
 کی اقسام کے بارے میں کیا جاننا چاہیئے  COVID-19آپ کو  

 

19-COVID نیز ریاست، امریکی اقسام  نئی کی وائرس D.C. ہیں۔ رہی پھیل میں عالقے کے  

 

2-CoV-SARS قسم B.1.351 "(افریقی" برطانوی )اور قسم B.1.1.7 (ریاست (U.K). کی  )کی موجودگی میں ورجینیا کی قسم  

  ۔ہے چکی ہو تصدیق

 

 پھیلتا تک دوسرے سے فرد ایک وائرس کہ جیسا نہیں۔ پیشرفت معمولی  غیر ہونا نمودار کا اقسام مطابق، کے کہنے کے صحت ماہرین

  ہیں  ہوتی  پیدا تبدیلیاں  جینیاتی خفیف میں نتیجے کے جن جاتے ہو رونما  نقائص کچھ اوقات بعض اور ہے  دیتا تشکیل نقول اپنی یہ  تو ہے،

   ہے۔ توقع کی  ہونے ظاہر ساتھ کے وقت کے اقسام نئی کی وائرس سے، وجہ کی تغیرات ان  ہے۔ جاتا کہا تغیرات جنہیں

 

  کیا یا  ہے پھیلتا  کیسے مابین کے لوگوں یہ کہ ہوں کرتے متاثر کو امر اس جو ہیں ہوتے رونما تغیرات میں حصوں ان کے وائرس جب

 کی وائرس گزشتہ کہ جو ہیں دیتی کر مبتال میں بیماری ایسی وہ  یا ہے سکتی ہو مختلف وبائیت کی اقسام ان تو ہے، کرتا الحق بیماری

  and Control Disease for Centers) تھام روک و ضمر انسداد برائے مراکز    ہے۔ ہوتی حامل  کی  شدت کم یا زیادہ نسبت

CDC Prevention,)  یقینی غیر تاحال حاالت اگرچہ ہے۔ سکتی ہو متعدی زیادہ %50 پر طور ممکنہ قسم برطانوی مطابق، کے  

  کردہ اخذ ان اہمت  ہے، سکتی بن  سبب کا خطرے  زیادہ کے موت پر طور ممکنہ یہ کہ ہے دی بھی اطالع یہ  نے سائنسدانوں امریکی ہیں،

  ہے۔ ضرورت کی تحقیقات مزید  خاطر کی تصدیق کی نتائج 

 

  قائم فاصلہ ، پہننا ماسکس کہ جیسا جات رویہ مندانہ صحت کوئی ہر بشرطیکہ ہیں سکتے کر اثر بے کو پھیالؤ کے اقسام ان "ہم

 بینجامن ڈاکٹر بھی،" ساتھ کے کاری ٹیکہ کہ حتی   –رکھے جاری کرنا عمل پر ہدایات کی عامہ صحت دیگر اور رکھنا

(Benjamin)  (شوارٹزSchwartz،) عامہ، صحت و وبائیات برائے  ڈائریکٹر Fairfax صحت۔ محکمہ ضلع   

 

 کار بروئے سے جانب  کی ریاست کہ جو کیا اشارہ جانب کی خاکوں کے ماڈل COVID-19 کے  ورجینیا آف یونیورسٹی   نے انہوں

  تک جب تک تب مگر بھی، میں  پھیالؤ کے  قسم برطانوی کہ تک یہاں  ہیں، کرتے ظاہر کمی مسلسل ایک میں کیسز کہ جو گئے الئے

 لوگ جب ہیں  جاتے ہو  شروع بڑھنا تب میں صورت کی ساماق ان کیسز لیکن-رکھیں جاری  عمل پر اقدامات کے عامہ صحت لوگ

   ہیں۔ دیتے چھوڑ اپنانا کو اقدامات اہم ان

 

  بھی اور کہیں اور ضلع Fairfax کہ آئے نظر کو لوگوں کہ ہے "ممکن کہا۔ مزید نے شوارٹز سکتے،" کر نہیں سمجھوتہ میں احتیاط "ہم

19-COVID  اب وہ کہ ہے اندازہ کا ان اور  ہے لگوائی ٹیکہ نے لوگوں کہ یہ  یا ہے آئی کمی سے وسط کے جنوری میں کیسز کے  

  ہے۔" ضرورت کی احتیاط خالف کے چیز اس  ہمیں ہیں۔ سکتے رہ سے سکون

 
  ہے رکھنی نظر پر جن اقسام COVID تین
  پایا  میں بھر  دنیا یہ اور ہے مشتمل پر تغیرات میں تعداد بڑی قسم یہ ہے، جاتا کہا B.1.1.7 پر طور باضابطہ جسے :برطانوی •

  ہے۔ گئی پائی میں ورجینیا شمالی یہ تھی۔ گئی پائی میں آخر کے سال گزشتہ اس  میں امریکہ مرتبہ پہلی یہ  ہے۔ گیا

https://www.vdh.virginia.gov/news/2021-news-releases/
https://www.vdh.virginia.gov/news/2021-news-releases/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-data-insights/uva-covid-19-model/


 پہلی ہے۔ مشتمل بھی پر تغیرات متعدد اور ہوئی ظاہر سے قسم برطانوی  پر طور آزادانہ قسم B.1.351  :افریقی جنوبی •

 ان اور گئی، پائی میں ورجینیا مشرقی یہ ہوئی۔ شناخت کی موجودگی کی اس میں امریکہ میں ایام آخری کے جنوری مرتبہ

