
ردو  –کو نظر ثانی کیا گیا   21/ 28/ 9 –کا مواد COVID-19ترجمہ شدہ صفحات ےک لئے 
ُ
 ا

(COVID-19 Content for Translated pages – Revised 9/28/21 – English) 

 ( Current Risk Stageکا موجودہ مرحلہ )   ہخطر  ⎯

⎯ 19-COVID  ( 19ےک بارے میں-About COVID) 

⎯ 19-COVID  ( 19کا ٹیسٹ کروائیں Test-Get a COVID ) 

⎯ 19-COVID   ن حاصل  (Vaccine-Get a COVID 19کریں ) یک ویکسیں

 ( Rules & Face Coveringsقواعد اور چہرے ےک نقاب )  ⎯

 ( Additional Resources)  وسائلاضافن  ⎯

ی   (Austin – Travis County is in Stage 4مٹں ہے ) 4ٹریوس کاؤنٹ  مرحلہ -آسٹ 

ی  :    4افراد ےک لئے مرحلہ  شدہویکسٹں  یک سفارشات میں مندرجہ ذیل امور شامل ہیں

 :  1مرحلہ  •
o کت کرنا، باہر کھانا یا خریداری کرنا۔ یں ےک بغ یں تداب  ایطیاحت ونن اجتماعات میں شر  اندرونن یا بیں
o   کرنا۔ احتیایط تدابیں ےک ساتھ سفر 

 وایل سفارشات۔  1: مرحلہ 2مرحلہ  •
 :  3مرحلہ  •

o   کت کرنا۔ ونن اجتماعات میں احتیایط تدابیں ےک بغیں شر  اندرونن اجتماعات میں احتیایط تدابیں ےک ساتھ اور بیں
o   احتیایط تدابیں ےک ساتھ سفر کرنا۔ 
o   ن شدہ ہیں لیکن بعض مخصوص پہےل ےس موجود حاالت کا شکار  زیادہ خطرے واےل افراد )وہ لوگ جو مکمل طور پر ویکسیں

۔  (، احتیایط تدابیں گھر ےک اندر کھانا کھائیں  ہیں
o  احتیایط تدابیں ےک بغیں خریداری کرنا 

، باہر کھا سکئے ہیں یا خریداری 4مرحلہ  • کت کرسکئے ہیں ونن اجتماعات میں شر : احتیایط تدابیں پر عمل کرتے ہوتے اندرونن یا بیں

۔   ، اور سفر بیھ کرسکئے ہیں  کرسکئے ہیں
 : 5مرحلہ  •

o  ن شدہ ہیں لیکن بعض مخصوص پہےل ےس موجود حاال ت کا شکار  زیادہ خطرے واےل افراد )وہ لوگ جو مکمل طور پر ویکسیں
، خواہ احتیایط تدابیں ےک   کت یک بالکل بیھ سفارش نہیں یک جانے ہے ونن اجتماعات میں شر (، ےک لئے اندرونن اور بیں ہیں

وری ہو، وہ احتیایط تدابیں ےک ساتھ باہر کھانا کھا   ، اںہیں سفر کرتن ےس منع کیا جاتا ہے سواتے اس ےک کہ ضن ساتھ یا بغیں
، اور باہر یا  ۔ سکئے ہیں  ٹیک اوے یا کرب سائیڈ وایل خریداری کر سکئے ہیں

o  ونن اجتماعات، سفر، خریداری، اور ن ےک لئے اندرونن اور بیں
ُ
، ا ن شدہ ہیں کم خطرے واےل افراد جو کہ مکمل طور پر ویکسیں

وری  ن اور ماسک ضن ۔ نوٹ فرمائیں کہ وہ مقامات جہاں ویکسیں ہوتے ہیں  باہر کھانا احتیایط تدابیں ےک ساتھ ہونا چاہئے
۔   وہاں خطرہ کم ہوتا ہے

