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 اگر آپ کو منیک پاکس ہے تو کیا کرنا چاہی  
 

ز اپنا خیال   یہ دستاویز اس بارے می  معلومات فراہم کرتی ہے کہ اگر آپ کو منیک پاکس ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہی  نی 
۔    کیےس رکھنا چاہی  اور دورسوں می  وائرس پھیلیز ےک خطرے کو کس طرح کم کرنا چاہی 

 
 منیک پاکس کس طرح پھیلتا ہ  

 
۔ یہ منیک پاکس کا  منیک پاکس زیادہ تر وائرس کا شکار کیس  شخص یک خراش یا چھاےل ےس براہ راست رابےط ےک ذریےع پھیلتا ہے

ز دیر تک   وں، بسیی یک چادروں یا دیگر آئٹمز ےک ساتھ رابےط ےس بیھ پھیل سکتا ہے نی  ڑ شکار شخص ےک استعمال کردہ کی 
۔ وائرس تب تک  چہرے ےس چہرے ےک رابےط ےک ذریےع نظام تنفس ےس پیدا ہونز واےل قطروں ےس بیھ من تقل ہو سکتا ہے

ی گر نہ جائے اور جلد یک نئے پرت نہ بن   ڑ خراش یا چھالوں ےک ذریےع پھیل سکتا ہے جب تک چھالوں پر بنیز وایل تمام پی 
۔  جائے

 
۔ اگر   منیک پاکس وائرس لعاب، نطفہ، پیشاب اور پاخائز می  پایا گیا ہے اور ان مائع جات ےک ذریےع اس کا پھیلنا ممکن ہے
وائرس اس طرح پھیل سکتا ہے تو لوگ عالمات ختم ہونز ےک بعد بیھ کچھ عرےص تک وائرس پھیالئز کا سبب بن سکتی  

۔    ہی 
 

 منیک پاکس ےک لیے ٹیسٹ کروانا
 
منیک پاکس وائرس ےک ٹیسٹ ےک لت  نگہداشت صحت کا فراہم کنندہ آپ ےک چھالوں کا سواب ےل گا۔ اپیز ٹیسٹ ےک نتیجہ  

 وقت، جنیس یا قربت یک کیس اور رسگریم می  ملوث نہ ہوں، دورسوں ےک ساتھ جتنا ممکن ہو ہر قسم ےک  کا انتظار کرنی 
جسماتز رابےط ےس گریز کریں اور اس دستاویز می  موجود اضافز رہنماتے پر عمل کریں۔ اگر ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت ہو تو براہ  

۔    کرم اس ہدایت پر عمل کرنا جاری رکھی 
 

 کب اختیار گ جائ  اگر آپ کو من
ی

 یک پاکس ہو تو علیحدگ
 

اگر آپ یک عالمات می  بخار، کپکئ  چڑھنا یا نظام تنفس یک عالمات )جیےس کھانیس، چھینکنا، ناک بہنا اور خراب گال(  
ز گھر ےک افراد ےک ساتھ رابےط ےس گریز کرنا اہم ہے جب تک    اختیار کرنا اور دورسوں نی 

ی
کہ یہ  شامل ہی  تو گھر پر علیحدیک

وری مالقاتیوں کو   ۔ اپیز گھر می  غی  ضز عالمات بخار کم کرنز وایل یا دیگر ادویات استعمال کت  بغی  ختم نہ ہو جائی 
مدعو نہ کریں۔ اگر آپ گھر پر دورسوں ےس علیحدہ کمرے می  نہی  رہ سکتی یا اگر آپ کو غذا، طئی نگہداشت، ورزش یا  

وریات ےک لت  گھر ےس نکلتز یک  ورت ہے تو اگےل صفےح می  دی گئے احتیایط تدابی  پر عمل کرنا خاص طور پر دیگر ضز  ضز
۔  وری ہے  ضز

