
Poster 2 

 

 تياری کی حج

 جائيں۔ پاس کے پی جی اپنے قبل ہفتے     8-6      سے سفر

 ۔رکهيں محفوظ سے بيماريوں کو کميونڻی اور فيملی اپنی کو، خود

 صحت کی تنفس نظام

 ادويات اور ويکسينيشن

 بچاؤ سے مليريا

 مشورے مزيد
  :صحت وزارتِ  کی عرب سعودی سلطنت •

  :کونسل کی حجاج برطانوی •

 : )firffororave( ڻريول فار فٹ •
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