۔  حفاظٹی اقدامات اپنانی یک شفارش یک جانی ہے
ی
ی شدہ افراد ےک لئے اضاف خطرے پر مبنن  مزید معلومات  جزوی طور پر یا غیں ویکسٹں

 پر حاصل کریں۔  ہدایات ےک پیج

 [ سب ےس اوپر]

COVID-19 ( ےک بارے مٹںAbout COVID-19 ) 

COVID-19 ۔ یک  یہ وائرس بنیادی طور پر سانس   ایک سانس یک بیماری ہے جو کہ ایک شخص ےس دوشے شخص میں پھیل ریہ ہے
  بوندوں

ً
ن لوگوں ےک درمیان پھیلتا ہے جو ایک دوشے ےس قرینی رابےط میں ہوتے ہیں )تقریبا

ُ
 فٹ ےک اندر(۔   6ےک ذریعہ ا

https://www.austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines
https://www.austintexas.gov/page/covid-19-risk-based-guidelines


COVID-19   ۔ اگر   یک ہلیک عالمات میں بخار، کھانیس، ش درد، ناک بہنا، بو/ذائقہ کا احساس کم ہونا، گےل یک سوزش اور/یا اسہال شامل ہیں
اگر آپ میں سانس لیئن میں دشواری، سیئن میں درد، الجھن، ایسا   ۔ٹیسٹنگ کروانن چاہئے ونے ہیں تو آپ کو آپ میں ہلیک عالمات ظاہر ہ

۔   9-1-1ہوتا ہو سمیت شدید عالمات ظاہر ہو ریہ ہیں تو  نہو بخار جس میں دواؤں ےس کچھ    پر فون کریں یا ایمرجنیس روم میں جائیں

19-COVID  ۔ےک بارے میں مزید معلومات حاصل کریں 

 [ سب ےس اوپر]

COVID-19 ( کا ٹیسٹ کروائٹںGet a COVID-19 Test ) 

ور   یک نشانیاں  COVID-19ویکسینیشن ےک اسٹیٹس یا سابقہ انفیکشن ےس قطع نظر، جس میں بیھ  ےس ٹیسٹ ضن
ُ
یا عالمات ظاہر ہونے ہیں ا

۔    کرانا چاہئے

 اختیار کریں اور مفت ٹیسٹ ےک لئے رجسیر کرتن ےک لئے آن الئن یک عالمات کا سامنا کر رہے ہیں  COVID-19اگر آپ 
ی

 تو، خود علیحدیک
ئے تھے تو، آپ   عالمات   اگر آپ اسلئے ٹیسٹ کرواتے ہیں کیونکہ آپ میں تشخیص مکمل کریں۔ 

ٓ
ا پ ممکنہ طور پر وائرس ےک رابطہ میں 

ٓ
ہیں یا ا

ئن تک دوشوں ےس علیحدہ رہنا چاہئے 
ٓ
ا ۔  کو ٹیسٹ ےک نتائج  اگر آپ میں  اور اپئن ہیلتھ کییے فراہم کنندہ ےک مشورے پر عمل کرنا چاہئے

 پر فون کریں۔   9-1- 1شدید عالمات ظاہر ہو ریہ ہیں تو، 

ن پبلک ہیلتھ ) ن میں کنے ( APHآسیر ۔ آپ   COVID-19پورے آسیر - 1ےک ذریےع یا  پبلک ٹیسٹنگ انرولمنٹ فارمٹیسٹنگ  سائٹس چالتا ہے
۔   512- 974-2000یا    1-3 بجی اور    6شام بجی ےس  8ےک اوقات پیں ےسجمعہ صبح   3-1-1پر فون کرےک ٹیسٹ ےک لئے سائن اپ کرسکئے ہیں

۔   1بجی ےس دوپہر 9ہفتہ صبح   بجی تک ہیں

مد و رفت ےک مسائل، بنیادی صحت ےک مسائل ےس دوچار 
ٓ
،  ا ن ٹریوس کاؤننر عالقے میں نقل و حمل ےس محروم ہیں افراد، اور ایےس افراد جو آسیر

