
 
 آلے لوکاں ليئی تے جان حج

 دے بارے مشوره ايم ای آر ايس۔ سی او وی

سال  عمره  ک پورےکئی زياده لو توںگے۔ اس  نجايا کرليئی کنگڈم آف سعودی عريبيہ حج توں يو کے  گلو 20,000 ہر سال تقريباً 
ا خطره د ے مسائلدصحت  تےے موقع د۔ حج گے ونجاباحفاظت واپس آ  تےگے  نسفر کر لوکیزياده تر يں۔ اگرچہنے ند اج یليئ
 ۔چنگی مشہور اے نگهی کهدں احاجي تےے طور د مثال ے۔اا ده سکود

 یارواس  ےای دجاری کر اںتہدائي تےمشورے  یليئ ےموقع ےدلے حج آ زارت صحت آونی ودہر سال کنگڈم آف سعودی عريبيہ 
ے خطرے د آکهيا جاندا اے کؤومڈل ايسڻرن ريسپائريڻری سينڈروم کروناوائر يا مرس۔  نوں لے وائرس جسآ دريافت ہون ويںاک ن

 ے۔اا گيا تی شامل کيومشوره  اضافیک ہٹ کرنڑ ليئی اک ںون

MERS-CoV ؟کے چيز اے  

 MERS-CoV کےکر خاص  وچ۔ زياده تر کيس مشرق وسطٰی سیا گيا ييکهو وچ 2012 وچار اردن وپہلی  جہڑا ے کہا اک وائرس 
خطرناک حد تک  تےے ای دمتاثر کر ںوننظام  ساه لينڑ دےبيماری زياده تر ايہ۔ يںنتشخيص ہوئے  وچکنگڈم آف سعودی عريبيہ 

ں کالو جهک ،ونہو مسائلے دپہلے صحت نوں ايہہ بيماری لگنڑ توں  ںاجنہ کاں نوںلو ہاںان تےے، خاص طور سکدی ابيمار کر 
 ۔ سکدا سی الحق ہوتوں عالمت  بغير کسے MERS-CoV ںون

 ے؟اہو گيا  MERS-CoVويں پتا لگسی کہ مينوں ں کينومي

۔ نزلہ زياده خطرناک نہيں ہوندے ہڑےيں جنے دزياده تر ريسپائريڻری سينڈروم الحق ہو سک تہانوں بعد توںے دوران يا حج دحج 
  ۔ہيگیعام  یبہت نگهی کهدں احاجي تے

MERS-CoV  وچ پيڑسينے  ه چڑہنا تے، سانگهکهئی جي ںاتعالم تے ساه دياںی، بخار دی جللدمے نال نموني تےفلو  تےعام طور 
اں دے وچ مگر ان سن گئے زياده بيمار پائے یبہتدياں وجہاں توں ڈائريا  تےبخار  کلو جے کآل ڑمبتال ہونپر اس وچ ے، اا دپيدا کر

اں تساه لينڑ دی دی عالم نالے د، بخار تےواپسی  توںے دوران يا حج دحج جے تہانوں ۔ نئيں سیعالمت  ريسپائريڻری سنڈروم دی
 و۔رابطہ کر نالڈاکڻر وےممکن ہوچهيتی جتنا  نڑ تاںہو اںتيا ہور کوئی شديدعالم ہوون

 ڑاں کراں تياري دياں جانتے حج 

الحق ہو  MERS-CoVنوں ں ااگر انہ جےيں يا نے دزياده دوچار ہو سک ےبہت توںرے ے خطدی بيماری دنظام  دے ساه لينڑ کلو جک
 نالسنجيدگی  بارےے ڑ داس سال حج ملتوی کر دين ہو جے بندياں نوں۔ ايسکدے نيں و خطرناک حد تک بيمار ہوے ات ےا ہويگيا ہو

  ۔ےی دا اچاہي ڑاںغور کر

  

 
 آلے لوکاں ليئی تے جان حج

 دے بارے مشوره ايم ای آر ايس۔ سی او وی

سال  عمره  ک پورےکئی زياده لو توںگے۔ اس  نجايا کرليئی کنگڈم آف سعودی عريبيہ حج توں يو کے  گلو 20,000 ہر سال تقريباً 
ا خطره د ے مسائلدصحت  تےے موقع د۔ حج گے ونجاباحفاظت واپس آ  تےگے  نسفر کر لوکیزياده تر يں۔ اگرچہنے ند اج یليئ
 ۔چنگی مشہور اے نگهی کهدں احاجي تےے طور د مثال ے۔اا ده سکود

