
وائزرز کو    19-محکمہ صحت ےک کوویڈ ویکسینیشن اپ ڈیٹ ےس بورڈ آف سپر

 جھلکیاں

دسمٹر کو ہیلتھ اینڈ ہیومن   14ڈائریکٹر ہیلتھ ڈاکٹر گلوریا ایڈو اینیسن اور ان یک محکمہ صحت یک ٹیم نے  
وائزرز کو کوویڈ ےک بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم    19-رسورسے کمیٹر ےک اجالس میں بورڈ آف سٹر

ز ےک   کٹ پارٹٹے ۔ نمایاں باتوں میں محکمہ صحت اور مقایم اسکول ڈسٹر اکت داری،  کیں درمیان مضبوط رسر
۔   اومائیکرون ویرینٹ ےک اثرات اور نئے کمیونٹر پروگرام شامل ہیں

فیکس کاؤنٹر پبلک اسکولز )ایف یس   اک میں ہمارے اسکولوں کو سیکھنے ےک پر فیٹے  ایس( ےک ساتھ اشٹر
لئے پروٹوکول تیار کرنا شامل تھا جبکہ انفیکشن یک شناخت   لئے صحت مند مقامات ےک طور پر رکھنے ےک 

ھا۔ جب ہم ایف یس پر  اور اسکول یک ترتیب میں پھیلنے ےک خطرے کو محدود کرنے ےک لئے کام کرنا شامل ت
، یہ امید افزا ہے   ایس موسم رسما ےک وقفے یک طرف بڑھ رہے ہیں اور اسکول ےک سال ےک آدےھ راسئر میں ہیں

۔  19-کہ کاؤنٹر میں اس اسکویل سال میں کوویڈ  یک وجہ ےس کوپے رسکاری اسکول بند نہیں ہوا ہے

وائزرز   آف  بورڈ  می     ےک  سپر ےک خالف کمیونٹر یک جنگ میں   19-نے کہا کہ مجھے کوویڈ  میےک  جیفری  چیپر
اکت داری اور جاری  فیکس کاؤنٹر پبلک اسکولوں ےک درمیان رسر فیکس کاؤنٹر ےک محکمہ صحت اور فیٹے فیٹے

ے یشن کوششوں میں نمایاں پیش رفت مربوط کوششوں پر نر حد فخر  ۔ ہم نے اپٹے اجتمایع ویکسیں   ہے
ے یک  تعداد میں اضافہ جاری رکھنے ےک لئے اپٹے تہہ دار تخفیف یک حکمت عمیل یک ہے اور ہمیں اپٹے ویکسیں

۔  جاری رکھٹے چاہنں
 

ے یشن ےک اہل ہونے تو محکمہ صحت نے اسکول ےک    11ےس   5نومٹر میں جب   سال یک عمر ےک بچے ویکسیں
اکت داروں ےک ساتھ مل کر اسکول میں   ے   عواقرہنماؤں اور اہم کمیونٹر رسر قائم کئں تاکہ    کلینک  ویکسیں

ے یشن تک مساوی رساپے کو یقیٹے بنانے ےک   تمام بچوں کو مخصوص سائٹس کا انتخاب کرنر ہونے ویکسیں
۔  ٢٠٢٢سےک۔ کلینک فروری  لئے اہم ڈیٹا اقدامات کا استعمال کیا جا   ےک اوائل میں ےط شدہ ہیں

 
 

 اثر   کا   اومائیکرون 
۔ شمایل   ١.٩وبا ےک آغاز ےس اب تک کاؤنٹر ےک رہائشیوں کو   ے ےس زیادہ حفاظٹر ٹیےک فراہم کئں گئے ہیں ملیں

کمیونٹر ٹرانسمیشن "زیادہ" ہے اور موسیم فلو کو اب "وسیع پیمانے پر" سمجھا   19-ورجینیا میں کوویڈ 
۔  جاتا ہے

اگرچہ ہمیں ابیھ اومائیکرون متغٹں ےک بارے میں بہت کچھ سیکھنا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادہ قابل  
اور کوویڈ نہیں ہے  اتنا شدید  پر  مریض  اثر  ، حاالنکہ صحت کا  لئے   19-قبول ہے پھیالؤ کو روکنے ےک  ےک 

۔   ہیں موثر  اقدامات  عامہ ےک  ت معروف صحت  اور  اومائیکرون  لئے ہمیں  اقسام ےک  اس  دیگر  شویش یک 
۔   ممکنہ اثرات کو کم کرنے ےک لئے اپٹے پرت دار روک تھام یک حکمت عمیل جاری رکھٹے چاہنں

