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چاہی�
اگر آپ بیمار یہ� تو کیا کرنا

اگرآپ  COVID-19کی وجہ سے بیمارہیں یا آپ کو شبہ ےہ کہ آپ اس و ائرس سے متاثرہیں جو  COVID-19کا سبب بنتا ےہ ،تو بیماری کو اپنے گھر کے
افراد اورکمیونٹی میں پھیلےن سے روکےن میں مدد کے لےی مندرجہ ذیل اقدامات کی پیروی کریں۔
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