
 

 
 

 2022اپریل  19

 
COVID-19 اور اسکول 

 

 محترم والدین/نگراں حضرات
 

  مفت کورونا وائرس ٹیسٹنگ کے خاتمے سے متعلق اپ ڈیٹ اور نئی رہنمائی 
 

( ٹیسٹنگ نہیں فراہم کر رہی ہے۔ اس میں اسکولوں، COVID-19کورونا وائرس )اپریل سے، حکومت انگلینڈ میں عوام الناس کے لیے مفت  1
نرسریز اور خاص اسکولوں کے لیے امتحانات تک رسائی شامل ہے۔ ہم یہ بتانے کے لیے آپ کو خط لکھے رہے ہیں کہ اسکولوں میں اور 

 بچوں کے لیے نئی رہنمائی کا کیا مطلب ہے۔ ابتدائی سالوں والی سیٹنگز میں انفیکشن کے کنٹرول کے سلسلے، آپ اور آپ کے
 
 

COVID-19 کا پھیالؤ کم کرنا 
 

جس میں اچھی ہوا داری اور بیرون  –اور دیگر متعدی امراض کا پھیالؤ کم کرنے کے اقدامات جاری رکھیں  COVID-19اسکول اور سیٹنگز 
سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، ٹشوز کا استعمال کرتے ہیں اور انہیں کی جگہوں کا استعمال کرنا؛ یہ یقینی بنانا شامل ہے کہ لوگ باقاعدگی 

 صحیح سے پھینکتے ہیں۔
 
 (براہ کرم اپنے بچوں کو ٹشو پر یا ان کی کہنی میں کھانسنے، انہیں کھانسی یا چھینک آنے پر اپنے منہ اور ناک کو ٹشو سے )ہاتھ سے نہیں

ڑے دان میں ڈالنے کی یاد دالئیں۔ ان سے اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کثرت سے ڈھکنے اور استعمال شدہ ٹشو کو فوری طور پر کو
 دھونے کو، خاص طور پر کھانے سے پہلے دھونے، اور اگر صابن اور پانی دستیاب نہ ہو تو ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرنے کو کہیں۔

 
 کیا آپ کے بچے کو اسکول جانا چاہیے؟

 

ایک معمولی بیماری ہے اور بیشتر لوگ چند دنوں میں بہتر  COVID-19سال اور اس سے کم عمر کے نوجوان افراد کے لیے  18بچوں اور 
کی عالمات ہوں )پوری فہرست  COVID-19ہو جاتے ہیں۔ یوں تو ٹیسٹنگ اب مزید دستیاب نہیں ہے، مگر بچے اور نوعمر افراد میں اگر 

 :اوراہیے کہ گھر پر رہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے سے بچیں نیچے ہے*( تو انہیں چ

 تیز درجہ حرارت ہو یا 

  اتنے تندرست محسوس نہ کریں کہ اسکول، کالج یا نگہداشت طفل میں جائیں، یا اپنی نارمل سرگرمیاں انجام دیں۔ 
 

 تو وہ اسکول، کالج یا نگہداشت طفل جا سکتے ہیں۔جب انہیں تیز درجہ حرارت مزید نہ ہو اور وہ اتنے تندرست ہوں کہ جا سکیں 
 

گھنٹے( تک اسکول سے دور رہیں  48اسہال اور/یا الٹی والے بچوں کے چاہیے کہ انہیں آخری بار الٹی یا اسہال ہونے کے بعد دو دنوں )
 ۔چاہے انہیں تیز درجہ حرارت نہ ہو

 
دنوں  پانچزائد عمر کے کسی بھی فرد کو چاہیے کہ گھر پر رہیں اور  سال سے 18ٹیسٹ کے مثبت نتیجے والے  COVID-19اپریل سے،  1

 تک دوسرے لوگوں سے رابطے سے بچیں، اسی وقت وہ سب سے زیادہ متعدی ہوتے ہیں۔
 

 دنوں تک تینکا ٹیسٹ مثبت ہو تو، انہیں چاہیے کہ گھر پر رہیں اور  COVID-19سال یا اس سے کم عمر کے فرد کا  18اگر کسی بچے یا  
 دوسرے لوگوں سے رابطہ سے بچیں۔ اس کی شروعات انہیں ٹیسٹ کروانے کے بعد والے دن سے ہوتی ہے۔

 
دنوں کے بعد آپ  3بچے اور نوعمر افراد بالغوں کی بہ نسبت کم وقت تک دوسروں کے تئیں متعدی ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ تندرست ہیں اور 