  ہوئی۔ میں لینڈ میری شناخت کی کیسز

  اگرچہ ہوئی،  شناخت کی اس میں ایام آخری کے جنوری میں امریکہ مرتبہ پہلی ہے، جاتا کہا بھی P.1 جسے :برازیلی •

   گئی۔ پائی نہیں  میں ورجینیا تاحال یہ

 

  کہ: ہے ضرورت کی تحقیقات مزید  خاطر کی سمجھنے یہ اور ہیں، رہے کر کام لئے کے جاننے مزید میں بارے کے اقسام ان سائنسدان

  ہیں۔ پھیلی پر پیمانے وسیع قدر کس اقسام یہ •

  ہے ہوتی الحق سے قسم  غالب اس کی وائرس COVID-19 جو کہ ہے مختلف سے بیماری اس بیماری کردہ الحق کی ان آیا •

 ہیں؟  بنتے سبب کا بیماری کی نوعیت معمولی یا شدید زیادہ وہ کیا پر، طور کے مثال ہے۔ میں  گردش الوقت فی جو

 ہوتی اثرانداز بھی پر  تاثیر کی ویکسینز وہ کیا اور ہیں سکتی دے عمل رد کیسا پر طور ممکنہ پر تھراپیز موجودہ اقسام یہ •

  ہونے  پیدا سے لگوانے ویکسینز شدہ توثیق پر طور موجودہ کہ ہے  چلتا پتا سے تحقیقات کی  تک اب مطابق،  کے CDC ہیں۔

 زیر بھی تحقیقات مزید اور ہے رہی جا کی تفتیش  سے بینی باریک کی اس ہیں۔ رکھتی  ادراک کا اقسام ان  باڈیز اینٹی والی

   ہیں۔ عمل

 

  چاہیئے؟ کرنا کیا کو آپ
 حد بڑی انحصار کا اقسام نئی اور صالحیت ہماری کی پانے قابو پر پھیالؤ کے COVID-19 سبب کے  قسم موجودہ کی وائرس "کرونا

  کا۔ شوارٹز تھا کہنا  ہیں،"یہ کرتے عمل پر اقدامات تخفیفی پر طور موثر قدر کس لوگ کہ ہے  پر بات اس تک

  سے پہلے یہ اب لٰہذا ہیں، متعدی  زیادہ اقسام نئی چونکہ سکتا۔  ہو  نہیں بھی متغیر یہ  تو سکے، نہ پھیل  وائرس اگر میں، الفاظ دوسرے

  جائے: رکھا جاری درآمد عمل پر ذیل درج کہ ہے اہم زیادہ بھی

 لگوائیں۔  ٹیکہ تو ہوں قابل اس اور اہل آپ بھی جب •

 کرنا۔ اختیار بندی فاصلہ سماجی •

  پہننا۔ ماسک •

  دھونا۔ ہاتھ  اپنے •

  کرنا۔ گریز سے جانے  میں اجتماعات اور ہجوم بڑے •

  رہنا۔ ہی پر  گھر میں صورت کی ہونے بیمار •

 

  منہ اور ناک جو پہنیں، ماسک دار  تہہ واال، فٹنگ عمدہ ایک کہ ہے یہ وہ ہے ضروری سے  سب چیز جو میں، ضمن کے پہننے "ماسک

  کا۔ شوارٹز تھا  کہنا یہ ہو،" ڈھانپتا کو

   گا۔ ہو کرنا عمل پر اقدامات کے عامہ صحت ان تاحال کو  آپ بھی، بعد کے  لینے لگوا  ٹیکہ مکمل کہ تک یہاں

 
  ہیں رہے کر کیا ہم 

Fairfax اقسام ممکنہ تاکہ ہے بھیجتی  سے غرض کی بندی سلسلہ جینوم کو  ریاست نمونے مثبت %10 لیب کی   عامہ صحت کی ضلع  

   سکے۔ جا کی شناخت کی

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html


 کا)خاکے( پرنٹ بلیو جینیاتی  کے وائرس نے جس کہ آئی سامنے پر طور کے ریاست پہلی اس کی  قوم ورجینیا میں، بہار موسم گزشتہ

 میں بھر ریاست کیسے  اقسام نئی یہ کہ پائیں سراغ کا امر اس وہ کہ ہے ملتا موقع یہ کو افسران کے عامہ صحت سے اس پایا۔ سراغ

  تجا نمونہ مثبت زائد سے %10 شدہ موصول نے لیب کی ریاست تک، اب ہیں۔ رہی پھیل  پر پیمانے وسیع قدر کس اور ہیں رہی پھیل

 کے  جات نمونہ مزید ساتھ کے لیبارٹری کی  عامہ صحت کی  ضلع Fairfax کہ جیسا لیبز دیگر یہ اور ہے، کی بندی سلسلہ کی

   ہے۔ رہی  کر کام سے غرض کی حصول

 

  COVID-91 یافتہ اطالع ہر ہم  ہے۔ کیا رابطہ سے کاران ٹریس اور ہے کیا تعینات کو کاروں تفتیش کے کیس بھی نے صحت محکمہ

 ہمارے  ہیں۔ دیتے تجویز کی قرنطینہ  اور علیحدگی، سے لحاظ اسی اور ہیں کرتے شناخت کی روابط کے ان ہیں،  کرتے تفتیش کی کیس

  مزید کو وائرس اور جائیں پھیل نہ کیوں میں ملک ہی اقسام نئی چاہے ہے موجود استعداد کی رسانی سراغ  کی رابطے خاطرخواہ پاس

   جائے۔ کیا عمل پر رہنمائی گئی دی کی عامہ صحت کہ ہے ضروری خاطر کی روکنے سے پھیلنے

 

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/april/headline-855959-en.html