ن ےک لئے  
ُ
، براہ کرم نرس ہاٹ الئن APHا ۔ گھر پر ٹیسٹ ےک لئے سائن اپ کرتن ےک لئے - 512گھر پر ٹیسٹنگ یک سہولت بیھ فراہم کرنے ہے

 اور  5560- 972
ی

۔ گھر پر ٹیسٹنگ پیں ےس    پر فون کریں، جہاں وہ آپ یک ایک تشخیص کریں ےک
ی

پھر گھر پر ٹیسٹ کراتن کا وقت ےط کریں ےک
۔   4بجی ےس شام   8جمعہ صبح   بجی تک دستیاب ہے

ن ےک آس پاس یک نجی سائٹوں ، فارمیسیوں، اور فوری نگہداشت ےک مراکز ےک ذریعہ  اسپتالوں، جس میں پر بیھ ٹیسٹنگ دستیاب ہے  آسیر
۔   ٹیسٹنگ شامل ہے

ن ےک عالقے میں   ٹیسٹنگ ےک بارے میں مزید معلومات یہاں حاصل کریں۔  COVID-19آسٹیں

 [ سب ےس اوپر]

COVID-19 ( ی حاصل کریں  ( Get a COVID-19 Vaccineیک ویکسٹں

ن پبلک ہیلتھ  ن مہیا کرنے ہے اور جملہ افراد  Pfizerاور   Modernaآسیر سائٹ   APHکیس بیھ یا    اپائنٹمنٹ کا وقت ےط کرسکئے ہیں ویکسیین
 ۔  اپ کر سکئے ہیں -پر اپائنٹمنٹ ےک بغیں والک 

 جو اس وقت بیمار ہیں یا جنہوں ئن  APHکہ  براہ مہربانن نوٹ کریں
ی

ن نہیں لگائے یک ئن ےک بعد    COVID-19ان لوگوں کو ویکسیں
ٓ
ا ےک لئے مثبت 

 یک  10اپنن  
ی

۔دنوں یک علیحدیک ن   COVID-19اگر آپ   مدت مکمل نہیں یک ہے پ اہل ہیں تو، آپ کو ویکسیں
ٓ
، اور ا ےس صحت یاب ہوچےک ہیں

پ کو 
ٓ
ن ےس ملئن وایل قوت مدافعت اس قدرنے قوت مدافعت ےس کہیں زیادہ دیر تک چل سکنے ہے جو ا ۔ ویکسیں ور لگوانن چاہئے -COVIDضن

۔  19  ےک ہوتن پر ملنے ہے

۔  Pfizer+ سال یک عمر ےک بجے 12 ن لیئن ےک اہل ہیں یری پر  APHویکسیں یری اور لٹل والنٹ کریک برانچ الئیی فے الئیی   Pfizerجنوب مشر
، اور یہ   ن فراہم کرتا ہے ن  UTویکسیں پاپ اپ کمیوننر ایونٹس، اور دیگر مقایم کلینکس اور فارمیسیوںےک    ٹریوس کاؤننر ڈرائیو تھُرو، ،ہیلتھ آسیر
۔   ذریےع بیھ فراہم یک جانے ہے

https://covid19.austintexas.gov/s/?language=en_US
http://austintexas.gov/about-covid19
http://austintexas.gov/about-covid19#symptoms
http://covid19.austintexas.gov/
https://tdem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1e91fb79fa44417898738e5bff31a3d8/
http://austintexas.gov/covid-testinfo
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#apptscheduling
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#apptscheduling
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#apptscheduling
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#walkupvaccines
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#walkupvaccines
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#walkupvaccines
https://www.austintexas.gov/covid19-vaccines#walkupvaccines
https://uthealthaustin.org/patient-resources/covid-19-updates/covid-19-vaccination
https://www.traviscountytx.gov/news/2020/1945-novel-coronavirus-covid-19-information#vaccine


