
 3  كتابچہ

 حج پر روانہ ہونے والوں كے لیے
 MERS-CoV  سے متعلق مشوره 

 
لوگ ہر سال  فریضۂ حج كی ادائیگی كے لیے سعودی عرب جائيں  20000برطانیہ سے تقریبًا 

گے۔  اور اس سے كہیں بڑی تعداد سال بهر عمره كے لیے جاتی رہتی ہے۔  حاالں كہ بیشتر لوگ 
وہاں جاكر محفوظ واپس آ جائیں گے مگر حج مخصوص صحت كے مسائل كے خطره كو بڑها 

 ور پر، حج كی كهانسی، بہت معروف ہے۔ سكتا ہے؛ مثال كے ط
 

ہر سال سعودی عرب كی وزارت صحت آئنده حج كے لیے صحت سے متعلق مشورے اور 
ہدایات جاری كرتی ہے۔ اب اس میں اضافی مشوره شامل ہے جس كا مقصد حالیہ دنوں میں 

 MERS-CoVدریافت شده وائرس، جس كا نام مڈل ایسڻرن رسپائریڻری سنڈروم كورونا وائرس یا 
 ہے، كے خطرے كو كم كرنا ہے۔

 
MERS-CoV كیا ہے؟ 

MERS-CoV  میں كیا گيا تها۔ بیشتر  2012ایک وائرس ہے جس كا مشاہده پہلی بار اردن میں سنہ
معامالت كی تشخیص مشرق وسطی میں ہوئی ہے، اور جس كا مركز سعودی عرب رہا ہے۔ یہ 
مرض بنیادی طور پر نظام تنفس كو متاثر كرتا ہے اور اس كی وجہ سے سنگین بیماری، خاص 

ہیں پہلے ہی سے صحت كے مسائل ہوں، ہو سكتی ہے۔ كچه لوگوں طور پر ایسے لوگوں كو جن
 ہوا ہو مگر اس كی كوئی عالمات ظاہر نہ ہوئی ہوں۔  MERS-CoVكو ہو سكتا ہے كہ 

 
 ہے؟  MERS-CoVمجهے كیسے پتہ چلے گا كہ آیا مجهے 

كریں سانس سے متعلق بیشتر عالمات جن كا ہو سكتا ہے آپ حج كے دوران یا اس كے بعد سامنا 
 عام ہیں۔' حج كی كهانسی'نزلہ زكام اور  –سنگین نہ ہوں 

 
MERS-CoV   ،عام طور پر ایک بیماری كو جنم دیتا ہے جو كہ فلو یا نمونیا كے مانند ہوتی ہے

جس كے ساته بخار اور سانس كی عالمات جیسے كهانسی، سانس پهولنا اور سینے میں درد ہو 
ونے والے كچه لوگوں كی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے اور سكتا ہے ، لیكن انفیكشن كا شكار ہ

انہیں بخار اور اسہال رہا ہے لیكن ان كے یہاں سانس كی كوئی عالمات نہیں پائی گئیں۔ اگر آپ 
حج كے دوران یا حج سے واپس ہونے كے بعد سانس كی عالمات یا كسی دیگر شدید عالمات كے 

 جلد كسی ڈاكڻر سے رابطہ كرنا چاہیے۔ ساته بخار میں مبتال ہوں تو آپ كو جلد از 
 
 
 
 



 حج پر جانے كی تیاری 
بعض لوگوں كو سانس كی بیماری كا خطره زیاده ہو سكتا ہے یا ان كے سنگین طور پر بیمار 

كے انفیكشن سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان افراد  MERS-CoVہونے كا امكان زیاده ہو سكتا ہے اگر وه 
 ر سنجیدگی سے غور كرنا چاہیے۔ كو اس سال حج كو ملتوی كرنے پ

 
سعودی عرب كی وزارت صحت پرزور سفارش كرتی ہے كہ مندرجہ ذیل لوگ اپنی خود كی 

 : حفاظت كے لیے حج اور عمره كو ملتوی كر دیں
 

 ؛)سال سے زیاده ہو 65جن كی عمر (سن رسیده بزرگ  •
بیماری، گردے كی مثال كے طور پر دل كی (وه لوگ جو مزمن بیماریوں میں مبتال ہوں  •