 
  ، اگر آپ کو بخار، کپکئ  یا تنفیس عالمات نہی  ہی  اور آپ اگےل صفےح پر دی گئے احتیایط تدابی  پر عمل کر سکتی ہی 

دورسوں ےک آس پاس یا باہر ہوں تو اپئز خراشوں اور  بشمول اچیھ طرح ےس فٹ ہونز واال فیس ماسک پہننا اور جب آپ 
۔  ورت نہی  ہے  می  جائز یک ضز

ی
۔ گھر، آپ کو علیحدیک وں یا پٹیوں ےس مکمل طور پر ڈھانپی  ڑ  چھالوں کو کی 

 
اگر آپ می  منیک پاکس یک عالمات ہی  تو ممکن ہے کہ آپ کو اس وقت تک کام پر نہ آئز کو کہا جائے جب تک کہ آپ ےک  

۔ اپیز آجر ےس بات کریں۔ زخم چھ  اےل ٹھیک نہ ہوجائی 
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 وہ احتیایط تدابیے جو آپ کو منیک پاکس ہوتے وقت ہمیشہ اختیار کرنی چاہئیے 
 

جب تک کہ تمام چھاےل ٹھیک نہ ہو جائی  اور جلد یک نئے  اگر آپ کو منیک پاکس ہے تو ان احتیایط تدابی  پر عمل کریں 
۔ ۔ اس می  خراش ی پرت نہ بن جائے  ا چھاال پہیل بار ظاہر ہونز ےک وقت ےس دو تا چار ہفتی کا وقت لگ سکتا ہے

دورسوں ےک ساتھ دہن، مقعد یا فرج ےک ذریےع جنیس تعلق یا دیگر قربت کا تعلق استوار نہ کریں جیےس مقعد کو  •
 .  چاٹنا، گےل ملنا، چومنا، کاٹنا، بوس و کنار اور مساج ےک ذریےع پھیل رہا ہے

 دھوئی  یا الکحل پر مبئز ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، بالخصوص خراش  اپیز  •
ً
 فوقتا

ً
ہاتھ صابن اور پاتز ےس وقتا

 یا چھاےل ےس براہ راست رابےط ےک بعد۔

اگر آپ کو بخار، کپکئ  یا نظام تنفس یک دیگر عالمات الحق نہ ہوں تو آپ گھر پر دورسوں ےک ساتھ رہ سکتی   •
: ہی  اگر آپ ان اضافز ا   حتیایط تدابی  پر عمل کر سکتی ہی 

o  ز اگر آپ ےک ہاتھوں پر چھاےل ہوں تو دستائز ے ےس مکمل طور پر ڈھانپی  )نی  ڑ اپئز خراش یا چھاےل کو کی 
ے ےس نہی  ڈھانپا جا سکتا، جیےس   ڑ استعمال کریں(؛ اییس خراشوں یا چھالوں کو بیھ ڈھانپی  جنہی  کی 

 چھالوں کو بینڈج ےس ڈھانپنا۔ کہ چہرے پر موجود خراشوں یا 
o   ۔ اگر ماسک ےک بغی  کچھ کھا یا ت  رہے ہی  تو اچیھ طرح ےس فٹ ہونز واال چہرے کا ماسک پہنی 

۔    6دورسوں ےس کم از کم   فٹ دور بیٹھی 
o   ڑ وایل جگہوں ےس گریز کریں۔ اگر آپ سب ویز اور بسز جییس دورسوں ےک ساتھ جسماتز رابےط اور بھی 

یشن استعمال کر رہے ہی  تو جتنا ممکن ہو دورسوں ےک ساتھ جسماتز رابےط ےس گریز عوایم ترانسپورٹ
 کریں۔

o   کہ باتھ روم استعمال کرنی وقت، استعمال کرنز ےک بعد ٹوائلٹ سیٹ کو جراثیم کش عوایم یا مشیی
 وائپ ےس صاف کریں۔  

o اک نہ کریں وں، تولیوں یا بسیی یک چادروں کا اشیی ڑ  اور نہ انہی  چھونز دیں۔   دورسوں ےک ساتھ اپیز کی 
o  اک نہ کریں۔  بسیی کا اشیی
o   اک نہ کریں۔ وبات یا برتنوں کا اشیی ، مسر ، کھائز ز  ڈرسر

