
  ليے کے والوں جانے پر حج
MERS-CoV رہنمائی ميں بارے کے 

 
 کے عمره جبکہ ہيں۔ جاتے عرب سعودی کرنے حج افراد 20,000 بهگ لگ سال ہر سے برطانيہ

 ليکن ہيں ٓاتے لوٹ بخيريت عازمين بيشتر اگرچے ہے۔ رہتا لگا جانا ٓانا کا لوگوں ہی سال سارا ليے
‘ کهانسی کی حج’ پر طور کے مثال ہے؛ رہتا بهی خطره کا جانے لگ امراض مختلف سے حج

 ہے۔ مسئلہ معروف
 

 اور رہنمائی سے حوالے کے مسائل کے صحت ميں حج والے ٓانے تصح وزارتِ  سعودی سال ہر
 مڈل جسے ہيں ہوتی شامل بهی ہدايات ميں بارے کے وائرس اس ميں اس اب ہے۔ کرتی جاری ہدايات

 ہے۔ جاتا کہا MERS-CoV يا کوروناوائرس رسپائريڻری ايسڻرن
 

MERS-CoV ہے؟ کيا 
MERS-CoV وسطٰی، مشرقِ  مريض بيشتر کے اس تها۔ گيا ديکها ميں 2012 مرتبہ پہلی کو وائرس 

 سنگين کے کر متاثر کو نظام کے سانس مرض يہ ہيں۔ گئے ديکهے ميں عرب سعودی بالخصوص
 بيمار ہی پہلے سے ہونے متاثر سے اس جو ميں افراد ان بالخصوص ہے، سکتا بن باعث کا بيماری

 ہوتيں۔ نہيں ظاہر بهی عالمات کوئی کی MERS-CoV ميں لوگوں بعض ہوں۔
 

 ہوں؟ متاثر سے MERS-CoV ميں کہ گا ہو علم کيسے مجهے
 ۔ نہيں کی نوعيت سنجيده زياده عالمات ديگر کی خرابی ميں تنفس نظام بعد کے اس يا دوران کے حج

 وغيره۔‘ کهانسی کی حج’ اور لگنا ڻهنڈ جيساکہ
 

MERS-CoV سانس کهانسی، اور بخار ميں جس ہے کرتا پيدا عالمات جيسی نمونيا اور فلو طور عام 
 اور بخار لوگ بعض تاہم ہيں۔ ہوتے پيدا مسائل کے سانس جيسے درد ميں چهاتی اور جانے پهول
 کے حج ميں ٓاپ اگر پڑا۔ کرنا نہيں سامنا کا مسائل کے سانس انہيں مگر ہوئے بيمار تو سے اسہال
 جلد از جلد تو ہيں عالمات شديد ديگر يا مسائل کے سانس ساته کے بخار پر واپسی سے اس يا دوران
 کريں۔ رابطہ سے ڈاکڻر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 تياری کی جانے پر حج
 کا ہونے بيمار شديد يا مرض کے سانس بعد کے ہونے متاثر سے MERS-CoV ميں لوگوں بعض
 سوچنے سے سنجيدگی ميں بارے کے کرنے ملتوی حج برس اس کو افراد ايسے ہے۔ ہوتا خطره زياده

 ہے۔ ضرورت کی
 

 کا عمرے يا حج سال اس افراد ذيل مندرجہ کہ ہے مشوره پُرزور کا صحت وزارتِ  کی عرب سعودی
 :ديں کر ترک اراده

 )کے عمر زائد سے اس يا سال 65( افراد معمر •

 کے ذيابيطس يا مريض کے سانس مريض، کے گردوں مريض، کے دل مثالَ ( مريض پرانے •
 ؛)مريض

 ؛)باعث کے دوا يا بيماری بشمول سے وجہ بهی کسی( افراد والے نظام مدافعتی کمزور •

 مريض؛ کے کينسر •

 افراد؛ بيمار مستقل •

 خواتين؛ حاملہ •

 ۔)عمر کم سے اس يا سال 12( بچے •
 

 پہلے سے جانے تو ہيں رکهتے اراده کا جانے پر حج برس اس اور ہيں مبتال ميں مرض کسی ٓاپ اگر
 لی لے ويکسيشنز ضروری تمام نے ٓاپ کہ بنائيں يقينی اور کريں مالقات ضرور سے پی جی اپنے
 ہے۔ رکهنا کيسے خيال کا صحت اپنی دوران کے سفر کہ ہيں چکے جان اور ہيں
 

 حج دورانِ 
 پهيالؤ کا انفيکشن کی سانس نے) WHO( صحت ادارهِ  عالمی اور صحت وزارتِ  کی عرب سعودی
 :ہيں کی جاری ہدايات کو عازمين ليے کے روکنے

 کے چهينکنے اور کهانسنے بالخصوص دهونا، سے محلول کش جراثيم يا پانی اور صابن ہاته •
 بعد؛

 ضائع انہيں بعد کے استعمال اور کريں استعمال ڻشو ڈسپوزيبل ہوئے چهينکتے اور کهانستے •
 ديں؛ کر

 کريں؛ گريز سے چهونے کو منہ اور ناک ٓانکهوں، •

 کريں؛ گريز سے چهونے کو افراد والے عالمات کی انفيکشن دوسری کوئی يا سانس •

 کهانا ہوا پکا ميں ماحول گندے يا گوشت ہوا پکا کم ۔ رہيں محتاط سے حوالے کے خوراک •
 غير اور ليں دهو طرح اچهی انہيں پہلے سے کهانے سبزياں اور پهل کريں، گريز ےس کهانے

 دوده؛ کے اونڻنی بشمول کريں نہ استعمال مصنوعات کی اس يا دوده پيسچرائزڈ

 رکهيں؛ خيال خاص کا صفائی ذاتی •

 کريں۔ گريز سے چهونے کو جانوروں سميت اونڻوں •

 
 کريں۔ حاصل امداد طبی جلد از جلد تو جائيں ہو بيمار دوران کے حج ٓاپ اگر

 



 پر واپسی وطن
 ہيں عالمات کی انفيکشن ميں سانس يا بخار کو ٓاپ اگر بالخصوص ہيں، بيمار ٓاپ اگر پر واپسی وطن

 ہے ممکن عين اور ہے مرض ناياب ايک MERS-CoV کريں۔ رابطہ سے پی جی اپنے جلد از جلد تو
 خانہ اہل اپنی اور کو خود تاہم ہوں، نہ باعث کے MERS-CoV عالمات والی جانے پائی ميں ٓاپ کہ
 چاہيے۔ کرنا رابطہ سے پی جی کو ٓاپ ليے کے رکهنے محفوظ کو
 

 جا ديکهی معلومات مزيد ميں بارے کے حج اور مسائل کے صحت پر سائڻس ويب ذيل مندرجہ
 :ہيں سکتی

  :صحت وزارتِ  کی عرب سعودی سلطنت •

  :کونسل کی حجاج برطانوی •

  :)firffororave( ڻريول فار فٹ •

http://www.cbhuk.org

http://www.moh.gov.sa/en/Pages/Default.aspx

http://www.fitfortravel.nhs.uk
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