 یارواس  ےای دجاری کر اںتہدائي تےمشورے  یليئ ےموقع ےدلے حج آ زارت صحت آونی ودہر سال کنگڈم آف سعودی عريبيہ 
ے خطرے د آکهيا جاندا اے کؤومڈل ايسڻرن ريسپائريڻری سينڈروم کروناوائر يا مرس۔  نوں لے وائرس جسآ دريافت ہون ويںاک ن

 ے۔اا گيا تی شامل کيومشوره  اضافیک ہٹ کرنڑ ليئی اک ںون

MERS-CoV ؟کے چيز اے  

 MERS-CoV کےکر خاص  وچ۔ زياده تر کيس مشرق وسطٰی سیا گيا ييکهو وچ 2012 وچار اردن وپہلی  جہڑا ے کہا اک وائرس 
خطرناک حد تک  تےے ای دمتاثر کر ںوننظام  ساه لينڑ دےبيماری زياده تر ايہ۔ يںنتشخيص ہوئے  وچکنگڈم آف سعودی عريبيہ 

ں کالو جهک ،ونہو مسائلے دپہلے صحت نوں ايہہ بيماری لگنڑ توں  ںاجنہ کاں نوںلو ہاںان تےے، خاص طور سکدی ابيمار کر 
 ۔ سکدا سی الحق ہوتوں عالمت  بغير کسے MERS-CoV ںون

 ے؟اہو گيا  MERS-CoVويں پتا لگسی کہ مينوں ں کينومي

۔ نزلہ زياده خطرناک نہيں ہوندے ہڑےيں جنے دزياده تر ريسپائريڻری سينڈروم الحق ہو سک تہانوں بعد توںے دوران يا حج دحج 
  ۔ہيگیعام  یبہت نگهی کهدں احاجي تے

MERS-CoV  وچ پيڑسينے  ه چڑہنا تے، سانگهکهئی جي ںاتعالم تے ساه دياںی، بخار دی جللدمے نال نموني تےفلو  تےعام طور 
اں دے وچ مگر ان سن گئے زياده بيمار پائے یبہتدياں وجہاں توں ڈائريا  تےبخار  کلو جے کآل ڑمبتال ہونپر اس وچ ے، اا دپيدا کر

اں تساه لينڑ دی دی عالم نالے د، بخار تےواپسی  توںے دوران يا حج دحج جے تہانوں ۔ نئيں سیعالمت  ريسپائريڻری سنڈروم دی
 و۔رابطہ کر نالڈاکڻر وےممکن ہوچهيتی جتنا  نڑ تاںہو اںتيا ہور کوئی شديدعالم ہوون

 ڑاں کراں تياري دياں جانتے حج 

الحق ہو  MERS-CoVنوں ں ااگر انہ جےيں يا نے دزياده دوچار ہو سک ےبہت توںرے ے خطدی بيماری دنظام  دے ساه لينڑ کلو جک
 نالسنجيدگی  بارےے ڑ داس سال حج ملتوی کر دين ہو جے بندياں نوں۔ ايسکدے نيں و خطرناک حد تک بيمار ہوے ات ےا ہويگيا ہو

  ۔ےی دا اچاہي ڑاںغور کر

  



 دیڑيں ملتوی کر عمره تے حج ی خاطردتحفظ  نےے اپہاں د، انیں ليئکالوسے گئے تهلے دی وزارت صحت دسعودی عرب 
 :ےای دسفارش کر داررزو

 وےہو) کينسر(ميلگنينسی  نوں ںاجنہ کوه لوا۔ 
ے طور دمثال ( ہونمرض الحق نوں پرانڑيں  ںاجنہ کوه لوا۔ 

بيمارياں،  ساه دياں ے مرض، دں ياے مرض، گردددل  تے
 )شوگر

ايہ خواه ( ک کم نئيں کردايمدافعتی نظام ڻهدا ہاں جن کوه لوا۔ 
  )تےدوائياں شامل نيںبيماری اس وچ ، توں ہووےی وجہ و ےکس
   

 )دے عمر توں ودهسال  65( دے بندےعمر زياده ۔ 
 بندےے شکار دبيماری  ں پہنچیونں ا۔ آخری حد