وں، بسیی یک چادروں  • ڑ کتوں یا بلیوں ےک ساتھ بوس و کنار ےس گریز کریں اور دورسوں کو چھالوں، اپیز کچرے، کی 
وں ےس براہ راست رابطہ یک اجازت نہ دیں۔ پالتو  ز ، گھونس، گئز پگز   یا دیگر چی  نز واےل جانوروں )جیےس چوہے کیی

ز( یا خرگوشوں ےک ساتھ ہر طرح ےک رابےط ےس گریز کریں۔  اور ہمسیڑ
 

دیگر احتیایط تدابی  بند کرنز ےک بعد بیھ، آپ کو مزید آٹھ ہفتی تک جنیس تعلق استوار کرنی وقت لیٹکس کنڈوم  
۔ اس طرح اگر وائرس نطفہ  ےک ذریےع پھیل سکتا ہے تو آپ کو اپیز ساتھیوں کو محفوظ رکھیز می  مدد  استعمال کرنا چاہی 

۔
ی

 مےل یک
 

 آپ کو منیک پاکس ہوتی گ صورت میے اپنی النڈری کو محفوظ طریقے ےس صاف کرتی اور دھوتی کا طریقہ
 

 صفاتے اور النڈری ےک لت  ان ہدایات پر عمل کریں: 

۔ دستائز  اگر آپ کو اپئز خراشوں یا چھالوں کو صاف کر • ورت ہو تو ڈسپوزایبل دستائز پہنی  نز یا چھونز یک ضز
۔   استعمال کرنز ےک بعد باہر پھینک دیں اور اپیز ہاتھ دھو لی 

ز یا سطح کو چھونز ےک بعد اپیز ہاتھ صابن اور پاتز ےس دھوئی  یا الکحل پر مبئز ہینڈ   • ے، لییز ڑ ایےس کیس بیھ کی 
 لوں یا پھر چھالوں ےس نکلتز واےل مائع ےس رابےط می  آیا ہو۔سینیٹائزر استعمال کریں جو خراش یا چھا

اک کر رہے ہی  تو استعمال ےک بعد سطحوں کو صاف اور جراثیم ےس پاک کریں )مثال ےک طور  • اگر باتھ روم کا اشیی
 شا

ً
 ہونے ہوں )مثال

ی
ز، ٹوائلٹ سیٹس اور پاتز یک ٹونٹیوں کو( بالخصوص اگر خراش یا چھاےل ننگ ور لییی  پر کاؤنیڑ

 وقت، باتھ روم جائی وقت، چھالوں کو ڈھانپیز وایل بینڈج تبدیل کرنی وقت(۔ 

سطحوں کو صاف اور جراثیم ےس پاک کرنز ےک لت  گھروں می  استعمال ہونز واال معیاری صفاتے اور جراثیم کش   •
 سامان استعمال کریں۔
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۔   • ز کو گرم پاتز اور صابن ےس یا ڈش وارسر می  دھوئی   برتنوں اور ڈرسر

طئی فضےل )جیےس سوتی پئڑ اور بینڈجز( کو ٹائٹ واٹر پروف پالسٹک بیگ می  ڈالی  )اگر ممکن ہو تو دہرا   •
 بیگ( اور معمول ےک کوڑے ےک ساتھ پھینک دیں۔ 

