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 زکا وائرس کے بارے ميں جانيں

 
 بنيادی حقائق

  ليکن صرف مخصوص قسم کے مچھر (ايڈيس مچھر) زکا کو —کے کاٹنے سے ہوتا ہے مچھرلوگوں کو زکا عام طور
 پھيال سکتے ہيں۔ 

  زکا جنسی رابطہ اور خون کے رابطہ سے بھی پھيل سکتا ہے (يعنی خون کی منتقلی، استعمال شده انجيکشن وغيره
 سے)۔ زکا عام رابطہ سے نہيں پھيلتا ہے۔ 

  جو ذکا متاثر ہوتے ہيں وه بيمار نہيں ہوتے ہيں۔ جو لوگ بيمار ہوتے ہيں ان کی بيماری عام طور )80%(زياده تر لوگ
 پر بہت ہلکی ہوتی ہے۔ 

 زکا پيدائش ميں نقص کا سبب بنتا ہے، حمل کے تعلق سے خاص رہنمائی ہے۔ ذيل ميں ديکھيں۔ 
 کوئی زکا ويکسين اور زکا کے عالج کے ليے کوئی دوا نہيں ہے۔ 

 عالمات
 ميں کوئی عالمات نہيں ہوتی ہيں اور ہوسکتا ہے انہيں معلوم نہ ہو کہ وه متاثر ہيں۔  )80%(زکا سے متاثره زياده تر لوگوں 

عالمات والے لوگوں کے ليے، سب سے زياده عام عالمات بخار، ريش، جوڑوں کا درد اور آشوب چشم (سرخ آنکھيں) ہيں۔ زياده 
ولی ہوتی ہيں اور انہيں ہسپتال جانے کی ضرورت نہيں ہوتی ہے۔ شديد پيچيدگياں، مثالً فالج تر لوگوں کے ليے عالمات بہت معم

دن بعد دکھائی دينا شروع  12اور دماغی انفيکشن شاذ و نادر ہوتے ہيں۔ عالمات عام طور پر متاثره مچھر کے کاٹنے کے دو سے 
 ہوتی ہيں اور ايک ہفتہ تک رہتی ہيں۔ 

چکُنگنيا  يا  ڈينگو کا وائرس ٹنے سے ہونے والی ديگر بيماريوں کی عالمات سے ملتی جلتی ہے، مثالً زکا کی عالمات مچھر کا
 ۔وائرس

 جانچ
زياده تر لوگوں کو زکا وائرس کے ليے جانچ کيے جانے کی ضرورت نہيں ہے، اگرچہ انہوں نے ايسی جگہ کا سفر کيا ہے جہاں 

جنہوں نے زکا سے متاثره عالقے ميں وقت  جانچ ان حاملہ عورتوں کے ليے سب سے زياده اہم ہےزکا وائرس پھيل رہا ہے۔ 
گزارا ہے يا جنہوں نے حاملہ رہتے ہوئے ، زکا سے متاثره يا اس کے امکان والے کسی شخص کے ساتھ بغير حفاظت* کے 

 جنسی تعلق قائم کيا ہو۔

  جانچ ہوتے ہيں:کا وائرس کے انفيکشن کی تشخيص کے ليے دو قسم کے ز

1. RT-PCRکا کے وائرس کی تالش کرتا ہے۔ميں ز : يہ جانچ خون اور پيشاب 
کا وائرس کے انفيکشن سے کی جانچ کرتا ہے جو ز اينٹی باڈيز (ضد جراثيم)ان آپ کے خون ميں  : يہ جانچیرولوجيس .2

  لڑتے ہيں۔

ميں متاثر ہيں، يا ماضی کا وائرس کے جانچ کا مثبت نتيجہ حاصل کرتے ہيں، تو اس کا يہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ آپ ز اگر
  متاثر تھے۔
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اگر آپ نے بيمار ہونے کے بعد تاہم، منفی نتيجے کا يہ مطلب ہونا ضروری نہيں ہے کہ آپ متاثر نہيں تھے۔ مثال کے طور پر، 
ال ہو جسے ناپا جا جلدی ہی جانچ کروا لی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کو جانچ کے ليے انٹی باڈيز پيدا کرنے کا وقت ہی نہ م

  ڈاکٹر اس کی تصديق کرنے کے ليے مزيد جانچ کروا سکتے ہيں۔سکے۔ آپ کے 

اس بات کا  کا استعمال کر کےائج ۔ وه جانچ کے نتتو اپنے ڈاکٹر سے بات کريں اگر آپ کے پاس کوئي سواالت يا خدشات ہيں
  کہ کيسے صحت مند رہا جائے۔فيصلہ لينے ميں آپ کی مدد کر سکتے ہيں 

