
 
 

 سیکرامنڻو کاؤنڻی پبلک ہیلتھ سیلف سوبنگ ویڈیو
 

• COVID-19 ںیکس طرح استعمال کر سٹیکے لئے خود کو جھنجھوڑنے واال ناک ڻ 
 اہم مرحلہ ہے۔ کیکو کم کرنے کے لئے جانچ ا الؤیکے پھ 19 ڈیکوو •
 یہوئ یناک سے جڑ یخود سے چلنے وال ںیسائڻ سٹیڻ 19۔ ڈیکوو یکاؤنڻ کرامنڻویکچھ س •

طرح  یک قوںیطر گریجو مفت ، ساده ، درد سے پاک اور جانچ کے د ںیہ یجانچ پڑتال کرت
 ۔ںیدرست ہ

 گے ںیمالقات کے لئے جانچ پڑتال کر یگے ، تو آپ اپن ںیسائٹ پر پہنچ سڻنگیجب آپ ڻ •
آپ کے پاس ناک کے نمونے جمع  ںیجس م یجائے گ یکٹ سونپ د سڻنگیڻ کیآپ کو ا •

 شامل ہوں گے۔ ںیاور جھاڑو شامل ہ یڻوپ ںیجس م وبیڻ سٹیڻ کیا capکرنے کے ل 
کے تحت ، آپ کو نرم ڻپ کو نہ لگنے کا محتاط رہتے ہوئے ،  تیہدا یسائٹ کے عملے ک •

 ۔یجائے گ ید تیکٹ کو ناک سے ہڻانے کے لئے ہدا سٹیڻ
چھوڻے  کیا ہی - ںیانچ داخل کر کیاور صرف ا ںیڈال ںیناسور م ںینرم اشارے کو اپنے دائ •

 طرح ہے۔ یک لیبالغ کے انگوڻھے کے ک یکس ای یلمبائ یکلپ ک یکاغذ
پھر ، اسے آہستہ آہستہ  ںیگھمائ ںیناک م یکو اپن سڻریکم سے کم چار بار آہستہ آہستہ ڻ •

 ۔ںیناک سے ہڻا د یاپن
 ۔ںیطرح کے مراحل کو دہرائ یاس ںیناک م ںیبائ یکا استعمال کرتے ہوئے ، اپن سٹیاپنے ڻ •
 !ںینہ ایآسان تھا  ہی •
حصہ توڑ  یلمبا ہے ، لہذا اضاف سڻری۔ ڻںیرکھ ںیم وبیکو ڻ سڻریاور ڻ ںیپکڑ وبیڻ سٹیاب ، ڻ •

 سخت بند ہے۔ وبیکہ ڻ ںیبنائ ینیقی۔ اس بات کو ںیبند کرد وبیکر ڻ
 ۔ںیپر مہر لگائ گیاور ب - ںیرکھ ںیم گیکو فراہم کرده ب وبیڻ •
 ۔ںیرکھ ںیباکس م کشنیکو کل گیب سڻریڻ •
 ہے! ایکروا سٹیڻ 19 ڈیآپ نے اپنے خود کواو •
 گے ںیکے نتائج حاصل کر سٹیدن کے اندر اپنے ڻ 3آپ اپنے پتے پر  •
 ۔یگ ںیجائ یمعلومات فراہم ک یتو آپ کو اضاف ںیاگر آپ مثبت جانچتے ہ •
اس  ای ںیپاسکتے ہ ںیہے کہ آپ وائرس نہ ںینہ ہیتو اس کا مطلب  ںیجانچتے ہ یاگر آپ منف •

کہ آپ کو  ںینتائج حاصل کرتے ہ ہیاور  ںیجب آپ اپنا نمونہ فراہم کرتے ہ انیوقت کے درم
،  ںیممبروں کے ساتھ جمع نہ کر لویگھر ریہے کہ آپ غ یضرور ہیتھا۔  ںیوائرس کا خطره نہ

اور دوسروں سے کم از کم  ںیاپنا چہره ماسک پہن شہیجگہوں پر ہوں تو ، ہم یماور جب عوا
 ۔ںیفٹ برقرار رکھ 6