ن یک فراہیم ےک ساتھ مزید فراہم کنندگان یک تالش کرتن ےک لئے  COVID-19 آپ ےک عالقے میں  ویب سائٹ مدد   Vaccines.govویکسیں
۔ آپ اپنا ِزپ کوڈ  یکھئن ےک لئے کہ آپ ےک  یہ د  (822862)ہسپانوی ےک لئے پر میسیج ےک ذریعہ بیھ بھیج سکئے ہیں  438829کرسکنے ہے

۔   محےل میں ویکسینیشن یک قریب ترین سائٹیں کہاں واقع ہیں

  (Second Dosesدورسی خوراکٹں )

،  APHیک پہیل خوراک  Pfizerیا   Modernaاگر آپ کو اپٹی  پ کو  ےک ذریعہ موصول ہونے ہے
ٓ
دن یا اس ےس زیادہ کا عرصہ ہو    28اور ا

پ  ،چکا ہے 
ٓ
اپ ےک محِل وقوع اور اوقات  -۔ آپ قریب ترین والکآن الئن اپنن دوشی خوراک ےک لئے اپائنٹمنٹ کا وقت ےط کر سکئے ہیں تو ا

، یا   vaccines-austintexas.gov/covid19جانئن ےک لئے آن الئن  پر فون کر سکئے  2000-974- 512یا  1- 1-3پر بیھ چیک کر سکئے ہیں
ن سائٹ پر   ۔ اگر آپ اپنن مالقات ےس محروم رہ جائے ہیں تو، آپ ہماری کیس بیھ ویکسیں ۔  -نوں ےک بعد بیھ والکد  28ہیں اپ کرسکئے ہیں

۔  CDCپر فون کریں۔ براہ کرم اپنا    512or-974-2000 1-1-3اپ ےک محِل وقوع اور اوقات ےک لئے  -والک  ویکسینیشن کارڈ ساتھ ےل کر آئیں

 ( Third Dosesتیرسی خوراکٹں )

APH  ا ہے اور اپئن ویکسینیشن ےک بیمار ول اور روک تھام ےک مراکز یک اہلیت یک ہدایات پر عمل پیں پر درمیاتن درجی ےس   مقاماتیوں ےک کنیر
۔  ن یک تیشی خوراک فراہم کر رہا ہے  شدید درجی ےک کمزور مدافعنے نظام واےل افراد کو ویکسیں

۔  اپئن قریب ترین وایل جگہ تالش کرتن ےک لئے  ن اور کلینکس بیھ تیشی خوراک فراہم کر رہے ہیں مالحظہ   vaccines.govبہت یس فارمیسیں
 کریں۔

ورت واےل تمام افراد کو اپائنٹمنٹ کا موقع دے گا، لیکن اگر آپ ویکسینیشن سائٹ   پورٹلکا آن الئن  APHحاالنکہ  تیرسی خوراک یک ضی
  پر پورا نہٹں اترتی تو آپ کو واپس بھیج دیا جانے گا۔ پر پہنچتی وقت اہلیت ےک معیار 

ن ) mRNAجو لوگ فن الحال ایم  ن  BioNTech COVID-Pfizer-19ویکسیں (   Moderna COVID-19یا   ویکسیں ن وراک  یک تیشی خ ویکسیں
وری ہے کہ جب انہوں  دن گزر چےک ہوں اور وہ   28دوشی خوراک حاصل یک تیھ تب ےس کم از کم ئن حاصل کرتن ےک اہل ہیں ان ےک لئں ضن

 : ے اترذیل ےک کم از کم ایک معیار پر پورا 

 ٹیومرز یا خون ےک کینش ےک لئں کینش کا فعال عالج حاصل کرتن واےل ہو •
 ٹرانسپالنٹ حاصل کیا ہو اور مدافعنے نظام کو دباتن ےک لئں دوانے ےل رہے ہوآرگن  •
 سالوں میں سٹیم سیل ٹرانسپالنٹ حاصل کیا ہو یا مدافعنے نظام کو دباتن ےک لئں دوانے ےل رہے ہو 2پچھےل  •
 سنڈروم(  Wiskott-Aldrichسنڈروم ،  DiGeorgeاعتدال میں یا شدید پرائمری مدافعنے کیم کا سنڈروم ہو )جیےس  •
 انفیکشن جس عالج نہ کیا گیا ہو HIVایڈوانس یا ایسا  •
ائڈز یا دیگر ادویات ےک ساتھ فعال عالج میں ہوں جو آپ ےک مدافعنے ردعمل کو دبا سکنے ہیں  •  اعیل خوراک واےل کورٹیکوسٹیں