 عالج
ے، ليکن دوائيوں (مثالً ايسيٹيمينوفن) سے عالمات ميں آرام مل سکتا ہے۔ زياده تر لوگ آرام کر کے اور زکا کا کوئی عالج نہيں ہ

 سيال چيزيں پی کر خود صحت ياب ہو جاتے ہيں۔ 

 متاثره جگہيں
 Centers)کے کنٹرول اور روک تھام کے لئے مراکزبيماريوں زکا وسطی اور جنوبی امريکہ کے حصوں، ميکسيکو، کيريبين اور 

)for Disease Control and Prevention کی جانب سے مندرج مقامات ميں متاثر کر رہا ہے۔)cdc.gov/zika  پر زکا کے تازه
، ان مقامات ميں رہتے ہيں۔ ايڈيس ايجپٹی کو ايجپٹیسم، ايڈيس ترين مقامات تالش کريں۔) موجوده بيماری پھيالنے والے مچھر کی ق

 نيو يارک سٹی ميں نہيں پايا گيا۔ 
 

New York City  ايڈيس البوپکٹس لوگوں  کہا جاتا ہے۔ البوپکٹسميں ايک مختلف قسم کا ايڈيس مچھر مال ہے۔ اس مچھر کو ايڈيس
صرف اس  ۔ميں زکا پھيالنے کا اہل ہے، ليکن ماہرين صحت ابھی بھی يہ معلوم کر رہے ہيں کہ آيا اس کے پھيلنے کا امکان ہے

ليے کہ مچھر ميں وائرس ہو سکتا ہے، اس کا يہ مطلب يہ نہيں ہے کہ يہ بيماری کا سبب بنے گا۔ ماہرين صحت نے کسی مقامی 
زکا سے مقامی طور پر متاثر  البوپکٹسا نہيں پايا ليکن وه اس امکان کے ليے منصوبہ بندی کر رہے ہيں کہ ايڈيس مچھر ميں زک

ہو سکتا ہے اور اس چيز کو مانيٹر کرنے کے ليے وه سخت اقدامات کر رہے ہيں اور ضرورت پڑنے پر کارروائی کريں گے۔ 
  پڑھيں۔ "What the City is Doing"پر  nyc.gov/health/zikaشہر کی تازه ترين کارروائيوں کے ليے 

 

 حمل سے متعلق وارننگ
زکا زياده تر لوگوں کے ليے خترناک نہيں ہے۔ تاہم، زکا بچے کی پيدائش کے وقت بيماری کا سبب بنتا ہے۔ زکا سے متعلق پيدائش کے 
وقت کی ايک بيماری ايک عام سر سے چھوٹا سر ہونا ہے۔ اس صورت حال کو "چھوٹا سر ہونا" کہا جاتا ہے۔ ماہرين صحت ابھی بھی 

 ے بيچ کے تعلق کا پتا لگا رہا ہے۔ اس خطره سے بچنے کے ليے تازه ترين رہنمائی درجزيل ہے۔ زکا اور چھوٹا سر ہونے ک

 حاملہ خواتين اور ان کے جنسی شراکت داروں کے ليے رہنمائی
حاملہ خواتين جس نے زکا سے 

 کيا نہيں سفرمتاثر عالقہ ميں 
 جب تک کے صحت ماہرين يہ نہ بول ديں کہ يہ محفوظ ہے سفر نہ کريں۔ 

 
اگر سفر کو مؤخر کرنا ممکن نہ ہو تو سب سے پہلے کسی صحت کی نگہداشت فراہم 
کننده سے بات کريں اور سفر کرتے وقت اپنی حفاظت کے ليے اقدامات کريں۔ جنسی 

 يں رہنمائی کا جائزه ليں۔ترسيل اور محفوظ اور صحت مند سفر کے بارے ميں ذيل م
حاملہ خواتين جس نے زکا سے 

 کيا سفرمتاثر عالقہ ميں 
زکا کی جانچ کرانے کے بار ميں بات کرنے کے ليے اپنے ہيلتھ کيئر فراہم کننده کو کال 

 کريں۔
جنسی شراکت حاملہ خواتين کے 

 کو زکا ہے يا ہو سکتا ہے دار
ساتھ منصوبہ بنائيں يا جب بھی آپ جنسی سرگرمی سے پرہيز کرنے کے ليے ايک 

مھبلی، مقعدی اور/يا منھ سے حمل کے دوران جنسی تعلق قائم کريں تو کنڈوم (يا ديگر 
 رکاوٹی تحفظ*) کو ٹھيک سے استعمال کريں۔

