بچوں والی فیملیز کے لیے  COVID-19سے متعلق رہنمائی
یہ فلو چارٹ صرف بچوں والی فیملیز کے ذریعے رہنمائی کے بطور استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو شبہ ہو
کہ آپ کے بچےکو  COVID-19ہے تو براہ کرم ٹیسٹ کا انتظام کریں۔
علیل بچہ جس کی ناک بہتی ہو ،گلے میں خراش ہو یا سانس لینے
میں مسائل درپیش ہوں۔

کیا آپ کے بچے کو ان میں سے
کوئی ہے؟
 38oC oسے زیادہ بخار
 oنئی مسلسل کھانسی

کھانسی
اگر آپ کے بچے کو کھانسی
ہے:
کیا انہیں  1گھنٹے سے
زیادہ دیر تک کھانسی
ہوئی ہے؟

ان میں سے کوئی نہیں
ذائقہ یا بو
کیا آپ کے بچے کے بقول ذائقے یا بو
کا ان کا شعور ختم ہو گیا ہے؟

یا
کیا پچھلے  24گھنٹے میں انہیں
کھانسی کے تین طویل دورے پڑے
ہیں؟

ہاں

بخار

ہاں

 COVID-19کے مدنظر
ٹیسٹ کا انتظام کریں

نہیں

نہیں

ہاں

آپ کے بچے کو  COVID-19کی
جانچ درکار نہیں ہے
طبی مشورہ حاصل کریں اور یا اگر
ضروری ہو تو اپنے بچے کی عالمات کا
عالج کریں

اگر آپ کے بچے کو
بخار ہے:
کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کے
بچے کو پیٹ میں کیڑے ہوس
سکتے ہیں یا انہیں سرخباد
ہے؟
آپ کو اپنے بچے کے  GPسے
بات کرنے کی ضرورت پڑ سکتی
ہے۔

نہیں
 COVID-19کے مدنظر
ٹیسٹ کا انتظام کریں

جانچ کا نتیجہ دستیاب ہونے تک
گھرانے کو آئسولیٹ کرنا ہے۔

اگر آپ کا بچہ کافی صحت مند
ہو تو وہ اسکول جا سکتا ہے۔

جانچ کا نتیجہ دستیاب ہونے تک
گھرانے کو آئسولیٹ کرنا ہے۔

ٹیسٹ بُک کرانے کے لیے 119
پر کال کریں یا
https://www.gov.uk/get coronavirus-testمالحظہ
کریں

آپ کام پر واپس جا سکتے ہیں ااّل یہ کہ
آپ کو  NHS COVID-19ایپ یا
 NHSٹیسٹ اینڈ ٹریس ( Test and
 )Traceکی جانب سے آئسولیٹ ہونے
کو کہا گیا ہو۔

ٹیسٹ بُک کرانے کے لیے 119
پر کال کریں یا
https://www.gov.uk/get coronavirus-testمالحظہ
کریں

 COVID-19پر مزید معلومات کے لیے  www.newcastle.gov.uk/coronavirusمالحظہ کریں

