2020جون يکم
کيئررز اور والدين پيارے
ہيں رہے کرتے کچھ جو آپ دوران کے اورمہينوں ہفتوں حاليہ ميں کےجواب  19کوويڈ سب آپ
بہت اور ہيں مانتے ہم ہے۔ رہا وقت مشکل بہت ايک يہ ہوں۔ گزار شکر کی آپ ميں ليے اسکے
ہيں ،رہيں کرتے آپ کچھ جو ہيں سراہتے
/بچے اور کمی ميں پھيالو کے وائرس سے اعتبار ،رہائيشی سے طرح دونوں ميں وقت مشکل اس
ہوے۔ کرتے مدد پر طور کے کيئررز کی بچوں
اور کو تربيتوں کی سالوں ابتدای ہمارے ہوں چاہتی دينا کريڈٹ ہوے کرتے تسليم کو بات اس ميں
الغر کے بيرو ہمارے اور بچوں کے ورکرز کی ہمارے اسکول سے بہت کو۔ کوششوں کی اسکولوں
کو والدين کہ ہوں آگاہ سے بات اس ؛ميں ہيں۔ ہوے کھلے ليے کے دينے سہارا کو بچوں کمزور اور
ساتھ کے وسعت کی شرائط وہ آيا کہ ہے رہی ہو مشکل بہت ميں کرنے فيصلہ
دوران کے بيماری وبائ اس ميں نہيں۔ يا بھيجيں واپس ميں ماحول کے نگہداشت ابتدای کو بچوں اپنے
ہوں۔ چاہتی النا سامنے کو رخ نئے کے صورتحال مقامی کی اسٹاکپورٹ اور کردار کے بچوں
 19کوويڈ کہ ہے چلتا پتہ سے مطالعہ
ان ہے متاثرہ جو تعداد بچوں کيونکہ ہے سکتا ہو پہ طور جزوی يہ ہيں۔ ميں بچوں کم بہت اثرات کے
دوسری کی سانس يہ تو ہيں آتے نظر اثرات کوی ميں بچوں اگر آتے۔ نہيں نظر اثرات کوی ميں
اور درد ميں پٹھوں آنا ،چھينک سوزش ،کی گلے کھانسی ،بخار ،ہلکا ہيں ،طرح کی بيماريوں
اور ہے کم بلکل ميں مقابلے کے بڑوں بيماری يہ ميں بچوں ہے راے اتفاق کا سائنس يہاں تھکاوٹ۔
کوپھيالنے وائرس اس بچے کہ ہے نہيں واضع يہ ابھی ہے۔ ہوتی بيمار شديد تعداد کم کی بچوں متاثرہ
ہيں۔ ملوث تک حد کس ميں
ليکن ہيں ہوتے شکار کا انفکشن طرح کی بڑوں بچے کہ ہے چلتا پتا سے شمار اعدادو کے برطانيہ
بچوں ميں پربڑوں طور کے مثال ہے کم بہت مي مقابلے کے بڑوں امکان کا پھيالنے وائرس ميں ان
ليے کے تشخيص اس نے حکمت برطانيہ ہے۔ رہتی بيماری تک عرصے لمبے زيادہ ميں مقابلے کے
اقدامات يہ نہيں۔ يا ہے صحيح وقت کرنےکا تبديلياں ميں ڈاون الک ميں مارچ کہ ہيں رکھے ٹيسٹ 5
ہے۔ گی دی نيچے صورتحال کی اسٹاکپورٹ اور

ہے۔ سکتا کر مقابلہ ايس ايچ اين کہ کرنا دہانی يقين:ٹيسٹ پہال
نمٹنے سے تقاضوں کے 19کوويڈ ہوے کرتے فالو کو رجحان قوی خدمات کی صحت کی اسٹاکپورٹ
کے مريضوں کے 19کوويڈ ٹرسٹ فاونڈيشن ايس ايچ اين اسٹاکپورٹ ہے۔ ميں پوزيشن اچھی ليے کے
اب اور ہے۔ ہوی کمی ميں بيڈز استمعال زير اور کمی ميں داخلوں نئے کمی ،ميں بيڈز استمعال زير
مريضوں ايسے پريکٹس پی جی جيسے خدمات کی صحت دوسری ہيں۔ خالی اور ہيں وموجود بيڈز
ہے۔ ضرورت ليے کے مسلے کے صحت جنہيں ہے دستياب ليے کے مدد کی

کمی ميں اموات کی مرہ روز :ٹيسٹ دوسرا

ہيں۔ چکی ہو اموات کی افراد  300ميں نتيجے کے 19کوويڈ ميں اسٹاکپورٹ ہے بات کی افسوس
 4کر ہو کم يہ ميں درميان کے مئ ميں۔ دن ايک تھی  8تعداد کی اموات روزانہ ميں آخر کے اپريل
گی۔ جاے ہو کم اور ميں آخر کے مہينے ہے جاتی کی امييد اور گی ہو تک

ہے۔ گی آ تک سطح کی ہونے قابو کر ہو کم شرح کی انفيکشن :ٹيسٹ تيسرا
ہو کم سے درميان کے اپريل تعداد کيسزکی نئے ہوے کئے تشخيص کی  19کووويڈ ميں اسٹاکپورٹ
ہيں گے ہو کيسز  10دن فی کے ہو کم سے اپريل  10اب ليکن تھے کيسز 30دن فی پہلے ہے ،رہی
صحيح کی انفکشن ہے ،منحصر پر اتظامات کے کرنے ٹيسٹ تعداد يہ ہيں۔ رہے ہو کم مسلسل اور
کر نگرانی مسلسل ليے کے عالمات کی تبديلی ميں تعداد اس ہم گی ہو رہی زيادہ کہيں سے اس تعداد
ہيں۔ رہے

