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 : اور اپنی فيملی کی صحت کا خيال رکهناااپن
 اگر آپ کو وبائی فلو ہوجائے تو کيا کيا جائے

  

آپ کو يہ معلومات فراہم کرتی ہے کہ اگر آپ وبائی فلو سے بيمار پڑجائيں تو آپ گهر پر اپنی ) حقائق نامہ(يہ فيکٹ شيٹ 
کيسے کريں۔) کيئر (ديکه بهال

 نارکه نا خيالگهر پر اپ
فلو کے دوران، کئی لوگ بيمار ہوجائيں گے، تاہم وبائی 

) ميڈيکل کيئر(ان ميں تقريبًا نصف لوگوں کو طبی عالج 
کی ضرورت نہيں ہوگی۔ اسی وجہ سے يہ بہت اہم ہے 
کہ آپ اپنی اور ديگر کی گهر پر نگہداشت کيلئے تيار 

 ہوں۔

  کيسے کريںديکه بهالاپنی 
و، آپ اپنی اگر آپ کو وباء کے دوران فلو ہوجائے ت

وں سے قصحت پر نظر اور بہتری مندرجہ ذيل طري
 :کرسکتے ہيں

 )سےعمومی طور (جنرل پريکٹس 
 سيکنڈ يا 15 اپنے ہاته صابن اور کم از کم ،اکثر  و بيشتر •

 تا 60زائد وقت، بہتے ہوئے نيم گرم پانی سے دهوئيں، يا
ہاته صاف ( فيصد الکوحل پر مشتمل ہينڈ سنيٹائزر 90

، خصوصًا کهانسنے اور استعمال کريں) حلولکرنے کا م
 ۔ ناک سنکنے کے بعد

پ دوسروں  آپ بيمار ہوں، تو گهر پر ٹهہريں تاکہ آاگر  •
 ميں جراثيم پهيالنے کاسبب نہ بنيں۔

 بہت سا آرام کيجيئے۔ •
اپنی کهانسی اور چهينکنے کو  ڈهکيئے اور استعمال شدہ  •

 ٹشو  کو فورًا تلف کر ديجيئے۔ 

 لکنٹروعالمتی 
 کثرت سے مائع اشياء استعمال کيجيئے، بشمول پانی يا •

، تازہ پهلوں کا )آئس چپس( برف کے ٹکڑے
نباتاتی (، دوده اور ہربل ٹی )مصنوعی مشروب نہيں(َرس
 ۔)چائے

کيفنين پر مشتمل مشرو بات سے گريز کيجيئے کيونکہ  •
 کيفنين آپ کے جسم ميں پانی کی کمی کا باعث ہوتی ہے۔

 سے آرام کی عمومی دوائيں جيسا کہ درد  اور بخار  •
 يا آئی بروفين۔) ®Tylenol -ٹائيلينول(ايسيٹامائنوفين 

 ASA)عمر کو ايسيٹائيلسيلسالک ايسڈ   سے کم16بچوں يا  •
or Aspirin®) نہ ديں۔ 

عضالتی درد کو کم کرنے کيلئے گرم پانی کی بوتل يا  •
ہيٹنگ پيڈ کو استعمال کرتے ہوئے مختصر وقت کے 

 ں ميں سکائی کيجيئےدورانيو
 خشک کهانسی ہو تو کهانسی کی دوا ليجيئے۔ اگر آپ کو  •

 يہ خاص طور  سے مددگار ہوتی ہے۔ 
کے نيم گرم پانی سے غسل ) پہاڑی نمک(ايسپم سالٹ   •

 کيجيئے۔
کس کی  ِو  سے غرارے کيجيئے يا کے گالسنيم گرم پانی •

 چوسيئے۔ الزنجيز  گولياں يا 
مکين قطرے يا اسپرے استعمال نزلہ سے بند ناک کيلئے ن •

 کيجيئے۔
 تمباکو اور الکوحل سے گريز کيجيئے۔  •
سے مشورہ کيجيئے اگر آپ ) دوا ساز(اپنے فارماسسٹ  •

استعمال کرنا ) بنا نسخہ کی عام ادويات(کاؤنٹر ميڈيسنز 
 چاہتے ہوں۔

تنہا (اگر آپ تنہا ہوں، يا چهوٹے بچوں کے سنگل پيرنٹ  •
 فرد کی ديکه بهال کے ذمہ دار ہوں، يا کسی ايسے) والدين