 میں مبتال کریں گے۔ COVID-19کو درجہ حرارت نہیں ہے تو اس بات کا کافی کم خطرہ ہے کہ وہ دوسروں کو 
کھانسی واال کوئی فرد جا سکتا ہے، تاوقتیکہ وہ اس قدر تندرست ہوں کہ ایسا کر سکیں اور معمولی عالمات جیسے ناک بہنے اور معمولی 

 انہیں تیز درجہ حرارت نہ ہو۔
 
 
 
 
 
 



 

*19-COVID کی عالمات میں شامل ہو سکتے ہیں: 

   )وتا نے پر گرم محسوس ہتیز درجہ حرارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی چھاتی یا پیٹھ پر چھو –تیز درجہ حرارت یا ہلنا )کپکپی
 ہے )آپ کو اپنا درجۂ حرارت ناپنے کی ضرورت نہیں ہے(

  گھنٹے میں کھانسی  24اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھنٹے سے زیادہ وقت تک کافی کھانسی ہونا، یا  –ایک نئی، مسلسل کھانسی
 یا زیادہ ایپی سوڈ 3ہونے کے 

  تبدیلیبو یا ذائقے کے آپ کے شعور کا فقدان، یا اس میں 

 سانس پھولنا 

 تھکا ہوا یا ناتواں ہونے کا احساس 

 بدن میں خارش 

 سر درد 

 گلے کی خراش 

 ناک بند ہونا یا بہنا 

 بھوک نہ لگنا 

 اسہال 

 بیمار محسوس کرنا یا بیمار ہونا 
 

اسکول کی اچھی حاضری آموزش کے لیے ضروری ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی شخص علیل ہو یا جس کے متعدی ہونے کا 
کی  NHSکی عالمات درپیش ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس بارے میں آپ  COVID-19امکان ہو وہ گھر پر رہے۔ اگر آپ کے بچے کو 

 ۔ہیںمزید پتہ کر سکتے  یہاںاور دیگر بیماری کے سبب بچوں کو کب اسکول جانا یا گھر پر رہنا چاہیے اس بارے میں  یہاںمعلومات 
 
 اگر آپ اپنے بچے کو گھر پر ہی رکھتے ہیں تو، اسکول یا نرسری کو پہلے ہی دن فون کرنا ضروری ہے۔ انہیں بتائیں کہ آپ کا بچہ نہیں آئے

 گا اور انہیں اس کی وجہ بتائیں۔
 
 

 ٹیکہ کاری 
 

 سال کی عمر 15–12
سال کی عمر کے افراد اب بھی ٹیکہ کاری مرکز،  15تا  12ٹیکہ کاری پروگرام ختم ہو جائے گا لیکن  COVIDاپریل سے درون اسکول  1

 دیکھیں۔ یہاںفارمیسی، یا واک ان سنٹرز پر ٹیکہ لگوا سکیں گے۔ لیویشم میں کلینکس کی پوری فہرست کے لیے، براہ کرم 
 

 سال کی عمر 5-11
 COVID-19اور واک ان سنٹرز پر  GPsسال کی عمر کے جو افراد تندرست ہیں انہیں بھی ٹیکہ کاری مراکز، فارمسیز،  11-5اپریل سے، 

کی جانب سے ایک خط ملے گا۔ آپ  NHSکے افراد کے والدین کو مزید معلومات کے ساتھ سال کی عمر  5-11کا ٹیکہ پیش کیا جائے گا۔ 
 ئنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ٹیکہ کاری کے بارے میں مزید پڑھ سکتے اور ایک اپا یہاں

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

COVID-19  کے انفیکشن کو کم کرنے اور ہمارے اسکولوں، نرسریوں اور وسیع تر کمیونٹی کا تحفظ کرنے میں آپ کی رواں کوششوں کے
 ہ ادا کرتے ہیں۔لیے ہم ایک بار پھر آپ کا شکری

 
 

 آپ کا مخلص،  
 

 

 ڈاکٹر کیتھرین میما          انجیال اسکیٹر گڈ

 ڈائریکٹر صحت عامہ  ڈائریکٹر برائے تعلیم

 لیویشم کونسل  لیویشم کونسل

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/coronavirus-in-children/
https://www.nhs.uk/live-well/is-my-child-too-ill-for-school/
https://www.nhs.uk/live-well/is-my-child-too-ill-for-school/
https://selondonccg.nhs.uk/what-we-do/covid-19/covid-19-vaccine/pop-up-clinics/covid-vaccination-for-12-15-year-olds/
https://selondonccg.nhs.uk/what-we-do/covid-19/covid-19-vaccine/pop-up-clinics/covid-vaccination-for-12-15-year-olds/
https://selondonccg.nhs.uk/what-we-do/covid-19/covid-19-vaccine/pop-up-clinics/vaccinations-for-5-11-year-olds/