، تفصییل رہنماتے ےک   • ۔ اضافز وں کو علیحدہ النڈری بیگ یا کچرے ےک بیگ می  ڈالی  ڑ ز اور کی  استعمال شدہ لییز
 مالحظہ کریں اور  nyc.gov/monkeypoxلت  
"How to Safely Wash Your Laundry if You Have Monkeypox"    آپ کو منیک پاکس ہونز یک(

 تالش کریں۔ صورت می  اپئز النڈری کو محفوظ طریقی ےس دھونز کا طریقہ(
 

 منیک پاکس ےک لیے نگہداشت اور عالج 
 
آپ کو درکار ادویات اور نگہداشت عالمات یک قسم، آپ کتئز تکلیف می  ہی  اور خراش یا چھاےل آپ ےک جسم پر کس جگہ  

۔ وہ لوگ جنہی  
ی
یا دیگر اییس کیفیات الحق ہی  جو ان ےک مدافعئی نظام کو کمزور کرتی   HIVہی  اس لحاظ ےس ہوں ےک

ز مرض ےک زیادہ خطرے می  ہو    ہی  یا جو حاملہ ہی  یا پھر جنہی  جلد یک مخصوص کیفیات یک شکایت ریہ ہے سنگی 
۔   سکتی ہی  جس ےس ان ےک لت  عالمات مانییڑ کرنا اور نگہداشت حاصل کرنا بالخصوص اہم ہو سکتا ہے

 
۔  ( نایم ایک  tecovirimat, TPOXXتاہم ٹیکووائریمیٹ ) منیک پاکس ےک لت  کوتے مخصوص عالج منظور شدہ نہی  ہے

ز بیماری کا زیادہ  اینئڑ وائر  ، وہ لوگ استعمال کر سکتی ہی  جنہی  سنگی  ل جو چیچک ےک عالج ےک لت  منظور شدہ ہے
ز عالمات ہوں۔ ےک بارے می  پوچھی    TPOXXاپیز فراہم کنندہ ےس  خطرہ الحق ہو یا جنہی  منیک پاکس یک وجہ ےس سنگی 

" )منیک پاکس فراہم کنندگان( Monkeypox Providersپر جا کر باالتے مینو بار می  "  nyc.gov/monkeypoxوہ  —
  TPOXXوائرل عالج( یک رسخز ےک تحت دئے گتے ٹیکسٹ کو پڑھ کر " )اینئڑ Antiviral Treatmentپر کلک کر ےک، پھر"

۔ آپ کا فراہم کنندہ ماؤتھ واش، جیلز اور دیگر ادویات بیھ تجویز کر سکتا   تک رساتے ےک بارے می  مزید جان سکتی ہی 
ے وایل ادویات  ہے تاکہ تکلیف، سوجن اور خارش کم کرنز می  مدد مل سگ، اور عالمات می  سکون ےک لت  نسخہ ےک بار

۔   ےک بارے می  مشورہ فراہم کر سکتا ہے
 

ی ےس اضافہ، الجھن، اکڑی ہوتے گردن، سانس   ز ز مرض می  بخار، چھالوں یک تعداد می  تی  منیک پاکس یک وجہ ےس سنگی 
۔  سوجن می   اگر آپ یک عالمات بدتر ہو جائی  بشمول تکلیف، رسخز یا  لییز می  تکلیف، جھٹگ، ڈائریا اور قی آنا شامل ہے

، بیٹھیز یا باتھ روم جائز می     یا اگر آپ یک تکلیف کھائز
ی
اضافہ؛ اگر آپ ےک چھالوں ےس گدال یا دودھیا مائع خارج ہونز لگ

 تو اپیز فراہم کنندہ ےس رابطہ کریں۔ 
ی
  (NYC)اگر آپ ےک پاس کوتے فراہم کنندہ نہی  ہے تو نیویارک سئڑ  مداخلت کرنز لگ

Hospitals ExpressCareHealth +     پر کال کریں یا  631-397-2273کوexpresscare.nyc مالحظہ کریں۔NYC   
۔  کرنز یک استطاعت ےس قطع نظر دستیاب ہے

