
 

 

اس   موسم سرما میں  آپکو صحت مند اور تندرست  رہنے میں معاونت  کے لیے عملی اور مالی 

 مدد
 

 ویکسین  لگوائیں
 

متعدی بیماریاں  ہیں  اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ، اس لیے براہ کرم   خود کو اور دوسروں کو  اور نزلہ زکام   19– وڈکو

 ۔ محفوظ رکھنے کے لیے ویکسین لگوائیں

 

ائد عمر کا  ہر فرد پہلی اور دوسر ی ڈوز لگوا سکتا ہے  اور چند افراد  بوسٹر ڈوز سال سے ز5ویکسین  مفت ہیں۔    19- تمام  کووڈ

سال سے  زائد عمر کے افراد، حاملہ خواتین،  کسی کمزور  مریض کے ساتھ رہنے  یا انکی دیکھ 50بھی لگوا سکتے ہیں ، جن میں 

   اور صحت کے مسائل میں مبتال افراد شامل ہیں۔  بھال کرنے والے   

 

کی دیکھ بھال  وںسال سے زائد عمر کے لوگ  ، حاملہ خواتین ، کمزور  مریض 50کچھ لوگ  مفت ویکسین لے سکتے ہیں، اس میں

مری اور  سکینڈری سال کے بچوں ، پرائ3اور    2کرنے والے     اور صحت کے مسائل میں مبتال لوگ شامل ہیں۔ یہ  ویکسین تمام 

 مفت ہے۔  سکول میں جانے کے اہل بچوں کیلیے  بھی 

 

   جا نا   چاہیے    بالیا لگوانے  کیلیے سینکسے رجسٹرڈ ہیں اور  فلو یا کووڈ ویکسین کے اہل ہیں تو آپکو  وی )ڈاکٹر(  GPاگر آپ

وزٹ کریں :   کیلیےگیا ، تو جاننے  تھا۔   اگر  آپ سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا 

,19-https://hertsandwestessexics.org.uk/covid ،  ۔کریں پر کال 119اپنی  فارمیسی سے پوچھیں یا پھر 

 

 

 کریں حاصل مدد میں کمیونٹی

اگر آپ اس صورتحال سے نمٹنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں اور آپ   کو  اپنے  یا  اپنے خاندان کے کسی فرد  کے لیے  

 ہم سے رابطہ کریں اگر: ہے۔ موجودمعاونت چاہئے تو مدد 

 اگر آپ  مشکل میں ہیں، جیسا کہ  اگر  آپ بے گھر ہیں •

 ںکسی بیمار یا  معذور فرد کی دیکھ بھال کر رہے ہی •

 ہےتعاون درکار  آپکو  بطور خدمتگار  •

 سےانتظام کرنے کے لیے  مدد درکار ہےگھر پر خود •

 گرم اور تندرست رہنے کے لیے مدد درکار ہے گھر میں  •

 ذہنی صحت  کے لیے مدد درکار ہے •

 چاہتے ہیں کہ اپنے قریب ایک گرم اور محفوظ جگہ ڈھونڈیں جہاں آپ وقت گزار سکیں •

پھر جوان بچے موجود ہیں اور آپ  اسکے لیے مشورہ یا پھر بچوں کے لیے بنے گروپس میں شامل اگر آپ حاملہ ہیں یا  •

 ۔ہونا چاہتی ہیں

                                                                                          www.hertfordshire.gov.uk/hereforyou:  مزید معلومات کے لیے

  کال کریں پر   03001234044 کے نمبر  HertsHelpیا        

https://hertsandwestessexics.org.uk/covid-19
http://www.hertfordshire.gov.uk/hereforyou


 

 مالی مدد حاصل کریں

 اگر آپ پیسوں کے بارے میں فکر مند ہیں یا  پھر آپ     قرض دار ہیں تو اس کے لیے مدد موجود ہے۔

انرجی  بلز، سواری ، بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے  بھی  سکتی ہے۔ آپکو حکومت سے دے سٹیزن ایڈوائس آپکو مد د اور تجویز 

 بلز کو نظر انداز مت کریں۔  اخراجات کی مد میں مدد مل سکتی ہے۔ 

                       یا کال کریں   www.hertfordshire.gov.uk/costofliving:  معلومات کے لیے وزٹ کریں  مزید

08001448488 

 

 رکھیں تندرست اور مند صحت آپکو اپنے

 

 تجویز پر عمل کرنے سے آپ تندرست رہ سکتے ہیں اور بیماری کے پھیالؤ کو کم کرسکتے ہیں:  ذیلمندرجہ 