 
اگر آپ حاملہ ہيں اور کسی ايسے شخص سے غير محفوظ* مھبلی، مقعدی يا منھ سے 

ہو سکتا ہے تو زکا جانچ کے بارے ميں بات  جنسی تعلق قائم کيا ہے جسے زکا ہے يا
 کرنے کے ليے اپنے صحت کی نگہداشت فراہم کننده سے رابطہ کريں۔
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 ان لوگوں کے ليے رہنمائی جو حاملہ بننے کی کوشش کر رہی ہيں
بجائے، حمل ٹھرانے کی کوشش کرنے والے جوڑوں کے ليے زکا وائرس کا ٹيسٹ کرانے کی تجويز نہيں کی جاتی ہے۔ اس کی 

 اپنے خطرے کو کم کرنے کے ليے اس رہنمائی کی پيروی کريں:
  -حاملہکرنےکيکوششکےدورانزيکاسےمتاثرہعالقےکاسفرنہکريں کيانہيںوہلوگجنھوننےزيکامتاثرعالقہکاسفر
حاملہ بننے کی کوشش کرنے سے پہلے عالمات ظاہر ہرنے  عالمات خواتين کو زکا ہے يا ہو سکتا ہے

 انتظار کريں آٹھ ہفتے تکاز کم کے بعد کم 
کوئی عالمات 

 نہيں
حاملہ بننے کی کوشش کرنے سے پہلے آخری بار زکا ظاہر 

 انتظار کريں از کم آٹھ ہفتے تکہونے کے بعد کم 
حاملہ بننے کی کوشش کرنے سے پہلے عالمات ظاہر ہرنے  عالمات مرد کو زکا ہے يا ہو سکتا ہے

 انتظار کريں کم از کم چھہ مہينے تککے بعد 
کوئی عالمات 

 نہيں
حاملہ بننے کی کوشش کرنے سے پہلے آخری بار زکا ظاہر 

 انتظار کريں تک چھ مہينےکم از کم ہونے کے بعد 

 
nyc.gov/health/zika  اورzika/pregnancycdc.gov/ پر زکا اور حمل کے بارے ميں مزيد معلومات حاصل کريں۔ 

 جنسی عمل کے ذريعے منتقلی 
جنسی تعلق کے ذريعے مرد اور عورت دونوں زکا پھيال سکتے ہيں۔ جنسی تعلق ميں مھبلی، مقعدی اور منھ سے جنسی تعلق 

بھی اس جوکھم کے بارے ميں جان رہے ہيں۔ زکا سے متاثره ماہرين صحت ابھی اور/يا جنسی کھلونوں کا اشتراک شامل ہے۔ 
عالقوں ميں سفر کرنے والے لوگوں کو سفر کے دوران اور گھر واپس آنے کے بعد رکاوٹی تحفظ* اور مانع حمل استعمال کرنا 

تی ہے جس ميں رکاوٹی تحفظ* جنسی طور پر زکا کو پھيلنے سے روک سکتا ہے۔ مانع حمل حمل کو روکنے ميں مدد کر چاہيے۔
 ايک يا دونوں جنسی شرکاء کو زکا ہو سکتا ہے۔

 
 جنسی طور پر زکا کو پھيلنے سے روکنے کے ليے رہنمائی

زيکا سے متاثره عالقے کا 
 سفر کرتے وقت

 مانع حمل اور رکاوٹی تحفظ* کو ٹھيک سے استعمال کريں

ضبط والدت اور کنڈوم کا 
صحيح طريقے سے استعمال 

 کريں

 :خواتيں
  تک حمل روکنے کے ليے مانع حمل استعمال کرتے  آٹھ ہفتوںگھر واپس آنے کے بعد

 رہيں۔
  تک جب بھی آپ مھبلی، مقعدی يا منھ سے جنسی تعلق  آٹھ ہفتوںگھر واپس آنے کے بعد

 قائم کريں تو رکاوٹی تحفظ* کو ٹھيک سے استعمال کريں۔
 :وه مرد
  تک جب بھی آپ مھبلی، مقعدی اور/يا منھ سے جنسی  چھ ماهگھر واپس آنے کے بعد

 تعلق قائم کريں تو رکاوٹی تحفظ* کو ٹھيک سے استعمال کريں۔

 
 " تالش کريں۔Birth Control"مالحظہ کريں اور  nyc.govکے اختيارات کی مکمل فہرست کے ليے،  ضبط والدت
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 خون کا عطيہ