ی
اگر کوتے ایمرجنیس ہو   می  نگہداشت ترک وطن یک حیثیت، بیمہ یا ادائییک

۔   پر کال کریں یا ک   911تو   یس ہسپتال می  چےل جائی 
 عالمات کم کرنا 

 
مندرجہ ذیل فہرست اییس ادویات اور گھریلو تراکیب ےک ذریےع اپنا خیال رکھیز اور عالمات کم کرنز می  مدد کرنز ےک طریقی  

ورت نہ ہو۔ نسخہ ےک بغی  ملتز وایل ادویات منتخب کرنز ےک سلسےل می  م دد ےک  فراہم کرتی ہے جن ےک لت  نسخہ یک ضز
لت  اپیز فراہم کنندہ یا فارماسسٹ ےس مدد ےک لت  رابطہ کریں۔ ادویات ےک باکس اور پیکج می  شامل دستاویز پر موجود  

ز اس بارے می    کیس بیھ ہدایات کو پڑھی  اور اس پر پوری طرح عمل کریں بشمول خوراک، استعمال یک تعداد، الرجیاں نی 
 چاہی  ا

۔ کہ کےس یہ دوا استعمال کرتز  ور کےس نہی 
  

، بالخصوص اگر آپ کو ڈائریا   • وبات کا استعمال کر ےک خود کو ہائیڈریٹ رکھی  زیادہ مقدار می  پاتز اور دیگر مسر
 ہو۔

جب آپ شاور یا غسل نہ ےل رہے ہوں تو اپئز خراش اور چھالوں کو صاف اور خشک رکھی  تاکہ چھاےل انفیکشن   •
 کا شکار نہ ہوں۔ 

https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/monkeypox/laundry-guidance-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/providers/health-topics/monkeypox.page
https://expresscare.nyc/
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: خراش اور چھالوں یک  •  تکلیف اور خارش کم کرنز ےک لت 
o  

ً
 Motrinاور  Advilادویات جیےس کہ آتے بیوپروفن )مثال

ً
وکسن )مثال ( اور ایسیٹامینوفن  Aleve(، نیی 

 
ً
۔ ہر دوا ےک لحاظ ےس اس یک تجویز کردہ  Tylenol)مثال ( تکلیف، سوجن اور بخار کو کم کر سکئی ہی 

۔ خوراک اور دورانیہ برقرار رکھنا   وری ہے  ضز
o  ز )جیےس ز )جیےس (Benadrylاینئڑ ہسٹامییز ولیم جییل اور ٹھنڈ پہنچائز واےل لوشیز ز لوشن، پییڑ ، کاالمی 

۔   ( خارش می  عارضز آرام پہنچا سکتی ہی  ز  مینتھول اور کیمفور لوشیز
o  ۔  جو ےک غسلگرم  خارش اور تکلیف می  کیم کر سکتی ہی 

 اگر آپ کو منہ می  چھاےل ہوں تو:   •
o   ؛ دن می  کم از کم چار بار صاف نمک واےل پاتز ےس کلیاں کریں تاکہ آپ ےک منہ ےک چھاےل صاف رہ سکی 

ین زیرو الکحل( بیھ استعمال کیا جا سکت  ۔ ا ہے بغی  الکحل ےک ماؤتھ واش )جیےس لسیڑ
o   ۔  برف ےک ٹکڑے یا برف یک قلفیاں چوسی  اور ہائڈریٹ رہیز ےک لت  پاتز پیئی 
o  جیےس( چھالوں کو ڈھانپیز واےل پیچزDentemp Canker Cover   اور منہ یک تکلیف کم کرنز ےک لت )

۔  ز جیلز استعمال کرنز پر غور کریں، بالخصوص کھائز اور پییز می  مدد حاصل کرنز ےک لت  وکی  ز  بییز

