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ہو تو مجھے کس سے رابطہ کرنا چاہئے؟ ںینہ کیٹھ عتیطب یریاگر م            

 

  ی دشوار  ںیم  نےیسانس ل  ایبخار اور    ادہ یدرجہ حرارت سے ز  37.5اگر آپ کو  
،  ںینہ جائ   ںیم  )ایمرجنسی وارڈ(  رکزم  یطب  یابتدائ  ایڈاکٹر    تو  ںیعالمات ہ   یک

۔ ںیکو کال کر  اطفال ماہر    ایڈاکٹر    یملیبلکہ اپنے ف   

   ؤالیپھ ممکنہ خطرات کے    اور  دیمز  انفیکشن کے
 
  یصحت ک  ،  سے بچنے کے لیے

 مد د  بھال   کھید
 
۔ یجائے گ  یسے فراہم ک  فاصلے    کے لیے  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؟وںہ اکس کو فون کر سکت میںہے تو  ںینہ اکٹربچوں کا ڈ ایڈاکٹر  یملیف  میرااگر  

1500کے لئے(:  یمرجنسی)صرف ا ںینمبر پر کال کر یوزارت صحت کے ٹول فر  

118 ای 112: ںینمبر پر کال کر بھی یکس ان ایمرجنسی  نمبروں میں سے ای  

: ںینمبروں پر کال کر لیدرج ذ اس کے مطابق آپ رہائش ہے یآپ ک ںیجس صوبے م    

 

 

 

 

Basilicata 800 99 66 88 

Calabria 800 76 76 76 

Campania 800 90 96 99 

Emilia-Romagna 800 033 033 

Friuli-Venezia Giulia 800 500 300 

Lazio 800 11 88 00 

Lombardia 800 89 45 45 

Marche 800 93 66 77 

Piemonte 800 19 20 20 / 800 333 444 

Provincia autonoma di Trento 800 86 73 88 

Puglia 800 713 931 

Sicilia 800 45 87 87 

Toscana 800 55 60 60 

Trentino-Alto Adige 800 751 751 

Umbria 800 63 63 63 

Val d’Aosta 800 122 121 

Veneto 800 46 23 40 

 صحت کہ متعلق سے آپ کیگے اور آپ  ںیجواب د وک پرآپ فون ٹرزیآپر مہارت یافتہ
 کہ یہاں تک کے ۔ کہ آپ کی مدد کیسے کی جائے یہ سمجھنے کے لئے گے ںیپوچھ معلومات

 (سکالےیف چےیکود) کوڈ کسیٹ سوجورنو ، ید سویپرم ای اجازت نامہ یرہائشاگر آپ کے پاس 
 یجائے گ  یمدد فراہم ک آپ کو یتب بھ  ںینہ یبھ زاتیدستاو یشناخت کوئئ اور ایکارڈ  یشناخت ،

۔ے گاکر ںینہرپورٹ خالف محکمہ صحت کا کارکن آپ کے  یبھ یاور کوئ   
 

 

 



 

 

رہا ہے؟ ایک ہو ںیم ی: اٹل 19۔ ڈیکوو              

 

  سبب کا بیماری جو وبائی ،نیا کورونا وائرس19۔  کووڈ نہاد  نام
متاثرہ شخص کے  پہلے سے مرض یہ،  ہے بنتا

  اور  ناک کھانسنے،چھینکنے،بولنےیا سانس لینے کے دوران
  کرونا ۔ہے  پھیلتا ذریعے کے بوندوں والی نےنکل  سے منہ

 روا  صنف ،رنگ  ےک جلد ، قومیتعمر،نظر  قطع ،وائرس
۔ ہے  سکتا کر متاثر کسی کوبھی سے میں ہم ،مذہب  

 

 

 
 

 
جیسے صوبوں  متاثرہ  زیادہ ،مسئلہ سنگین  سب سے ،باعث  کے وبا کی  وائرس کورونا  

ے۔ ہ بحران  اصحت کے نظام ک پیدا ھونے واال مونتےمیں پی اور رومانیا ایمیلیا ، وینیتو  ، لمباردیا   
۔ ہے الحق میں  اٹلی  پورے مسئلہ یہ لیکن    

،  ھم کہ کا حامل ہے تی اہم یادی لئے بن  ی صحت کےاور ہمارے آس پاس کے لوگوں ک ی ہمار ہی لہذا   

