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 عالمات � دوچار افراد � ل�ئ  COVIDط��ل 
COVID-19   بار� مںی معلومات (پوسٹ ا�کیوٹ �  عالمات� جاریCOVID-19( 21  2021اپ��ل  

 مقصد 
ہو�ف    COVID-19ہوچکا ہو �ا  COVID-19�� ج� خود (�ا اس � د�کھ بھال کر�ف وا� افراد کو)  ا مشاورت فراہم کرتک� ب� ا�� شخص کو پرچہ  یہ ر�نما 

۔ جاری ضمیف اثرات کو 'ط��ل  ۔   تا ' کا نام د�ا جاCOVIDکا شبہ ہو اور ج� یہ �ش��ش ہو کہ اس � ضمیف اثرات اب� تک جاری و ساری ہںی �� 

 بن�ادی نکات
 انف�کشن � بعد آپ کو کیئ ہفتوں �ا مہینوں � عالمات پ�ش آ ر� ہوں۔   COVID-19� مراد وە صورتحال �� جب پہ�   COVIDط��ل  •

• COVID-19  ۔مںی وا� عالمات ہر شخص  پ�ش آ�ف � بعد
گ

 مختلف ہوں �

انف�کشن کتیف   COVID-19ہ ہو کہ آپ � پہ� یہ کچھ لوگوں مںی ز�ادە شد�د ہو سکیت ہںی اور ہو سکتا �� کہ اس شدت کا تعلق اس بات � ن •
ف ت�۔   سنگںی

 اور  •
گ

ح مختلف ہویت مختلف  موجودە شواہد � پتہ چلتا �� کہ ز�ادە تر لوگ وقت � ساتھ ساتھ صحت�اب ہو جائںی � لوگوں مںی صحت�ایب � �ش
۔  �� 

) � بات ک��ں، وە آپ کو    COVIDا�ر آپ محسوس کر�ت ہںی کہ آپ کو ط��ل  • ل پرکٹش�ف �ا �ب یپ � عالمات پ�ش ہںی تو اپ�ف معمول � ڈا��ٹ (ج�ف
 ے گا۔دصحت�ایب � طرف گامزن ہو�ف � دوران ان عالمات پر قابو پا�ف مںی مدد 

؟   COVIDط��ل   ک�ا ��
انف�کشن � کیئ ہفتوں �ا مہینوں � بعد ب� پ�ش آ ر� ہوں۔   COVID-19اپیف پہ�  کو وں  عالمات کو د�ا گ�ا ا�ک نام �� جو کچھ لوگ ا�� COVIDط��ل 

۔  Covid-19ا�کیوٹ - ا� 'پوسٹ  تاہم اصل عالمات ہر شخص مںی مختلف ہو سکیت ہںی
گ

۔ ا�رچہ کچھ لوگوں پر عالمات جاری ر�ںی � ' ب� کہا جاتا ��
۔ ان COVID-19عالمات ا�� لوگوں کو پ�ش آ سکیت ہںی جو اپیف  COVIDط��ل   ف�کشن � کب� ب�مار نہںی ہو�ئ

؟ COVIDط��ل   عالمات کون � ہنی
 :  بن�ادی عالمات مںی یہ شامل ہںی

 سا�س مںی دشواری •

 کھا��  •

 ناتوایف \ تھکاوٹ •

 �ادداشت � مسائل \ توجہ مرکوز کر�ف  •

، ڈپ��شن، ذہیف دباؤ،   –موڈ مںی تبد�ل�اں  •  جرم کا احساس اینگزاییٹ

 خاتمہسونگھ�ف �ا چکھ�ف � حس کا   •

 � درد •

 نیند � مسائل  •

ف دھڑکنا  •  چھایت کا درد\ دل کا ت�ی

 جلد پر دا�ف  •

 پڻھوں اور جوڑوں کا درد  •

نہ ہوں۔ آپ � عالمات � وجہ  موجود تاہم، اور عالمات ب� ر�ورٹ � جا ر� ہںی لہذا ممکن �� کہ اس فہرست مںی آپ کو پ�ش آ�ف وا� تمام عالمات 
۔  کویئ � عالوە   COVIDط��ل   اور مسائل ب� ہو سک�ت ہںی

  Urdu /  اردو
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 �کاری 

یہ �ش��ش ہو کہ  اس صورت منی منی ک�ا کروں جب مجھ� مسلسل عالمات پ�ش آ ر� ہوں اور مجھ� 
؟  COVIDشا�د مجھ� ط��ل   ہو گ�ا ��

) � ساتھ اپائنڻمنٹ بک ک��ں، جو آپ � سوالوں � جواب دے سکتا �� اور آپ کا چ�ک اپ کر  ل پ��ٹش�ف �ا �ب یپ ۔ ا�ر   اپ�ف معمول � ڈا��ٹ (ج�ف سکتا ��
ورت ہویئ تو آپ کا ڈا��ٹ آپ کو    مدد � ل�ئ ر�فر ب� کر س� گا۔   لگاتار �ف

 ہوگا؟ ہم�شہ � ل�ئ  COVIDک�ا مجھ� ط��ل 
، ل�کن 

گ
ی نہ  اس مںی ز�ادە تر افراد مکمل طور پر صحت�اب ہو جائںی � ۔ اپیف عالمات پر نظر رکھںی اور ا�ر ان مںی بہ�ت ہر ا�ک کو مختلف عرصہ لگ سکتا ��

۔ آ�ئ تو مدد حاصل ک��ں۔ آپ کا معمول کا ڈا��ٹ کام پر وا�س جا�ف اور د�گر    �گرمیوں � متعلق ف�صلوں مںی آپ � مدد کر سکتا ��

    

 کرونا وائرس � بار� منی م��د معلومات اور محفوظ ر��ف � ط��قوں � ل�ئ 
19)-coronavirus (COVID –DHHS.vic  <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>  ۔  پر جائنی

جم درکار �� تو کرونا وائرس (    0پر کال ک��ں اور  398 675 1800) ہاٹ الئن کو COVID-19ا�ر آپ کو ز�ائف م�ت
۔   دبائنی

 

 

 ، ف ک��ں �ا   QRد�گر ز�انوں منی معلومات � ل�ئ  کوڈ اسکنی
 DHHS.vic  –  19کرونا وائرس (  –ترجمہ شدە وسائل-COVID( 
 <https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>  ۔  پر جائنی

 سواالت � ل�ئ ک� قسم � 

)  24( 398 675 1800کرونا وائرس ہاٹ الئن    گھن�ٹ
 ) پر �ف ہنگا� صورتحال منی � کال ک��ں000براە مہ��ائف ڻ��ل ز�رو (

ورت ہو تو آپ ن�شنل ر�� �وس  160 651 1300اس دستاو�ز کو ک� اور فارم�ٹ مںی حاصل کر�ف � ل�ئ   پر کال ک��ں، ا�ر �ف
، �ا  77 36 13  استعمال کر سک�ت ہںی

Communications@dhhs.vic.gov.au>-19PMO-<COVID Project Management Office Communications   کو ای
 م�ل ک��ں۔ 

 ، م�لبورن �ف اجازت دی اور شائع ک�ا۔Treasury Place 1وکڻور�ہ � حکومت، 

  ، �ل�ا، ڈیپارڻمنٹ آف ہ�لتھ اینڈ ہیومن �و�ف  ۔ 2021اپ��ل  21اسٹ�ٹ آف وکڻور�ہ، آس�ٹ
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