کورونا وائرس (کوویڈ ۔ )91مریضوں کی سکریننگ
میرا کورونا وائرس کا ٹیسٹ کیوں کیا جارہا ہے؟
کورونا وائرس ،جسے کوویڈ  91بھی کہا جاتا ہے ،قریبی رابطے کے ذریعے ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ عام
عالمات میں بخار ،کھانسی اور سونگھنے کے احساس میں کمی شامل ہیں۔ کچھ لوگوں میں عالمات ظاہر نہیں بھی ہوسکتی ہیں لیکن
پھر بھی وہ انفیکشن کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔
ہسپتال میں داخل ہونے پر تمام مریضوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا ان میں کوویڈ ۔ 91کی عالمات ہیں یا نہیں۔ ہم ایسا اس امر کی
پڑتال کرنے کے لیئے کرتے ہیں کہ آیا انہیں موجودہ انفیکشن ہے یا نہیں تاکہ ہم اپنے مریضوں ،عملے اور آنے والے دیگر افراد کو
محفوظ رکھنے کے لئے مناسب اقدامات کرسکیں۔

مجھے کب اور کہاں سکرین کیا جائے گا؟
اگر آپ کو داخل کیا جاتا ہے تو آپ کو عام طور پر کسی وارڈ میں سکرین کیا جائے گا۔
اگر آپ کا ٹیسٹ منفی ہو اور آپ ابھی بھی ان پیشنٹ یعنی ہسپتال میں داخل شدہ مریض ہوں تو ہم  5دن کے بعد آپ کو ایک بار پھر
سکرین کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو داخلے کے دوران وائرس ہونے کا ایک امکان موجود ہے۔

میری سکرینینگ کس طرح کی جائے گی؟
آپ کے حلق اور ناک سے ایک سواب (روئی کے سرے واال تنکا) سے نمونہ لیا جائے گا۔ اس ٹیسٹ سے درد نہیں ہوتا ،لیکن یہ
تکلیف دہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں۔

مجھے کب نتائج ملیں گے؟
آپ کا سواب لیبارٹری کو بھیجا جائے گا اور نتائج  2سے  3دن میں واپس آجائیں گے۔ اگر آپ کو نتیجہ معلوم ہونے سے پہلے ہی
فارغ کردیا گیا ہو ،تو ہم آپ کو تب ہی کال کریں گے جب نتیجہ مثبت ہوگا۔ اگر آپ نے  4دن کے اندر ہماری طرف سے رابطہ نہ کیا
گیا تو آپ ٹیسٹ کو منفی سمجھ سکتے ہیں۔

مجھے سکرین کرنے کے بعد کیا ہو گا؟
اگر آپ کے نتیجے کو مثبت پایا جاتا ہے تو آپ کو ایک مخصوص وارڈ میں منتقل کردیا جائے گا۔ اگر آپ کا نتیجہ منفی ہو تو آپ کی
دیکھ بھال معمول کے مطابق جاری رہے گی۔
نگہداشت فراہم کرنے پر ہمارے عملے کو حفاظتی سامان پہننے کی ضرورت ہوگی :دستانے ،ایپرن ،ماسک اور چہرے کی ڈھال
یعنی وائزر ،چاہے آپ کو کوئی عالمات نہ بھی ہوں۔

اگر میں وائرس سے پاک ہوں اور کسی ایسے مریض سے رابطہ ہو جن کا وائرس کا ٹیسٹ مثبت ہوا ہو تو کیا
ہوگا؟
ہم وائرس کی زد سے بچنے کے لئے ہر ممکن اقدامات اٹھاتے ہیں ،لیکن آپ کے ہسپتال میں قیام کے دوران اس کا امکان ہے۔ اگر آپ
کسی ایسے مریض سے سامنا کرتے ہیں جس میں بعد میں کوویڈ  91پایا جاتا ہے تو ہم آپ کو اس وقت آگاہ کریں گے۔
اگر آپ گھر پر موجود ہیں تو ،ہم آپ کو مطلع کریں گے اور آپ کو  94دن تک خود کو عالدگی میں رکھنا پڑے گا۔ آپ قومی سطح
پر دی َگئی رہنمائی یہاں مالحظہ کر سکتے ہیں۔
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-homeguidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
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اگر آپ متواتر ہسپتال میں ہی ہوں تو آپ کو اپنا درجہ حرارت اور  94دن تک عالمات کی جانچ پڑتال کرنا ہوگی۔ ہسپتال سے فارغ
ہونے پر آپ کو خود کو عالدگی میں رکھنا چاہئے جب تک کہ رابطے کے بعد پورے  94دن کی عالدگی ختم نہ ہوجائے.

میں اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیئے کیا کرسکتا ہوں؟





ٹشو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں اور انہیں کھانسی یا چھینکنے کے لیئے استعمال کریں۔ پھر ٹشو کو بن میں ڈال دیں ،اور اپنے ہاتھ
دھو لیں ،یا سینیٹائزر جیل کا استعمال کریں۔
اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے اکثر دھوئیں ،خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال کے بعد۔ اگر صابن اور پانی دستیاب نہ
ہو تو سینیٹائزر جیل کا استعمال کریں۔
بغیر دھوئے ہوئے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں ،ناک اور منہ کو چھونے سے گریز کریں۔
ان لوگوں سے قریبی رابطے سے گریز کریں جو بیمار ہوں.

اگر اس معلوماتی پرچے یا سروس کے بارے میں آپ کو کوئی تبصرہ کرنا ہو تو آپ درج ذیل کے ذریعے رابطہ کر
سکتے ہیں:

https:/www.cht.nhs.uk/contact-us/feedback/
اگر آپ یہ معلومات کسی اور صورت یا زبان میں چاہتے ہیں تو اوپر بیان کردہ سے رابطہ کریں.
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