ے،ماسوائمقصد کا جس ،کریں کا احترام ضوابط وقواعد   گئے ےبنائ کے حکومت اطالوی  

۔ہے کرنا محدود حرکت کو و نقل کی لوگوں میں ملک پورےکے وقت ، ضرورت سخت  
۔ےگ یںجائ یےمعطل کرد و ضوابط عدقوا ہیآنے کے بعد  ںیصورتحال کے قابو م یہنگام  

۔یںہ ےہو سکت بھی لیتبد ےہفت ہر یہ ونکہیک ںیآگاہ رکھ ںیکے بارے م قوانین موجودہاپنے آپ کو  

۔  دیکھیںسائٹ  بیو ٹیانٹرن آپ کے لئےمعلومات  نیتازہ تر اور  
 
 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/def 

ault.aspx 

 

 فرد ہی بناء پر یوجوہات ک لیذ درجضوابط کے تحت صرف  وقواعد   وجودہم

:جگہ جاسکتا ہے   یجگہ سے دوسر کیا   

 

جاسکتا ایک ںینہ یوجوہات جن کو ملتو یطب ایصحت          • 

کے پیش نظر ات یضرور ثابت شدہ  یک  الزمتم • 

ن کی  ساما  ضروری، دوائیں یا دیگر  ںیزیچ ی نے کپی  ےجیسے کھان ،  ء اشیاضرورت کی •

  خریداری

  

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/def


 

 
 

 لئےے کے بنان  ی ن ی قی ضوابط کے احترام کو   وقواعد  ی معمول ری غ ان 
قانون نافذ کرنے والے ادارے، بلدیاتی  پولی س ی ا  فوج کے اہلکار  پ ی دل،  

جانچ  ی والے لوگوں ک میں سفر کرنے وں ی گاڑ ینج ا ی پبلک ٹرانسپورٹ 
یں۔ہ  سکتے رک پرچوراہوں  ا ی  کوں پڑتال سڑ  

ایک     آپ  کہ ہے یضرور کرنا  شی جواز پ  ہی  تو  ئےجب آپ کو روکا جا 
  کے   ہی خود اعالم یں۔آپ ایکہ  ےرہ جا  وں ی ک  جگہ سے دوسری جگہ

  کہجو اس پر دستخط کریں۔   یں اورفارم کو بھرکے فارم کو پرنٹ کر
یَں:لنک سے ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہ  دیے گئے  

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati 

/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabi 

le.pdf 
 

 

مطابقت   سے  اصل وجہ   یضرورت ک ہ و یں کر  بیان  بہت اہم ہے کہ آپ جو   ہی 
 نی یاابیغلط بھی  یکس اور یجائے گ  ی جانچ پڑتال ک  اس کی ونکہ ی ک وہ رکھتا  

 کا تک €3.000سے  €400 آپ کو ںیصورت م  یوجہ ک یضرور ر یغ
ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔جرمانہ   

  کی چھوڑنے  ے ٹھکان ا یگھر   اور اپنے  یں ہ  ( میں د یق ی طب) نہیجو افراد قرانط 
  آیا  مثبت  ٹیسٹ  ائرس ان میں و ونکہی ک یں ہ  ے کرت یخالف ورز یک  یمکمل پابند 

  تک جرمانہ ورو ی  5000سے  500اور  قید  ماہ تک 18سے  3ان کو  ےہ
 ھو سکتا ھے۔ 

 آپ کو اپنے تو  ں ی ہ  سے نکلتےپر جانے کے لئے گھر مالزمت اگر آپ 
  مثال کے طور پر ہی عالمتحریر کردہ اطرف سے  ی آپ کے آجر ک ساتھ
 بعض صورتوں  اور ہوگا ساتھ رکھنا  ہی اعالمکا مالزمت کے معاہدے  
کے لئے آپ کام کرتے  فرم یا  / ادارہ /  ی جس کمپن  آجر اور اپنے ں ی م
نا ھو گا ۔نمبر فراہم کر فون ی لی ٹ کا  ،ں ی ہ   

اگر آپ صحت سے متعلق وجوہات کی  بناء پر گھر سے نکلتے  وقت   الزًما  اپنے  
 امداد طبی  جو   یں ساتھ رکھ اپنے  زیاور دستاو  یکوئ   ای  ٹ یفک یسرٹ  کل یڈ یم  ساتھ
ھو۔ وجہ کو ظاہر کرتا   یضرورت ک  یک  

اپنے گھر کے   گزارش ھے کہ یں توکے لئے نکل  ی داریاگر آپ گھر سے خر 
سنبھال   د یرس  ئےجانچ پڑتال کے ل  د یمز ی حکام ک  اور ںی اسٹور پر جائ  ی بیقر
   کر ۔ ںیرکھ

https://hamariweb.com/dictionaries/%D8%A8%D9%84%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C_urdu-english-meanings.aspx
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati
https://hamariweb.com/dictionaries/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8B%D8%A7_urdu-english-meanings.aspx