 اپنے ہاتھوں کو دن میں کئی بار صابن اور گرم پانی سے دھوئیں۔ •

 پیپر کا استعمال کریں اور استعمال کے بعد کوڑے دان میں پھینک دیں۔ شوکھانسی یا زکام کی صورت میں ٹ •

 چہرے کو کور کریں اور لوگوں کو  جگہ دیں۔ہجوم کی صورت میں  •

 اپنی آنکھوں، ناک یا منہ کو ہاتھ دھو ئے بنا  مت چھوئیں۔ •

 کمروں کو ہوادار رکھیں اور اینٹی بیکٹیریل کلینر سے سطحوں کو صاف کریں۔ •

 یات لیں۔پئیں اور  اگر ضرورت پڑے تو درد کش ادوزیادہ مقدار میں  پانی بیماری کی صورت میں  گھر پر رہیں،  •

 

صحت مند رہنے،  خصوصا  وزن کم کرنے، سگریٹ نوشی ترک کرنے، فعال رہنے، اپنے الکوحل  کے استعمال کو کم کرنے اور 

 خوش رہنے 

  www.healthyhubs.org.uk.   اپنے مقامی  ہیلتھ ہب سے رابطہ کریں:  کے لیے مفت مدد حاصل کرنے    کے لیے  

کے لیے جانچ اور عالج   HIVبشمول  (STI)نز ، جنسی طور  پر منتقل ہونے والے انفیکش مانع حمل(ایمرجنسی مانع حمل )بشمول 

 03000085522  یا کال کریں  www.sexualhealthhertfordshire.clch.nhs.uk:  خفیہ  اور مفت  ہے۔  وزٹ کریں

: تو رابطہ کریں رویہ  پرتشدد  ڈالنے واال یا    مثال کے طور پر دباؤ اگر آپ گھریلو تشدد  کا سامنا کر رہے ہیں،

www.hertfordshire.gov.uk/sunflower  پر کال  999ایمرجنسی کی صورت میں  ( 6772 790 0300  یا  کال کریں

 ۔)کریں

 0300123404 کال کریں یا /healthinhertswww.hertfordshire.gov.uk:  معلومات کے لیے وزٹ کریں مزید 

  

.  

   کریں حاصل امداد طبی تو ہو ضرورت جب

GP  )سے مفت  رجسٹرڈ ہوں تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ  عالج اور  تجویز کردہ ادویات تک رسائی حاصل کر سکیں۔ آپ کو  )ڈاکٹر

 نمبر کا ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ NHSاپنا  پتہ، شناخت، امیگریشن اسٹیٹس یا 

ایپ پر موجود آن  NHSدوائیاں منگوانے اور ٹیسٹ کے نتائج کے لیے  براہ کرم اپنی پریکٹس ویب سائٹ یا  عام سواالت ،  ے  اپن  

ٹیکسٹ، ٹیلی فون یا ویڈیو کی جا سکتی بذریعہ آن الئن،  یا   ذاتی طور پر پیشکش    کیا ئنےمعالئن خدمات کا استعمال کریں۔  آپ کو

 ہے۔

 رائع  مندرجہ ذیل ہیں:طبی امداد کے  دیگر ذ

 کریں۔کال  پر 999      جان لیوا  ہنگامی صورتحال میں ایمبولینس  بالنے کے لیے •

 اپنی مقامی فارمیسی  پر جائیں۔  عام بیماریوں کی صورت میں مدد اور ادویات کے بارے میں مشورہ کے لیے •

http://www.hertfordshire.gov.uk/costofliving
http://www.healthyhubs.org.uk/
http://www.sexualhealthhertfordshire.clch.nhs.uk/
http://www.hertfordshire.gov.uk/sunflower
http://www.hertfordshire.gov.uk/healthinherts


 

                                                                   (Text relay: 18001 111) 111 رپھ وزٹ کریں یا  nhs.uk.111 فوری       طبی امداد کے لیے •

 ۔ پر کال کریں

  یا وزٹ کریں(101 6444 0800) پر     کال کریں یا   پھر   (option 2)111  ذہنی صحت میں معاونت کے لیے •

www.hpft.nhs.uk 

اگر آپ پر کال کریں۔  111پر  سے رابطہ کریں یا  GPاپنے      تو  اگر آپ اپنے بچے کے بارے میں    فکر مند ہیں  •

 پر کال کریں۔ 999     ،  کے بچے کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو رہا ہے یا پھر اسکے ہونٹ یا زبان نیلی ہے

 پر کال کریں۔ 111 ھر یا پ  www.nhs.uk:  مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں

 

 

 

http://www.111.nhs.uk/
http://www.hpft.nhs.uk/
http://www.nhs.uk/