 ؛)بیماری، سانس كی بیماری، ذیابیطس
كسی بهی وجہ سے، بشمول (وه لوگ جن كا مامونیتی نظام ڻهیک سے كام نہ كر رہا ہو  •

 ؛) بیماری اور معالجہ كے
 ہو؛ ) كینسر(وه لوگ جنہیں سرطان  •
 وه لوگ جو انتہائی بیمار ہوں؛ •
 حاملہ خواتین؛ •
 ۔)سال سے كم ہو 12جن كی عمر (بچے  •

 
اگر آپ اس سال حج پر جانے كا منصوبہ بنا رہے ہیں اور آپ كو كوئی طبی مسائل ہیں تو اپنے 
اس بات كو یقینی بنانے كے لیے كہ آپ نے تمام درست ڻیكے لگوا لیے ہیں اور جانتے ہیں كہ 

سفر كے دوران اپنی صحت كے مسائل كا دهیان كس طرح ركهنا ہے، جانے سے پہلے اپنے جی 
 قات كریں۔ اپنے سامان میں ڻشوز اور ہاته صاف كرنے والے جل پیک كریں۔ پی سے مال

 
 : حج كے دوران

نے زائرین كو سانس كے ) WHO(سعودی عرب كی وزارت صحت اور عالمی صحت تنظیم 
 :انفیكشن كے انتشار كو كم كرنے كے لیے صحت سے متعلق مشورے جاری كیے ہیں

ہاتهوں كو صابن اور پانی سے یا ڈس انفیكڻینٹ سے دهوئیں، خاص طور پر كهانسنے یا  •
 چهینكنے كے بعد؛ 

كهانستے یا چهینكتے وقت استعمال كے بعد پهینک دیے جانے والے ڻشوز كا استعمال كریں  •
 اور انہیں مناسب انداز میں ڻهكانے لگا دیں۔

 دیں؛  آنكه، ناک اور منہ سے ہاته كا رابطہ نہ ہونے •
ایسے لوگوں كے ساته راست رابطہ سے اجتناب كریں جن كے یہاں سانس یا دیگر  •

 انفیكشن كی عالمات ظاہر ہوں؛



اده پكے گوشت یا ایسے كهانوں سے  –اچهے كهانے سے متعلق حفاظت پر عمل پیرا رہیں  •
اجتناب كریں جن كی تیاری میں صحت كے اصولوں كا خیال نہ ركها گيا ہو، كهانے سے 

پاسچورائزڈ دوده یا دوده كی بنی -ہلے پهلوں اور سبزیوں كو اچهی طرح دهو لیں اور غیرپ
 مصنوعات سے اجتناب كریں بشمول اونٹ كے دوده كے؛

 اچهی ذاتی حفظان صحت كا دهیان ركهیں؛ •
 جانوروں كے ساته رابطہ سے اجتناب كریں بشمول اونڻوں كے۔  •

 
بیمار ہو جاتے ہیں تو جلد از جلد طبی مدد حاصل اگر آپ فریضۂ حج كی ادائیگی كے دوران 

 كریں۔
 

 اپنی واپسی پر 
اگر آپ كی طبیعت ڻهیک نہ ہو، خاص طور پر اگر حج سے واپس آنے كے بعد آپ كو بخار اور 

 MERS-CoVسانس كی عالمات ہوں تو آپ كو جلد از جلد اپنے جی پی سے رابطہ كرنا چاہیے۔ 
ایک شاذ ونادر بیماری ہے اور اس بات كا امكان موجود ہے كہ آپ كو ہونے والی تمام عالمات 

كی وجہ سے ہوں، لیكن سنگین بیماری كے خطرے كو كم  MERS-CoVضروری نہیں ہے كہ 
كرنے كے لیے اور اپنے كنبہ كی حفاظت كی خاطر آپ كو اپنے جی پی كے ساته بات چیت 

 كرنی چاہیے۔ 
 
 

ویب سائڻیں صحت كے مسائل اور حج كے تعلق سے مزید  درج ذیل
 :مشورے فراہم كرتی ہیں

 : سعودی عرب، وزارت صحت •

  : برطانوی حاجیوں كی كونسل •

 : فٹ فار ڻریول •
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