يہ نادر ہے ليکن ممکن ہے کہ خون کی منتقلی سے زيکا ايک شخص سے دوسرے شخص تک پھيل جائے۔ الحق ہونے سے اسے 
 روکنے ميں مدد کرنے کے ليے نيچے کی ہدايت کی پيروی کريں:

 
 خون کے عطيہ کے ليے ہدايت

جن لوگوں نے زيکا سے متاثره 
 عالقے کا سفر کيا ہے

 تک انتظار کريں۔ چار ہفتےوه گھر لوٹنے کے بعد خون عطيہ کرنے سے پہلے 

تازه ترين جنسی رابطہ کے تين ماه 
کے اندر متاثره عالقے ميں جانے 

والے کسی شخص کے ساتھ غير تحفظ 
مقعدی يا  يافتہ* جنسی تعلق (مھبلی،

 منھ سے) قائم کرنے والے لوگ

 تک انتظار کريں۔ چار ہفتےوه آخری جنسی تعلق کے بعد خون عطيہ کرنے سے پہلے

وه لوگ حنہوں نے گھر لوٹنے کے 
چار ہفتے کے اندر متاثره عالقے کا 

اور پہلے ہی خون عطيہ کر سفر کيا 
 چکے ہيں

آپ کے اندر  دو يا زيادهسے ان عالمات ميں  دو ہفتے کے اندراگر خون دينے کے
پائی جائيں تو جہاں آپ نے خون ديا وہاں سہولت بتائيں: بخار، جوڑوں کا درد، جلد 

 بازی يا آشوب چشم (سرخ آنکھيں)۔ 
 

اگر آپ ميں ،عالمتيں پائی جائيں تو مزيد خون عطيہ کرنے سے پرہيز کريں يہاں تک 
 تک ختم ہو جائيں۔ کم از کم چار ہفتےکہ عالمتيں

 

 شير خوار اور بچے
CDC  :کے مطابق 

  شير خوار اور بچوں ميں زکا ہو سکتا ہے۔ 
  ميں اوپر بيان کيا گيا ہے۔ "عالمات"شير خواروں اور بچوں ميں وہی عالمات ہوتی جنہيں 
 پيدائش کے وقت يا شروعاتی بچپن ميں زکا کے انفيکشن کو چھوٹا سر ہونے سے لنک نہيں کيا گيا ہے۔ 
  زکا چھاتی کے دودھ ميں مال ہے، ليکن اس بارے ميں کوئی رپورٹ نہيں ہے کہ مائيں چھاتی کے دودھ کے ذريعے

زکا سے متاثره عالقوں ميں ماؤں کی چھاتی سے دودھ پالنے کی  CDCاپنے شير خوار بچوں ميں زکا پھيالتی ہيں۔ 
 حوصلہ افزائی کرتا ہے کيونکہ اس کے بہت سے فوائد ہيں۔ 

 ن کے ليے مزيد معلومات والديcdc.gov/zika پر دستياب ہيں۔ 
 محفوظ اور صحت مند سفر

اگر آپ زکا سے متاثره عالقہ کا سفر کر رہے ہيں تو اوپر دی گئی حمل اور جنسی تعلقات سے متعلق انتباه کو پڑھ ليں اور 
—يل کی تجاويز زکا سے متاثره عالقے کا سفر کرنے والے ہر شخص کے ليے اہم ہيںمچھروں سے بچنے کے اقدامات کريں۔ ذ

 ليکن خاص طور پر ان حاملہ عورتوں کے ليے اہم ہيں جو سفر کو مؤخر نہيں کر سکتی ہيں۔

 شام کو کاٹتے ہيں۔يابتدائموجوده وبا سے منسلک مچھر کی قسم بہت زياده جارح ہيں۔ مچھر دن ميں اور 

o DEET  ۔ استعمال کريں کيڑے مارنے والی دواواال، پيکيريڈن يا ليمن ايکا ليپٹس تيل 

 EPA  کی جانب سے منظور شده کيڑے مارنے والی دوا استعمال کريں، اور ليبل پر دی گئی ہدايتوں
 ۔ی پيروی کريںک
  پہلے سنسکرين پھر کيڑے مارنے والی دوا استعمال کريں۔ 
  حاملہ عورتوں کے ليے کيڑے مارنے والی دوا محفوظ ہے۔ 
 سال سے کم عمر  3دو مہينے سے کم عمر کے بچوں پر کيڑے مارنے والی دوا استعمال نہ کريں۔

 کے بچوں پر ليمن يوکلپٹس کے تيل پر مبنی دافع اشياء استعمال نہ کريں۔
 نوعمر بچوں کو کيڑے مارنے والی دوا کا خود سے استعمال کرنے کی اجازت نہ ديں۔ 