 

 
 

 

گا ؟ ھو لیتبد ایک ںیم یزندگ روزمرہ یریم       

 

۔یںگھر سے کام کرسک نیمالزم تا کہ ںیہ ایگ ایخدمات کو کم کرد یعوام یبہت سار  
 
 کا کام دیتجد یسوجورنو ک ید سویپرم ایاجازت نامے  ی: رہائشںیدفاتر بند ہ کے شنیگریام 

 15سے  یجنور 31 جو سوجورنو ید سویپرم ای اجازت نامے یرہائش تمام،تاہم  معطل ہے۔
ہوں  استعمال تک قابل 2020جون  15 ہں گے وھورھےھی ختم  انیکے درم 2020 لیاپر

:  یک پناہ  یبھ با مگر ۔دی جا سکے گی درخواست ے لئےک دیتجدکے بعد  خیاس تار گے 
  ے۔ھممکن  وقت مانگناکوارٹر سے مالقات کے لئے  ڈیہ سیکرنے کے لئے پول شیدرخواست پ

کی  ، عدالتوں سے ںیسماعت یک شنوںیکم یکے لئے عالقائ کرنے م یتسلو تحفظ ک یاالقوام نیب
 قہیطر تمام  سے متعلق مالپ یاور خاندان تی، شہر  ی کاروائیک یمنتقل ڈبلن،  درخواستیں گئ
نہ  کے مطابقتک کہ صورتحال معمول ھے۔جب  جاسکتا  ایک لیتبد ایمعطل  وں کوکار
   جائے۔ھو
گے  ںیرہ یہ ںی: بچے اور طلباء اس وقت تک گھر مںیاسکول بند ہ اور گریڈ کےسطح  تمام  

 جب تک کہ وہ دوبارہ نہ کھلے۔

گے  ںیرہ یہ پربچے اور طلباء اس وقت تک گھر  :ںیاسکول بند ہ اور گریڈ کےسطح  تمام
اور تدریسی  ہوم ورک  ، م یتعل کی  طلبا اسکولوں نے۔ یںدوبارہ نہ کھل سکول جب تک کہ
خود کو منظم فاصالتی تعلیم کے نظام کے زریعے  و جاری رکھنے کے لیئےسرگرمیوں ک 

۔ںیرکھ سک یجار کا سلسلہ یتاکہ طلبہ پڑھائ ھے ایک  

 کی دکانیں خدمات یضرور ی۔ اتوار کے روز بھ ںیاور کاروبار بند ہ ںیدکان یبہت سار
۔ںیہ یرہت یکھللئےوقت کے محدود   

: ںیہ  یہہیں وہ  لیکھجوکی دکانیں خدمات ضروری کاروبار اور         

 

یںٹیاور سپر مارک انہیَکر   
ےدواخان ای ی سیفارم  

ںیدکان ی تمباکو ک   
نڈزیاسٹ وزین   

  دھوبی کی دکانیں
شنیاسٹ سیاور گ شنیٹرانسپورٹ اینقل و حمل    

اںیاور انشورنس کمپن نکیب  
زراعت سے متعلق خدماتاور  ی زرع   

،   یگ  ںیرہ اب یدست شہ یہم اءیاش ی ضرور گر یاور د  ںینہ ہوں ، کھانا ، دوائ  شانیپر
ہے۔  ںیضرورت نہ  ی کرنے ک رہیلہذا ذخ  

: وہ یہ بیں  ںیجو کاروبار اور خدمات بند ہ   

اںیورسٹیونیاسکول اور   
بازار ای یمنڈ ی کھل   

  بار اور پب 
یاںکریاور ب کانیںد یک م ی، آئس کر نستورایر  

کانیںد ی ک شنیوٹیاور ب ،حجام سریڈر ئریہ   
 پارکس اور باغات



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ں یگھر م   

ُکش دواؤں سے اکثر  م یجراث یپر مبن نیالکحل اور کلور

 وں کوہاتھاور اپنے  ںیکو صاف کر اءیسطحوں اور اش

 ںیثبوت نہ ی۔ آج تک اس بات کا کوئیںدھوئ سےکثرت 

 اور پالتو جانوروں عہ یانسانوں کے ذر 19کہ کووڈ۔ مال

۔ھےا منتقل ہو ںیم پالتو جانوروں سے انسانوں  

 
 