CDC کو  3راد، جن یک تعداد امریکہ یک بالغ آبادی کا تقریبا ےک مطابق ، درمیاتن درجی ےس شدید درجی ےک کمزور مدافعنے نظام واےل اف ، % ہے
ن ، طویل بیماری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور وہ اضافن خوراک ےس فائدہ اٹھا سکئے ہیں تاکہ یہ یقینن بنایا جا سےک کہ انہیں   ےک    COVID-19سنگیں

 خالف کافن تحفظ حاصل ہو۔

ن شدہ افراد ےس درخواست   APHعنے نظام یک اس اہل آبادی یک حفاظت ےک لئں ، اپئن پیاروں اور کمیوننر ےک ساتھ کمزور مداف تمام غیں ویکسیں
۔   کر رہا ہے کہ وہ ٹیکہ لگوا لیں

 اگر آپ کو تیشی خوراک ےک لئں اپنن اہلیت ےک بارے میں سواالت ہیں تو اپئن ہیلتھ کییے فراہم کنندہ ےس بات کریں۔

ز )  (Boostersبوسی 

ن یشن ےک کم از کم  Pfizerئن کچھ گروپوں کو مکمل ( CDCول اور روک تھام ےک مرکز )بیماریوں ےک کنیر    COVID-19فائزر ماہ بعد  6ویکسیں
ن کا بوسیر ٹیکہ ۔ اہلیت محدود ہے   ویکسیں  لگواتن یک اجازت دی ہے اور سفارش یک ہے

 سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک ہوں، 65وہ لوگ جو  •
 ، اور عالمات ےک زیادہ خطرے میں ہو   COVID-19وہ افراد جو شدید  •



اس میں فرنٹ  —خطرے واےل پیشہ ورانہ انکشاف ےک شعبوں میں کام کرتے ہیں سال ہے اور وہ زیادہ  18وہ لوگ جن یک عمر کم از کم  •
 : وری کارکن اور صحت یک دیکھ بھال کرتن واےل کارکن شامل ہیں  الئن ضن

 فرست رسپانڈر )صحت یک دیکھ بھال کرتن واےل کارکن ، آگ بجھائن واال عملہ، پولیس ، اجتمایع نگہداشت کا عملہ(،  •
 معاون عملہ ، ڈے کییے ورکرز( ، تعلییم عملہ )اساتذہ ،  •
 خوراک اور زراعت ےک کارکن ،  •
 مینوفیکچرنگ ورکرز ،  •
 کریکشن ورکرز ،  •
 امرییک پوسٹل شوس ےک کارکنان، •
 پبلک ٹرانزٹ ورکرز ، اور  •
 کریانہ سٹور ےک کارکن •

کسینیشن ریکارڈ کارڈ النا ہوگا۔ اس وقت،  وی  CDC COVID-19اگر کونے فرد بوسیر ٹیےک یک درخواست کرتا ہے تو اےس اپ ڈیٹ کرتن ےک لئں اپنا 
، مطلب یہ ہے کہ بوسیر ٹیےک یک ضف ان لوگوں کو اجازت ہے جنہوں ئن فائزر   ویکسینیشن ےک برانڈ ےک اختالط یک سفارش نہیں یک جانے ہے

۔  ن حاصل یک ہے اور اہلیت ےک معیار پر پورا اترتے ہیں  ویکسیں

COVID-19   لگاتار انتہانے موثر ثابت ہوریہ ہے جنہوں ئن ویکسینیشن ان لوگوں ےک تحفظ میں Moderna   اورPfizer   یک مکمل
، ساتھ ساتھ ان ےک لئں بیھ جنہوں ئن   ۔ وہ افراد جنہیں کمزور   Johnson and Johnsonویکسینیشن کروا یل ہے یک واحد خوراک یل ہے