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/school-clinics


ہمیں صحت عامہ ےس بچاؤ ےک اقدامات ےس سب ےس زیادہ تحفظ اس وقت ملتا ہے جب انہیں ایک تہہ 
۔    ن    اینیسن  ایڈو دار انداز میں ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں ےس کوپے بیھ کامل نہیں ہے

مام اقدامات پر اپٹے پوری ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے محافظوں کو مایوس نہیں کر سکئر اور انہیں ان تکہا
ے یا بوسٹر ےک اہل ہر شخص کو ٹیکہ لگانا، سماجر فاصلہ،  ۔ ویکسیں صالحیت ےک مطابق چوکس رہنا چاہنں

۔ "   عوایم ماحول میں گھر ےک اندر ماسک پہننا اور بار بار ہاتھ دھونا چاہنے
 
 

 کوششی    نتر  یک  دین   فروغ کو   ٹیکوں حفاظت  
 

 :  وبا ےک دوران تیار ہونے واےل دو نئے پروگراموں نے ہماری کمیونٹر یک صحت پر اہم اثرات مرتب کئں ہیں

ے   • معمول یک کمیونٹر پر مبٹے تنظیم یک رساپے یک کوششوں ےک ساتھ    پروگرام  گیشن  نیویویکسیں
ے نیوی گیشن کو  لئے ویکسیں ے ےک  ح وایل کمیونٹٹں ے یشن یک رسر  ےک ساتھ کم ویکسیں

ی
بڑھانے   ہم آہنگ

ے اور کمزور افراد ےس  ۔ یہ ٹیم صحت عامہ ےک کارکنوں پر مشتمل ہے جو رنگیں میں کامیاب رہا ہے
ینیشن پر تبادلہ خیال کیا جاسےک، کیس بیھ خدشات کو دور کیا جاسےک  مالقات کرنر ہیں تاکہ ویکس 

اور قریٹر ویکسینیشن سائٹ یک شیڈولنگ یا ہدایت کاری میں مدد یک جاسےک۔ اس ٹیم نے آج تک 
یک ہے اور جن لوگوں ےس انہوں نے بات    ےس زائد بات چیت 20,000کائونٹر ےک رہائشیوں ےک ساتھ 

 زیادہ نے ویکسینیشن کا شیڈول ےط کیا۔ یک ہے ان میں ےس نصف ےس 
 

لئے قرنطینہ اور تنہاپے ےک حاالت کو      ٹیم  ورکرز   ہیلتھ  کمیونٹر  • ان ےک  کم وسائل واےل کمیونٹر ممٹر
۔ ٹیم کو وبا ےک   19-کامیاب بنا ریہ ہے جنہیں کوویڈ ورت ہے ےک پھیالؤ ےک خالف تحفظ یک ضے

آغاز میں ان افراد یک شناخت اور ان ےک ساتھ کام کرنے ےک لئے تعینات کیا گیا تھا جنہیں قرنطینہ اور  
۔ اس پروگرام نے صحت  تنہاپے ےک ح ورت ہوپر ہے االت یک وجہ ےس کام ےس باہر ہونے پر مدد یک ضے

۔ اعداد و شمار ےس پتہ چلتا ہے کہ انرولمینٹس  عامہ ےک قابل پیمائش اور مثبت نتائج پیدا کئں ہیں
ں  فیصد کیم کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر چھوڑنے والو   30.1کو ایک یا ایک ےس زیادہ بار گھر چھوڑنے میں  

، اوسط وقت یک تعداد یس ایچ ڈبلیو گاہکوں ےک لئے  ول ےک لئے  2.4میں  بار تیھ۔ 6.2بمقابلہ کنٹر
 
وائزرز، ایف یس پر ایس اور ہمارے کمیونٹر   انہوں نے کہا کہ پہےل دن ےس یہ کائونٹر حکومت، بورڈ آف سٹر

۔   ز نے مل کر کوویڈ کا جواب درست کیا ہے فیکس کاؤنٹر نے ہل  برائن  ایگزیکٹو   کائونت  پارٹٹے نے کہا کہ فیٹے
اک اوبا ےس لڑنے میں راہ ندوین کی ور ٹیم ورک نے آج اور مستقبل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اشٹر

۔ یہ واضح ہے کہ ہمارا مشن یہ یقیٹے  لئے ہماری کاؤنٹر کو حکمت عمیل ےک ساتھ کھڑا کیا ہے کامیاپر ےک 
۔ "   بنانا ہے   کہ ہماری کمیونٹر محفوظ رہے

 
۔  یہاں سالئیڈیں پیشکش مکمل  دیکھیں

 

https://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors/sites/boardofsupervisors/files/assets/meeting-materials/2021/dec14-hhs-covid19-update.pdf