ہوں جو کہ معذور يا ضعيف ہے تو اپنی مدد کيلئے کسی 
  کو بال ليجيئے۔

  کنٹرولاتیماحولي
ايک دوسرے کی اشياء استعمال کرنے سے گريز کيجيئے  •

جس ميں جراثيم ہوسکتے ہيں جيسا کہ توليہ، ِلپ اسٹک، 
 ۔مشروبات يا کهلونے

 کی ذاتی اشياء جيسا کہ کهانے پينے کے برتن، بيمار فرد •
، فيملی کے بقيہ افراد کچن کے برتن، اور  توليہ وغيرہ 
 کی اشياء سے عليحدہ رکهيئے۔
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 کے ہينڈل اور کچن کاؤنٹر ے جيسے دروازيںٹهوس سطح •
کو تواتر ) باورچی خانے کی عمومی جگہ اور اشياء(ٹاپس 

 سے صاف رکهيں۔

 ۔ں چاہيئیب کرنطلکب آپ کو مزيد امداد 
اگر چند دنوں بعد آپ کو اپنی عالمات ميں کوئی بہتری 

محسوس نہ ہو يا طبعيت مزيد خراب ہوجائے،  تو ٹيلی ہيلته 
 پر کال (TTY-1-866-797-0007) يا 1-866-797-0000

کيجيئے يا اسی وقت مدد طلب کيجيئے۔ اپنے ڈاکٹر کے پاس 
ت کے بارے جانے سے پہلے ، اسے کال کر کے اپنی کيفيا

 ديگر لوگوں ميں انفيکشن پہنچ کرميں بتائيے، تاکہ آپ آفس 
 ۔ سکيںپهيالنے کا سبب نہ بن

اس کے عالوہ، اپنے ڈاکٹر کو فی الفور کال کيجيئے اگر آپ 
 فلو کی عالمات محسوس کر يں اور آپ کو

 ؛دل يا پهيهڑوں کی بيماری ہو •
 ہوں جن کيلئے باقاعدگی سے طبی پرانے امراضکوئی  •

 ؛نگہداشت درکار ہو
 عمر رسيدہ يا ناتواں ہوں؛ يا •
کوئی بيماری يا زيِر عالج ہونے کے باعث آپ کا مدافعتی  •

ذيابطيس، کينسر، : عالج سے متاثر ہو) اميون سسٹم(نظام 
 ايڈز۔/ايچ آئی وی

) جراثيمزد (اگر ضروری ہوا تو آپ کا ڈاکٹر اينٹی وائرل 
سيکنڈری  (ادويات تجويز کرسکتا ہے۔ ثانوی بيماری

جيسا کہ بيکٹيريئل نمونيہ  کے عالج کيلئے اينٹی ) انفيکشن
 ادويات ضروری واقع ہوسکتی ہيں۔) زد حيوی(بائيوٹک 

 

 اپنے بچہ کو ڈاکٹر سے کب دکهانا چاہيئے؟
اگر آپ مندرجہ ذيل ميں کسی عالمات کو نوٹ کريں تو فی 

) بچوں کيلئے طبی نگہداشت(لڈرن الفور ميڈيکل کيئر فار چ
 حاصل کيجيئے

 ؛ ہوسانس لينے ميں تيزی يا دقت •
 ؛ہوہونٹوں يا جلد کی رنگت نيلی يا سياہی مائل  •
 ؛ نہ سکيں جگادرجہ کی غنودگی کہ آپ اپنے بچے کواس  •
 شديد ناتوانی يا بے چينی •
مناسب مقدار ميں مائع اشياء نہ لينا يا پانی کی کمی ہونے  •

باقاعدگی سے ) پيشاب کيلئے(مثًال، (اہر ہونا کی عالمات ظ
 يا  واش روم نہ جانا؛ 

 عالمات بہتر ہو جائيں اور پهر اچانک شديد بگڑ جائيں۔ •
 مزيد معلومات کيلئے
 ہماری ويب سائٹ پر آئيے

www.health.gov.on.ca/pandemic 
 INFOline(  1-866-801-7242(ِانفوالئن

TTY 1-800-387-5559 
 

  جانب سے ادا کردہگورنمنٹ آف اونٹاريو کی

اگر مخصوص کلينکس ميں فلو يا فلو جيسی عالمات 
، تو ہوسکتا ہے  گيا ہوميں مبتال افراد کيلئے انتظام کيا

کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو اپنے آفس بالنے کے بجائے آپ 
 سے  وہاں جانے کيلئے کہے۔


