
  � بارے مںی معلومات کرونا وائرس
 

Helsenorge.no 
۔ یہاں عالمات، انفیکشن  helsenorge.noآپ کو تازە ترین معلومات ویب سائیٹ 

�
واسطہ پڑ�ن � بعد  �پر ملںی �

وقت، عالج، سفر، پروگراموں اور روک تھام � اقدامات � بارے مںی حقائق، مشورے  �عالمات ظاہر ہو�ن تک 
۔

�
 اور معلومات ملںی �

helsenorge.no ۔  پر معلومات دیکھںی

 fhi.no انسئ� ڻیوٹ آف پبلک ہیلتھ � ویب سائیٹ نارویجن
۔ یہاں  ویبآپ کو تازە ترین معلومات نارویجن انسئ� ڻیوٹ آف پبلک ہیلتھ � 

�
سائیٹ پر ہمیشہ ملئ� رہںی �

 واسطہ پڑ�ن � بعد عالمات ظاہر ہو�ن تک � وقت، عالج، سفر، پروگراموں اور روک تھام � �عالمات، انفیکشن 
۔

�
 اقدامات � بارے مںی حقائق، مشورے اور معلومات ملںی �

fhi.no  پر معلومات دیکھںی 

 
 015 55 815ڈائریکڻوریٹ آف ہیلتھ � معلومائ� فون الئن 

۔  اگر آپ کو اپ�ن سوال کا جواب نہ م� تو آپ ڈائریکڻوریٹ آف ہیلتھ � معلومائ� فون الئن کو فون کر سک�� ہںی
یہاں آپ کو عام سواالت کا جواب م� گا مثال � طور پر انفیکشن کن عالقوں مںی پھیل رہا ہے اور آپ کو کن 

۔   عالمات پر نظر رکھئن چاہ�ی

 55 815 015ڈائریکڻوریٹ آف ہیلتھ � معلومائ� الئن کو فون کریں 

 

 کیا آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو  انفیکشن ہو چکا ہے؟
یا  (fastlege) فیم� ڈاک��  اپ�ن  اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو شاید کرونا وائرس کا انفیکشن ہو چکا ہے تو آپ

، بجا�ئ وہاں پہنچ جا�ن �۔ (legevakt)ایمرجن� کلینک
�

 کو فون کریں �

 ڻیسڻنگ � ل�ی کسوڻیاں یعئن کن لوگوں � ڻیسڻنگ ہو  
�

� 
 اور وە صحت � اداروں � ب� 

�
، ان � ڻیسڻنگ نہںی ہو � ن (الگ رہ�ن � پابندی) مںی ہںی جو لوگ گھر پر کوارنڻںی

، سوا�ئ اس � کہ انہںی طئ� مدد 
�

ورت ہو۔ ڻیسڻنگ �ف مریضوں � بعض گروہوں اور   رابطہ نہںی کریں � � �ن
۔  طئ�   کارکنوں � ل�ی ہے جنہںی نظام تنّفس � عالمات پیش آئںی

 نارویجن انسئ� ڻیوٹ آف پبلک ہیلتھ � تازە ترین مشورے دیکھںی 

 پر کرونا ڻیلیفون کو کال کریں 82 21 80 21اوسلو � رہائ�� افراد 
وری ہے کہ:   ان صورتوں مںی آپ کرونا ڻیلیفون کو کال کر � معلوم کر سک�� ہںی کہ آیا ڻیسڻنگ �ن

ا � عالمات پیش ہوں • ن  آپ کو انفلوئ�ن
 آپ خطرے کا شکار عالقوں مںی وقت گزار کر آ�ئ ہںی  •
 انفیکشن مںی مبتال ک� شخص � قریئ� واس� مںی رہے ہںی آپ کرونا وائرس �  •

 

https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
tel:815%2055%20015%C2%A0
tel:815%2055%20015%C2%A0
https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-testkriterier/
https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-testkriterier/


، ہفتہ اور اتوار دوپہر  9ب�� � رات  12فون �وس � اوقات: پ�ی تا جمعہ دوپہر  ۔ 7:30ب�� � رات  12:30ب��  ب��

و ہدایت اس فون نم�� پر بہت زیادە لوگ کال کر رہے ہںی اور اگر آپ بیمار ہوں اور دو�ی کسوڻیاں پوری نہ ہوں ت
ا جی� عالمات رکھ�ن وا� سب لوگوں کا  ہے کہ آپ گھر پر رہںی اور دو�ے لوگوں � واسطہ کم کر دیں۔  ن انفلوئ�ن

۔ وری نہںی  کرونا ڻیلیفون کو کال کرنا �ن
 

 پر کرونا ڻیلیفون کو کال کریں۔ 82 21 80 21اوسلو � رہائ�� افراد 
 

 کو فون کریں (fastlegen) اپ�ن فیم� ڈاک�� 
 

ن (الگ تھلگ  مشورە لی�ن � ل�ی اپ�ن فیم� ڈاک�� � فون پر رابطہ کریں۔ اگر آپ کو کرونا وائرس � وجہ � کوارنڻںی
جگہ) مںی رہنا ہو تو ڈاک�� آپکو چھئ� � ل�ی میڈیکل �ڻیفکیٹ دے سکتا ہے۔ جو بیماری شدید نہ ہو، اس � ل�ی 

 ہمیشہ پہ� فیم� ڈاک�� � رابطہ کریں۔ یہ ہدایت کرونا � ساتھ ساتھ دو�ی بیماریوں � ل�ی ب� ہے۔
 
 

 کو فون کریں  (legevakta)ہنگا� طئ� مدد � ل�ی ایمرجن� کلینک 
 

 ں۔ پر ایمرجن� کلینک کو فون کری 116117اگر آپ بیمار ہوں اور فیم� ڈاک�� � آپ کا رابطہ نہ ہو س� تو 
 

ورت ہو۔ یہ �دیوں کا موسم  �ف ایمرجن� کلینک کو  تب فون کریں جب آپکو طئ� مدد � فوری اور شدید �ن
  ڈاک�� پہ� فون ک�ی بغ�ی ہے اور نظام تنّفس � تکلیفوں مںی مبتال زیادە تر لوگوں کو کرونا وائرس کا خطرە نہںی ہوتا۔ 

 اور صحت خطرے مںی ہو تو  مںی /ایمرجن� کلینک � پاس
�

۔ اگر زند�  پر فون کریں۔ 113نہ جائںی
 

 اوسلو مںی تمام سکول اور چھو�� بچوں � نگہداشئ� مراکز بند ہںی 
۔ �ن الحال یہ اقدام   ہے۔دن � ل�ی  14بلدیہ اوسلو مںی تمام سکول اور چھو�� بچوں � نگہداشئ� مراکز بند ہںی

 
۔   26�ن الحال چھو�� بچوں � نگہداشئ� مراکز اور سکول تمام سکول اور چھو�� بچوں � نگہداشئ� مراکز بند ہںی

۔ اس مدت مںی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 2020مارچ 
�

 تک بند رہںی �

۔دیسکول گھر مںی طالبعلموں کو  تعلیم 
�

 �ن � پوری کوشش کریں �

 یہ اقدام ان اداروں � ل�ی ہے: 

 پرائمری سکولتمام  •
 ہائئ سکول •
 اپر سیکنڈری سکول •
 (Voksenopplæring)تعلیم بالغاں   •
 چھو�� بچوں � نگہداشئ� مراکز •
 ایکڻیویئ� سکول •
 

Utdanningsetaten التی(محکمۀ تعلیم) � راب� � تفص 

tel:21802182
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/utdanningsetaten/
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/utdanningsetaten/
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