 !ہیحفاظت کے لئے اپنا کردار ادا کرنے کا شکر یک یبرادر یاپن •

 گرافکس ایڈیسوشل م
 

آسان ، درد کم  سٹیڻ ہی اور ں؟یخود کرسکتے ہ سٹیکا اپنا ڻ 19 ڈیآپ نے سنا ہے کہ آپ کوو ایک .1
 .<insert link>ںیجاننے کے لئے لنک پر کلک کر دیمز اور درست ہے

کر  شیپ سٹیڻ بیسو لفیس لیناس 19 ڈیسائڻوں پر کوو سڻنگیڻ یاب ہمار یکاؤنڻ کرامانڻویس  .2
اور صحت سے  ںیکر سکتے ہ ی، آپ خود بھ ںیآرام ده اور پرسکون ہ ادهیز سٹیڻ ہیرہا ہے۔ 
رہے ہوں گے۔ جانچ کے  کھیکے ل. د نےیسے انجام د قےیطر حیور افراد آپ کو صح شہیمتعلق پ
 .<insert link> :ںیحاصل کر ہاںی التیتفص دیمز ںیکار کے بارے م قہینئے طر



 
کش کر  شیپ یجانچ پڑتال ک یناک سے متعلق خود ک ںیسائڻ یجانچ ک یک یکاؤنڻ کرامنڻویس .3

 .<insert link> : :ےیہے۔ اورجان یکرت ایدرست نتائج مہ ریکے بغ فیجو تکل ںیہ یرہ
4. COVID-19 حاصل  ہاںی محفوظ ہے ادهیافراد اور ڈاکڻروں دونوں کے لئے ز قہیخود جانچنے کا طر

 <insert link> :ںیکر
جانچ کرے  یک یجھاڑ یناک سے متعلق خود ک COVID-19 یکاؤنڻ کیسے ، س یجنور 18 .5

مدد  ںیحفاظت م یاور ہمارے صحت سے متعلق کارکنوں ک ںیکم حملہ آور ہوتے ہ سٹیڻ ہی۔ یگ
 insert link>: ںیمعلومات حاصل کر دی۔ مزںیکرتے ہ

اہم کردار ادا  ںیکو بڑھانے م یرسائ یآزمائش سٹیڻ COVID-19 یخود سے جھاڑنے وال  .6
معلومات حاصل  دیمز ۔ںیکرنے پر پرجوش ہ شیجانچ پ یاور اب ہم اس قسم ک ںیکرسکتے ہ

 insert link>: ںیکر
7. COVID-19 اور  یآئے گ یبہتر ںیم یکرنے سے کارکردگ شیجانچ پ یناک سے متعلق خود ک

 insert link>: ںیمعلومات حاصل کر دیمز ۔یحفاظت ہوگ یصحت سے متعلق کارکنوں ک
ہو تو ، ڈاکڻر اس  تےیل سٹیڻ CoVID-19 nasal self-swab ںیسائٹ م سڻنگیڻ یکس یجب ہمار .8

سے لے  قےیطر حیکو صح سٹیبنائے کہ آپ ڻ ینیقیکرے گا کہ آپ اس بات کو  ینگران یبات ک
 insert link>: ںیمعلومات حاصل کر دیمز طرح بہت آسان ہے یک نیدو ت کیا ہی،  ںیرہے ہ

9. CoVID-19 ی، صحت ک ںیبہت کم حملہ آور ہوتے ہ سٹیناک سے متعلق خود سے متعلق ڻ 
سازوسامان کو  یحفاظت ی، اور ذات ںیبھال کرنے والے کارکنوں سے رابطہ کم کرتے ہ کھید

: ںیحاصل کر ۔ہے! تیج ںیم سٹیہے ، خود ڻ تیہے ، ج تیج کیا ہی۔ ںیمحفوظ رکھتے ہ
<insert link 

آپ  اگر ہے یدے رہ سٹیکے ڻ وںیجھاڑ یناک سے متعلق خود ک COVID-19 یکاؤنڻ کرامنڻویس .10
 یرہنمائ یورکر ک ئریک لتھیتو ، آپ ان کا خود ہ ںیسال سے کم عمر کے بچے کو لے کر آرہے ہ 13
 ۔ںیجانچ کر سکتے ہ ںیم
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