس اہم کارروائر ہے
:   حکمت عملیوںصحت عامہ یک دیگر   میں شامل ہیں

1.  ،  ماسک مستقل اور صحیح طریقے ےس پہنیں
 دورسوں ےس کم از کم چھ فٹ رہو،  .2
ی کریں،  .3  ہجوم اور خراب ہوا دار جگہوں ےس پرہئں
4.  ،  ہاتھ اکئر دھوئیں
ےک ساتھ کیس ےس قریٹی رابطہ رہا ہے تو   19-ےس متاثر ہیں یا اگر آپ کا کوویڈ 19-کوویڈ  اگر آپ .5

،  گھر رہیں
اگر محکمہ صحت ےک رابطہ کرنی واےل ٹریرس )تفتیش کار( ےس کیس یک تحقیقات اور رابطہ   .6

 ٹریسنگ یک کوششوں ےک حےص ےک طور پر رابطہ کریں تو کال کا جواب دیں، 
،   اگر صحت عامہ ےک عمےل .7 یا صحت یک دیکھ بھال فراہم کرنی والوں یک طرف ےس مشورہ دیا جانر

،  کا سامنا ہے تو جانچ عالمات 19-کوویڈیا اگر    کرائیں
روکئی ےک لئر اہم اقدامات   ےک پھیالؤ کو  19- تنہائر یا قرنطینہ سفارشات پر عمل کریں، جو کوویڈ .8

، اور    ہیں

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/symptoms


9.  ) کافی اور اعیل ٹرانسمیشن واےل عالقوں میں )جس میں شمایل ورجینیا کا عالقہ بیھ شامل ہے
CDC   سفارش کرتا ہے کہ ہر کوئر )بشمول مکمل طور پر ٹیکہ لگوانی واےل افراد( عوایم اندروئی

 ؤ کو روکئی میں مدد مل سےک۔ ےک پھیال  19-ترتیبات میں ماسک پہنیں تاکہ کوویڈ
کا   سفری رہنمائر  CDCسفر ےس پہےل، دوران اور بعد میں اقدامات اٹھانی ےک لئر سفر کرنی ےس پہےل  .10

۔   جائزہ لیں

اور ورجینیا ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اومائیکرون متغئں   CDCجاری بیماریوں یک نگرائی ےک حےص ےک طور پر، 
۔ اگرچہ امریکہ میں کم از کم  لیکن اس وقت ہے  ایک کیس کا پتہ چال ےک ظہور یک کڑی نگرائی کر رہے ہیں

۔ ورجینیا میں شناخت  میں اومائیکرون  ورجینیا  یک گٹر تشویش یک مختلف ویرینٹ کا پتہ نہیں چال ہے
 ،  کریں۔  مالحظہویرینٹ ڈیش بورڈ VDHشکلیں دیکھئی ےک لئر

 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s1201-omicron-variant.html
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/see-the-numbers/covid-19-data-insights/variants/