 
جگہ پر  یکام ک   

 ےیاھگ یا ک ں ی معطل نہ   کو   مالزمت   ی اگر آپ ک

کم از  الزًما دوسروں سے  کام کرتے وقت آپ  تو 

 دوری پرکام کریں  کے فاصلے کی  ٹری م  کی کم ا

کو دستانے اور ماسک   ن ی اور آجر اپنے مالزم

۔ں یبنائ  ی ن ی قی  کو  ی فراہم ی ک  

آپ کو  تو، ںیہ تےجادکانوں پر ہوئی  لیکھ  ب آپج

 اندر کے فاصلے پر ٹریم دوسرے سے ایک کیا

 لے گیقطار م کیا یلوگوں ک ے منتظرکداخل ہونے 

،صحت ںاسپتالو ہیہوگا۔  ی ہ سایا کچھ  یپر بھکاؤنٹر  ،

 سایا کچھ ی پر بھ نکسیکلکے مراکز اور اے ایس ل 

پر ملنے والے عملے  ی راستےداخل ھو سکتا ھے۔ ی ہ

 یاور اگر آپ کو کوئ ںیعمل کر شہیپر ہم اتیہدا ی ک

۔ںیشبہ ہے تو معلومات طلب کر  

اپنے اور  شہیہم پیدل بھی سفر کریںآپ  ،جبںیرکھ ادی

ی ک ٹریم کیا انیاپنے سامنے والے شخص کے درم

  دوری اختیار کریں۔

 
 

  
 

  

سفر  ممالک بیرون ے پیش نظرصورتحال ک ی ہنگام

دونوں جانب  یوںکمپن ئرالئنزیقونصلر حکام اور ا کو

کچھ حدود اور منسوخیوں پر  جانے  آنے اور سے 

۔کا سامنا ھے ںویپابند  

      

 ںیممکن نہ  نایحصہ ل  ںیم  باتیتقر  یمذہب  لمحےاس  

کے بارے احکام کی تکمیل   ے۔ آپ اپنے مذہب کےھ

راہنمائی سے  وزیرکے لئے مزہب کے معلومات   ںیم

۔ںیکر  حاصل  



 

ں؟یسکتے ہ کرمدد  ایآپ ک  

  ! ںیکر فراھممعلومات  یہ وک خاندان والوںدوستوں اور  ں،یپر عمل کر اتیہدا

 

ں؟یکر سکتے ہ ایسے سنبھالنے کے لئے آپ ک قےیصورتحال کو بہتر طر یسیکورونا وائرس: ا  

اچانک اور  ںیم  وںیزندگ  یہمار صورتحال یہنگام  کی یہ پیداکردہ کورونا وائرس 

محسوس  گی ناراض ای گیے اور خوف ، تناؤ ، الجھن ، غمزدہ یال رہ اںیلیتبد اںینما

ے۔یہ عمومی بات ھ کرنا،  

کوشش کرنا  یپور ی بھال کرنے ک کھید یاپنے اور دوسروں ک ںیم حاالتمشکل  یسےا

ین بہتریں انتخاب کرنا جو ہم اک صلےیمثال کے طور پر بڑے اور چھوٹے ف۔ہے یضرور

سامنا کرنے کے  طور پر کا بہتر وقتاس ۔ںیتے ہسککر فراھم  مدد  ںیآگے بڑھنے م سے انداز

:ںینکات مل سکتے ہ دیکچھ مف آپ کو زیل میں لئے  

 

 یذات یاپنتازہ معلومات کی پیروی کریں۔اور سے معلومات حاصل کریں  قابل اعتماد ذرائع

اقدامات  یضرور ےیبنانے کے ل ینیقیحفاظت کو  یاور اپن یںسوچ ںیصورتحال کے بارے م

جس  ںیکر اریالئحہ عمل ت سایا توضرورت ہو یجب آپ کو مدد ک ںیصورت م یسیا ۔ںیکر

ھو۔کرنا ہے اور کس سے رابطہ کرنا  ایک ںیم    
 

 بھروسہ  اور ان پر  ںیرکھتے ہ الیجن کا آپ خ  ںیرہ ںیان لوگوں سے رابطے م  

۔دن کے ں یبنائ  ینیقیکو    ےنسو طریقے سے  کیٹھ  اور  نےمناسب آرام کر  ۔  ں یکرتے ہ

      ۔ں یکر  ںیزیچ  یپسند ک  یاپن  ان میں  اور  اوقات کے دوران مختلف وقفے درج کریں 

         

 