ہے۔ سکتا کر پورا کو ضرورت کی مستقبل بنانا يقينی کو فراہمی کی ای پی اور ٹيسٹ :ٹيسٹ چوتھا
والے کرنے خدمات تمام کہ ہے کی محنت سخت ليے کے بنانے يقينی کو بات اس نے اسٹاکپورٹ
حاصل رسائ تک سامان اس ليے کے رہنے محفوظ انہيں ہو ضرورت کی ای پی جنہيں کو اداروں
اور خدمات مختلف زريعے کے جس کيا قائم مرکز ای پی مي آخر کے مارچ نے اسٹاکپورٹ ہو۔
اسٹاکپورٹ تھا۔ چيلنج ايک ليے کے والوں کرنے سپالئ يہ اور گيا کيا مہيا اسٹاک ای پی کو سيٹنگز
ہوا رکھا جاری خريدنا مصنوعات کی صحت حفظان اور ای پی ميں مقدار پرکافی طور مجموعی نے
بھال ديکھ کی گھروں کيئرہومز ،کرے۔ پورا کو ضروريات کی سٹاف کے سی بی ايم ايس تاکہ ہے
ہو۔ موجود ذخيرہ ليے کے استمعال ميں حاالت ہنگامی ليے کے گروپس کميونٹی اور
ہے۔ موجود لے کے کسی ہر اب طريقہ کا جانچ ساتھ کے اثرات کوويڈ ذيل مندرجہ
کھانسی مسسلسل نئ
بخار تيز
نا۔ جا ہو ختم /جانا بدل ذائقہ کا منہ يا حس کی سونگھنے
تک يہاں گا ہو کرنا آيسوليٹ ضروری کو خانہ افراد تمام کے ان اور انھيں ہيں مرتب اثرات يہ کو جن
جاے ہو موصول رزلٹ منفی کو افراد متاثرہ کے

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-getting-tested
گا۔ ہو نہيں خطرہ کا پيک دوسری سے سلجھاو يا فيصلہ کے قسم بھی کسی :ٹيسٹ پانچواں
قومی اور ليے کے کرنے تيار منصوبے کے وبا مقامی ہم سکتا۔ جا کيا نہيں مسترد کو پيک دوسری
جاننا يہ ہيں۔ رہے کر کام سے رفتار معمولی غير ليے کے کرنے مدد کی پروگرام ٹريس ٹيسٹ
پہلے جو گے ديں انجام فرائض کے تحفظ کے صحت پر پيمانے وسيع منصوبے يہ کہ ہے ضروری

ميں اس دوران کے وباء عالمی ہے رہا جا کيا مسلسل کام جو يہ ہيں۔ موجود پاس ہمارے سے
ہے۔ جاری بدن دن پانا قابو پر وباء ليے کے مدد کی لوگوں کمزور الغر ،اور ہومز کيئر اسکولوں،
کے حکومت مقامی اسے اور ہيں رہے کر کام تھک ان اسکول اور تربيات کی سالوں ابتدای ہماری
ہے۔ کيا سپورٹ نے ساتھيوں والے کرنے کام
والے آنے واپس اسکول جو کہ ہے کرتا دہانی يقين کی بات اس ہے رہا جا ليا جائزہ کا خطروں جو يہ
رہنمای کی حکومت اور طريقے ترين محفوظ سب يہ وہ ہيں ،رہے کر اضعافہ ميں تعداد کی بچوں
ہيں۔ رہے کر سے
رہنمای اور تشخيص کی خطرے يہ کيسے ،اور کب فيصلہ ،کا دينے آنے اسکول واپس کو طلباء زيادہ
ہم کہ ہے ترجيح ہماری ميں۔ فيصلےکرنے باخبر يہ ہيں رہے کر مدد کی اسکولوں ہم ہے۔ مبنی پر
نہيں ضمانت بھی کی بات اس ہم رکھيں۔ محفوظ تک حد ممکن ہر کو عملے کے اسکول اور بچوں
ہيں سکتے بنا يقينی اسے ہم سے کرنے کام ساتھ کر ،مل مگر نہيں موجود خطرہ کوی کہ سکتے دے
اٹھا فائدہ سے کيئر چائلڈ اور سے سيکھنے سے ،تعليم سکيں ،آ واپس سے طريقے محفوظ بچے کہ
سکيں۔
مشکل اس کی آپ تاکہ ہيں موجود پاس ہمارے جو ہوں چاہتی کروانا ياد وسائل وہ کو سب آپ ميں آخر
استعمال جو معلومات ترين تازہ متعلق سے مسائل ان پر صفحے ويب کے کونسل کروں۔ مدد ميں وقت
آپ اپنے مدد ،اور مشورہ کا رقم رہنے ،مند صحت طورپہ جزباتی ميں اس ہيں۔ موجود ہيں سکتی ہو
ہيں۔ شامل معلومات تمام يہ رکھنا مند صحت کو
https://www.stockport.gov.uk/showcase/coronovirus

اور ہوے رکھتے صاف طرح اچھی کو ہاتھوں ہوے ،کرتے عمل پر رہنے دور سے دوسرے ايک
کی ايس ايچ اين کی ،خاندان اپنے اپنی ،آپ ہوے رہتے ميں حد کی اس ہے اجازت کی سرگرمی جس
گے۔ کريں حفاظت کی کميونٹی پوری اور
مخلص آپکی
کونولی جينيفر
ہيلتھ پبلک آف ڈاريکٹر ايکٹنگ
کونسل۔ اسٹاکپورٹ