 اگر آپ ےک مقعد می  یا اس ےک آس پاس یا پاخائز ےک راستی می  یا اعضاِء تناسل پر چھاےل ہی  تو:   •
o   ز غسلمنٹ ےک لت  گرم  10روزانہ دن می  کئے بار کم از کم ۔   سیڑ  لی 
o ( ز ز   (Dibucaineڈیبیوکی   بواسی  ےک لت  استعمال کیا جاتا ہے یا پھر الئیڈوکی 

آئنٹمنٹ، جےس اکیر
(lidocaine ۔ وتز استعمال ےک لت  ہی  ۔ یہ ضف بی   ( جیل بیھ عارضز سکون فراہم کر سکئی ہے
o  جیےس( ڈاکیوسیٹColace  استعمال کریں جو پاخائز کو نرم کرنز ےک کام آتی ہے تاکہ جب آپ باتھ روم )

 لیف کم ہو۔ جائی  تو تک
 

 ذہنی صحت اور سپورٹ گ رسورسی 
 

Access NYC   نیویارک ےک باشندوں کو ایمرجنیس ےک دوران فوائد تک رساتے فراہم کرتا ہے جیےس نقدی یا خوراک۔ مزید
 ،  مالحظہ کریں۔ access.nyc.govمعلومات ےک لت 

 
ز  آپ اور آپ ےک  ۔ جذباتی ،غمزدہ، ئی چی  پیاروں اور دوستوں ےک لت  متعدی بیماری یک وبا ذہئز تناؤ کا سبب بن سکئی ہے

۔ آپ ان معمول   یا خوف زدہ محسوس کرنا، یا تکلیف یک دورسی عالمات کا سامنا کرنا، جیےس سونز می  مسلہ، فطری ہے
کت کر ےک اور تناؤ کم کرنز وایل رسگرمیوں  ۔ مثبت رہنا، خود  ےک رد عمل می  رسر کت کر ےک اپنا تناؤ کم کر سکتی ہی  می  رسر

کو اپیز مضبوط پہلوؤں ےک بارے می  یاد دالنا اور عالمات ختم نہ ہونز یا بہت زیادہ بڑھ جائز یک صورت می  مدد حاصل 
۔   کرنا بیھ آپ کو اس ےس نمٹتز می  مدد دے سکتا ہے

 
ان ےس بات کریں،  رابطہ کریں جو سپورٹ ےک لت  ایک مفت اور رازدارانہ ذہئز صحت ےک   ےس NYC Wellتربیت یافتہ مشی 

۔  ےس زیادہ زبانوں می    200دستیاب ہوتا ہے اور  7/ 24کا عملہ    NYC Wellسلسےل می  مدد کرنز وایل ہیلپ الئن ہے
  : یک    NYC Wellپر کال کریں۔   9355-692-888نگہداشت ےک لت  مخترص مشاورت اور حوالہ جات فراہم کر سکتا ہے

یری بیھ شامل ہے جو آپ کو گھر ےس اپئز صحت اور جذباتی عافیت   ویب سائٹ می  ایپس اور وسائل ےک ساتھ ایپ الئیی
ز ذہئز تناؤ کا سامنا ہے یا خود کو یا کیس اور کو نقصان پہنچائز   ۔ اگر آپ کو سنگی  کا نظم کرنز می  مدد کر سکئی ہے

 ر کال کریں۔پ  911جییس سوچی  ذہن می  آ ریہ ہی  تو 
 

 ،  مالحظہ کریں۔  cdc.gov/monkeypoxاور  nyc.gov/monkeypoxمنیک پاکس ےک بارے می  مزید معلومات ےک لت 

 
 

۔     NYCصورتحال ےک ارتقاء کو دیکھیی ہونے   Urdu 9.7.22   محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے

https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/eczema/colloidal-oatmeal-baths
https://www.healthline.com/health/sitz-bath#in-the-bathtub
https://access.nyc.gov/ur/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox.page
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html