ن یک  ۔  تیرسی خوراکمدافعنے نظام واال سمجھا جاتا ہے وہ ویکسیں  ےک اہل ہیں

 (Booster Vs. Third Doseبوسی  بمقابلہ تیرسی خوراک )

۔  " اور "تیشی خوراک" میں فرق ہے ، اور جنہوں ئن کمزور  تیرسی خوراکٹں "بوسیر یا    Modernaمدافعنے نظام واےل لوگوں ےک لئں ہیں
Pfizer  ن لگوانے ہے وہ اپنن دوشی خوراک ےک ۔ 28ویکسیں زدن بعد اپنن تیشی خوراک لگوا سکئے ہیں ضف ان لوگوں ےک لئں دستیاب  بوسی 

، اور اس ےک معیارات  Pfizerہیں جنہوں ئن  ن حاصل یک ہے ۔ یک ویب سائٹ CDCویکسیں  یر درج ہیں

19-COVID  ( 19ویکسینوں ےک بارے میں مزید معلومات یہاں حاصل کریں vaccines-COVIDLearn more about   
here )۔ 

  (Accessibility and Language Access at Sitesسائٹ پر دستیانی اور زبان تک رسانے )

ن معذور امرییک باشندوں ےک ایکٹ اور شہری حقوق ایکٹ ےک عنوان  ۔   VIشہر آسیر درخواست کرتن پر مناسب   یک تعمیل ےک لئے پرعزم ہے
نیٹ، ای میل، یا کمپیوٹرز میں کیس دشواری یک وجہ ےس کیس مقام تک   ۔ اگر آپ نقل و حمل، انیر

ی
ترامیم اور مساوی رسانے فراہم یک جائے یک

ورت مند فرد کو بال معاوضہ فراہم یک   ۔پر فون کریں  5560-972- 512براہ کرم ہیں تو  نہیں پہنچ سکئے  زبانن ترجمانن یک خدمات ہر ضن
۔

ی
وریات بتا دیں۔   ےجب آپ سائٹ پر پہنچ جائیں تو، براہ کرم کیس نمائند جائیں یک   کو اپنن ضن

 ( Rules & Face Coveringsقواعد اور چہرے ےک نقاب )

GA-38  ام یک جانب ےس چہرے ےک نقاب کو الزیم قرار دئے جائن یک منایہ کرتا ہے  — ےک بعد ےس
ّ
جو کہ شکاری اداروں اور عوایم صحت ےک حک

منے کو جاری ہوتن واےل ہیلتھ اتھارنر ےک قواعد کو الزیم تقاجوں یک بجائے سفارشات میں   18د ےس، ےک بع یک ہدایات CDCاور تازہ ترین  —
۔    تبدیل کر دیا گیا ہے

    ۔سفارشات ہدایات پر مبنن مالحظہ کریں افراد ےک لئے خطرے پر مبنن 

  ۔ہیلتھ اتھارنر یک سفارشات پر مبنن کاروباروں ےک لئے سفارشاتمالحظہ کریں 

 [ سب ےس اوپر]

 وسائل 
ی
 اضاف



ورتوں میں مدد  •  بنیادی ضن
 (PPEمفت ذانے حفاظنے سازوسامان ) •
 سابق فوجیوں ےک لئے وسائل  •
 والدین ےک لئے بچوں یک دیکھ بھال ےک وسائل •
 خاندانوں اور اسکول ےک قائدین ےک لئے تعلیم ےک وسائل •
 دمایعن صحت یک خدمات  •
   ےس بزرگوں اور نگہداشت فراہم کنندگان ےک لئے مددعمر رسیدہ افراد یک خدمات یک کونسل یک جانب  •
 کاروباروں اور صنعتوں ےک لئے معلومات •

 