 *"رکاوٹی تحفظ" کا مطلب مھبلی اور مقعدی جنسی تعلق کے ليے مرد و خواتين کے کنڈوم ہيں، 
 اور منھ سے جنسی تعلق کے ليے دانتوں کا تحفظ۔ "غير محفوظ" جنسی تعلق کا مطلب جنسی تعلق ہے 

 بغير رکاوٹی تحفظ کے۔
 2016-10-31 شدہتجديد

  بچوں کے ہاتھ، آنکھوں، منھ يا کسی بھی جلے يا کٹے ہوئے حصے پر کيڑے مارنے والی دوا نہ
 لگائيں۔

 
o  آستين والے کپڑے اور پينٹ پہنيں؛ بچوں کو بھی ايسے ہی کپڑے پہنائيں۔ پرميتھرن (ايک قسم کا کيميکل لمبی

 جو کيڑوں مکوڑوں کو دور رکھتا ہے) سے بنے کپڑے پہنيں۔

o  اور دروازوں والی جگھوں ميں رہيں۔ کھڑکیائير کنڈيشن والی يا 

o و مچھردانی استعمال کريں۔ کربس، اسٹرولرز اور اگر آپ اپنی رہائش سے مچھروں کو نہيں بھگا سکتے ہيں ت
 ۔ڈھانپيںبے بی کيريز کو مچھر دانی سے 

o  اپنی رہائش گاه ميں يا اس کے ارد گرد جمع ہونے والے پانی سے چھٹکارا حاصل کريں، کيونکہ جمے ہوئے
 پانی سے مچھر آتے ہيں۔ 

CDC ه لوٹنے والے مسافر مقامی مچھروں ميں زکا پھيلنے سے تجويز کرتی ہے کہ زکا سے متاثره عالقوں سے رياستہائے متحد
 روکنے کے ليے، تين ہفتوں تک مچھر کے کاٹنے سے بچنے کے ليے اقدامات کريں، اگرچہ وه بيمار نہيں محسوس کرتے ہيں۔

 

 نيو يارک سٹی ميں مچھروں سے بچاؤ
نيل کے وائرس سميت، دوسری بيمارياں پھيال سکتے زکا نيو يارک سٹی کے مچھروں ميں نہيں مال ہے، ليکن مقامی مچھر مغربی 

ہيں۔ نيويارک کے باشندے مندرجہ ذيل اقدامات کر کے مچھر سے پيدا ہرنے والے وائرس کے پھيالؤ کو روکنے ميں مدد کر سکتے 
  ہيں:

  آستينيں يا کيڑے مارنے والی دوائيں استعمال کريں اور زياده مچھروں کے موسم (جون سے ستمبر) ميں شام ميں لمبی
 پينٹ پہنيں۔ 

 کھڑکيوں اور دروازوں پر اسکرين لگائيں يا ان کی مرمت کرائيں۔ 
  کنٹينرز جيسے کہ گلدان، ناليوں، بالٹيوں پول کوورز، پالتو جانوروں کے پانی کے برتنوں بيکار ٹائرز اور برڈباتھ کو جمے

 مچھر کے انڈوں کی افزائش ہو سکتی ہے۔ ہوئے پانی سے خالی کريں۔ پانی کے ايک چھوٹے سے برتن ميں سيکڑوں
 يک طريقے سے ديکھ بھال کی جاتی ہے اور کلورن ڈالی جاتی ھيقينی بنائيں کہ گھر کے پيچھے کی جانب کے تاالب کی ٹ

 ہے۔
 311  پر جمے ہوئے پانی کی اطالع ديں۔ محکمہ صحت رکے ہوئے پانی کی شکايتوں کی تفتيش کرتا ہے اور جائيداد

کے جو مالکان اس سے چھٹکارا حاصل کرنے ميں ناکام ہو جاتے ہيں ان کے خالف خالف ورزی کے نوٹس دائر کرتا 
تو شہر ايسے عالج کرتا ہے جسے الروا ُکش کہا جا سکتا ہے نکاال نہيں نالی سے باہر ہے۔ جب جمے ہوئے پانی کو 

 جاتا ہے جو مچھروں کو پروان چڑھنے اور بيماری پھيال سکنے سے پہلے مار ديتے ہيں۔
 

 مزيد معلومات
 يہ لنکس مالحظہ کريں:

 cdc.gov/zika 

 paho.org 

 پر کال کريں۔ 311ہسپتال يا کلينک تالش کرنے ميں مدد کے ليے، 

 شامل کريں۔ @DrJayVarmaاور  @NYCHealthy@،DrMaryTBassettپر  Twitterتازه ترين الرٹس کے ليے 

 

 