 عورتاں۔ حاملہ 
  ) عمر ہٹک توںسال  12( الب

 مل نوںجی پی  نےپہلے، اپ توں جاون تےسفر  ےے تاکوئی طبی مسئلہ  تے تہانوںے ااراده  دا جاون تےحج  تہاڈااگر اس سال جے
نيں تے ايہ سوجه بوجه وی لے ليئی اے کہ  ڻيکے ڻهيک ڻهيک لوا لئےضروری  دا يقين کر لوؤ کہ تسی سارے لوؤ تے اس گل

 ۔ ڑاں اےسمبهالں نوں کيويں ليامسئدياں صحت  دے وچسفر

 رکه لينڑاں۔ تے ُمنہ نوں ڈهکن والے ماسک اپڑيں سامان دے وچ ڻشوز، ہته صاف کرن والی َجيل،

 تے ےے موقعدحج 

 نکر ہٹ کنوں ے پهيالؤ دی بيماری ساه دنے ) ڈبليو ايچ او(ورلڈ ہيلته آرگنائزيشن  تےی وزارت صحت دکنگڈم آف سعودی عريبيہ 
 :کہتياں نيں د ںاتيے متعلق ہدادصحت ں نوں ايجاح یيئل

 تہو نوںں تهاہنال يا جراثيم کش دوائی  نالی ڑپان تے ڑ، صابنبعد توں) ڑيںنک صاف کر(ڑيں مارنگڑيں تے نچهاں که۔ •
  ؛لوؤ

  يوؤتلف کر د نالمناسب طريقے  نوں  ںاانہو تے ڈسپوزايبل ڻشو پيپر استعمال کر یليئنڑ نک صاف کرنگڑيں تے که  •
  ؛کرنڑ توں پرہيز کرو اں نال َمسہته ںونں اآنکه تےمنہ، نک  •
     ؛وگريز کر رنڑ توںبراه راست رابطہ ک آلياں توں  نڑظاہر کر ںاتعالم اںيدور انفيکشن ہ کسےساه يا  •
پرہيز توں ں اچيز اں ہوئياںپکي وچصحت مندانہ ماحول  غير تے، اده گلے گوشت، کرو، محفوظ خوراک استعمال اچهی •

ا دوده داونڻنی  وچے دوده  جس تبغير پيسچرائزڈ کي تہو ليوؤ تےپہلے ونڑ توں کهان نوںں اسبزي فروڻاں تے ں۔ پهال وکر
  ؛وگريز کر توں ں دوجياں چيزاں نوں استعمال کرنڑنال بنڑيا دوده تے ےای شامل و

ہاں دے بنانڑ آلياں دی ہدايت دے مطابق ۔ ان تے جاؤں اجگہآلياں رش  تے جدوں، خاص طور ا کے رکهوفيس ماسک پ •
 ؛انہاں نوں نويں ماسک دے نال تبديل کرو

  ؛عمل کروں دے اتے اصوالدياں صحت  تےذاتی طور  •
  ؛وگريز کر ہته النڑ توںں ونں جانورا •

  ۔وامداد حاصل کر ڈاکڻری وےممکن ہو چهيتی، جتنا و تےے جاندے ابيمار پياں ہوئياں دحج ادا کر تسیاگر جے 

 تے واپسی  ڑييںاپ

جتنا  نڑ تےہو ںاتعالمؤے تے ساه دياں بخار ہوتہانوں يا  نہ محسوس کرو هانوں چنگآپ  تے تسی اپنےواپسی توں حج اگر  جے
 ڑ آالالحق ہون دی کدی تے کسے کسے نوںاک ک MERS-CoV دا اے چاہیڑاں رابطہ کرنال  جی پی اپنےممکن ہو سکے چهيتی 
ے خطرے دشديد بيماری  پر، نڑنہ ہو توںی وجہ د MERS-CoVو نڑ اہو ں اتعالمتہانوں جہڑياں ے کہ اا ديہ ہو سکتے اے امرض 

 ڑيں چاہی دی اے۔ضرور کرنال گل بات  جی پیڑيں اپتہانوں خاطر ڑيں دی تحفظ دينےاپڑيں کنبے نوں نوں کہٹ توں کہٹ کرڑيں ت

  :اں ديندياں نيںمعلومات اں ہورے متعلق درجہ ذيل ويب سائڻدحج ےتياں معاملدياں  صحت

  :، کنگڈم آف سعودی عريبيہوزارت صحت •
  کونسل آف برڻش حاجيز •
 فٹ فار ڻريول  •
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