  ۔ںیمحدود رکھ کا استعمال ایڈیاور سوشل م ایڈیم ںیکر زیسے گر نےیتوجہ د ادہیخبروں پر ز 

سائٹس  یادارہ جاتے بعد ل کوحصکے  معلومات  یضرور یک کو سنبھالنے صورتحال یہنگام

، مثال کے طور پر ،  سےیج ںیجانچ کر یک معلموماتاور قابل اعتماد ذرائع سے  تازہ   

(http://www.salute.gov.it/portale/home.html) وزارت صحت   

(https://www.iss.it/)    لتھیآف ہ وٹیٹ یاور ہائر انسٹ 

 

 

 

فعال  کی، اخوراک کھانا یح، مثال کے طور پر صح ںیرکھ الیاپنے اور اپنے اطراف کا خ

۔ اگر آپ کو گھر کے ںیسے رکھ بیاور اپنے گھر کو ترت یںکو برقرار رکھ یطرز زندگ

اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ  اور ںیہ کو منظم کرہجگ ی ذات یاپنتو ےپڑرہنا  یاندر ہ

  ۔ںیجگہوں کے انتظام پر متفق ہوجائ شترکہم تو یںرہتے ہ

نے کے لۓ استعمال ساتھ گزاراپنے دوستوں کے فارغ وقت اور  کا استعمال یٹ یآئ موٹیر

 ہی یہ سےیکہ ج ںی۔ تصور کرںیکا استعمال کر توںیصالح یقیتخل یاپن پرگھر  ۔کریں

   ۔یں گےکرنا چاہ ایآپ ک گی صورتحال ختم ہوجائے

 ںیموجودہ لمحات م تھا ایکے مشکل لمحات پر کس طرح قابو پا یکہ آپ نے ماض  کریں اد ی

 یاور جب ہو سکے تو اپن مانگیںپ کو ضرورت ہو تو مدد ۔ جب آاپنائیں ےقیطر وہی یبھ

۔ںیکر شیمدد پ  

http://www.salute.gov.it/portale/home.html)
http://www.iss.it/)


 

 
 

 مددگار کے لئےبچوں  ںی صورتحال سے نمٹنے م  یسیا

:زیتجاو  

 

ضرورت  یک توجہ ادہی ے بچوں کو زک آپ ںیم حاالت مشکل ےسی ا
۔ھے   
 ی، ان کھو کا احساس  اری پ  آپ کے ںی کہ انہ ںی بنائ ینی قی کو  امر اس
اور حفاظت کا احساس  حمایتانہیں  ںی بات کر ن سےا ںی سن  ںی بات 

 ںی صورتحال م یسی ہو رہا ہے اور وہ ا ای کہ ک ںی ان کو بتائ   دالئیں۔
اور پرسکون اور پراعتماد  ںی تاکہ وہ سمجھ سک ںی کرسکتے ہ ای ک وہ
آسان الفاظ  لئےی مدد ک ںی م تے مطابقسبچوں کو صورتحال  ۔ںی رہ 

بچوں کے رد عمل پر توجہ  ۔ںی مثالوں کا استعمال کر یقی اور تخل
کے معمول کو مرہ روز یں۔مثبت مثال بن کیاور ان کے لئے ا ںی د

محفوظ  ںیکے لمحوں کو فروغ دے کر انہ لیاور کھ کر برقرار رکھ
 یہ ںی ان کے ساتھ گھر م کو  اگر آپ ۔ںی مدد کر ںی محسوس کرنے م

مطالعہ اور آرام کے لئے وقف کردہ لمحات  ل،یکھیہ  تو،  پڑےرہنا 
صورتحال کو  یمعمول ککرکے  می وقت کو تقس ابی دست نی کے ماب
، ای ڈی جو آپ کے بچے م ںی ان معلومات پر توجہ د ۔ ںی بحال کر
 ںی حاصل کرسکتے ہ عہیذرائع کے ذر یرون ی ب گری اور د ای ڈی سوشل م

۔ںی کرسکتے ہ بھیرطرح متاث سیفالح و بہبود کو ک یاور وہ ان ک  
 نیبچے اپنے والد ںی صورتحال م یہے کہ ہنگام یجات یسفارش ک ہی 

 یسے ان ک یجو باقاعدگ ںی ان لوگوں کے ساتھ رہ ای  ںی کے ساتھ رہ
دوسرے سے الگ کرنا  کی ۔ اگر ان کو ا ںی بھال کرتے ہ کھی د

 یجان  ید یدہان نی قی ی ضمانت کیہے تو مستقل رابطوں ک ناگزیر
 چاہئے۔

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 


