
 
 

 ےس محفوظ رکھنے کا طریقہ  MPVاپنے آپ کو اور دورسوں کو 
 

( یک وبا پھییل ہوئی monkeypox, MPV، ملک بھر میں اور عالیم سطح پر منیک پاکس )New York City ,(NYCنیو یارک سٹی )
۔ ۔ درج ذیل معلومات آپ کو اپٹی اور دورسوں یک حفاظت میں مدد کر سکٹی   ہے  ہیں

 
MPV  ؟   کس طرح پھیل رہا ہے

  ،  : MPVموجودہ وباء میں

ی دیگر جنیس قربت ےک طریقوں جیےس مقعد کو چاٹنا، گےل   • بنیادی طور پر دہن، مقعد اور فرج ےک ذریےع جنیس تعامل نیں
 ملنا، چومنا، کاٹنا، بوس و کنار اور مساج ےک ذریےع پھیل رہا ہے 

• MPV    ،کا شکار کیس شخص یک خراشوں یا چھالوں ےس براہ راست رابےط ےک ذریےع؛ ایےس شخص ےک استعمال شدہ لباس
ی   ےس متاثرہ شخص ےک ساتھ دیر تک چہرے ےس   MPVبسیی یک چادروں، تولیوں یا دیگر آئٹمز ےس رابےط ےک ذریےع نیں

 چہرے ےک رابےط ےک ذریےع پھیل سکتا ہے 

وع ہونی  جب لوگوں میں  • عالمات ظاہر ہوں تب پھیلتا ہے لیکن ماہرین یہ تحقییق کر رہے ہیں کہ آیا یہ عالمات ےک رسر
 ےس پہےل پھیلتا ہے یا ان ےک ختم ہونی ےک بعد

، ماہرین تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا یہ ممکن ہے  • ، لعاب، پاخانی اور دیگر جسمائی مائع جات ےک ذریےع پھیل سکتا ہے  نطفی
 

؟ MPVاگر مجھے    ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے
  ، ۔  MPVموجودہ وبا میں سب ےس عام عالمت دانی یا خراشیں   یک وجہ ےس ہسپتال میں داخل ہونا یا موت واقع ہونا شاز و نادر ہے

۔  تی ہیں بشمول  خراشیں اور چھاےل پورے جسم پر یا مخصوص اعضاء پر ہو سک ہیں جو کہ پھنسیوں یا چھالوں یک طرح نظر آنی ہیں
۔ ی یہ دو تا چار ہفتی تک رہ سکتی ہیں ،  جنیس اعضاء، مقعد اور منہ ےک گرد اور اندر نیں خراشوں میں بہت زیادہ خارش ہو سکٹی ہے

۔  مقعد یا پیشاب یک نایل میں چھالوں ےس  ان میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے اور روزمرہ یک رسگرمیوں میں مداخلت ہو سکٹی ہے
۔باتھ روم جان  کچھ لوگوں کو زکام جییس عالمات بیھ ہو سکٹی ہیں جیےس گےل میں سوجن، بخار اور   ا مشکل ہو سکتا ہے

۔ MPV تھکاوٹ۔ شفایاب ہونی ےک بعد بیھ،   ےس ہونی وایل پیچیدگیوں میں مقعد یک نایل میں سوزش )پروکٹائٹس( شامل ہے
ےس صحت ےک طویل  MPVہم نہیں جانتی کہ آیا  ےل ہونی ہوں۔لوگوں ےک ان جگہوں پر زخموں ےک نشانات رہ سکتی ہیں جہاں چھا

۔   مدئی مسائل ہو سکتی ہیں
 

MPV ؟   ہونے کا سب ےس زیادہ خطرہ کس کو ہے
MPV  ۔ ، وائرس بنیادی طور پر ان ہم جنس پرستوں، دو جنسہ افراد   کیس کو بیھ ہو سکتا ہے تاہم موجودہ کیسی یک روشٹی میں

حلقوں میں پھیل رہا ہے جنہوں نی دورسے مردوں؛ مخنث افراد؛ غیں مطابق جنیس شناخت رکھنی واےل  اور دیگر مردوں ےک سماجی 
ی افراد ےک ساتھ جنیس تعلق استوار کیا ہو۔  ز رکھنا، گمنام جنیس یا دیگر جنیس قربت کا  افراد اور نان بائیی متعدد جنیس پارٹیی

ہے بشمول رقص و رسور یک تقریبات، کلبوں اور جنیس پارٹیوں یا سوانا میں   تعلق استوار کرنا وائرس کا شکار ہونی کا خطرہ بڑھاتا 
کیس بیھ قسم ےک طویل    MPVموجود لوگوں ےک ساتھ یا پھر آن الئن ایپس یا سوشل میڈیا ےک ذریےع ملتی واےل لوگوں ےک ساتھ۔ 

ی کلبوں، رقص و رسور یک  ی  جلد تا جلد رابےط یک قسم ےک ذریےع منتقل ہو سکتا ہے نیں تقریبات، کنسٹس، بری پارٹیوں اور دیگر بھیں
ت میں جانی ےس بیھ وائرس کا شکار ہونی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ یا دورسوں نی ایسا لباس پہنا ہوا جس ےس جلد  

ً
وایل تقریبا

 ہوئی ہو۔ 
ی

 ننیک
 

MPV ؟ ے مرض کا شکار ہونے کا خطرہ کےس ہے   ےس سنگیں
 ےس    CD4ہے )خاص طور پر وہ لوگ جن یک  HIVجن لوگوں کو 

ی
( یا    HIVیک تعداد کم ہے یا وہ باقاعدیک یک دوائیں نہیں ےل رہے ہیں

، ان میں  ۔ MPVدیگر عوارض جو ان ےک مدافعٹی نظام کو کمزور کرنی ہیں  ےس شدید بیماری اور پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے
ماٹائٹس )ایگزیما( یا جلد یک دیگر مخصوص بیماریوں یک شکایت ریہ ہو، وہ بیھ وہ لوگ جو حاملہ ہوں یا پھر جنہیں اے ٹوپک ڈر 
۔ ی مرض ےک زیادہ خطرے میں ہو سکتی ہیں   سنگیں

 
  



  میں اپنے تحفظ ےک لیں کیا کروں؟
ین طریقہ متعدد یا گمنام ساتھیوں ےک ساتھ جنیس اور دی MPVموجودہ وبا ےک پھیالؤ ےک دوران، خود کو   گر قربت ےس بچانی کا بہیی

۔  ےس تحفظ یک   MPVاگر آپ زد میں آنی ہوں یا مستقبل میں زد میں آنی کا امکان ہو تو بیھ آپ کو   ےک تعلق ےس گریز کرنا ہے
۔ ی لگوانی ےک بارے میں سوچنا چاہنں ، بشمول اس بارے میں سفارشات ےک   ویکسیں ویکسینیشن ےک بارے میں مزید معلومات ےک لتں

 ،  چاہنں
ی لگوائی  . مالحظہ کریں nyc.gov/mpvلتں کہ کس کو ویکسیں

 
، چاہے آپ نی  اگر آپ جنیس یا دیگر قربت کا تعلق رکھنی کا انتخاب کرنی ہیں تو مندرجہ ذیل ےس آپ کا خطرہ کم  ہو سکتا ہے

ی لگوائی ہوئی ہو:   ویکسیں

اپنی ساتھیوں یک تعداد کم کریں، بالخصوص ان یک جنہیں آپ نہ جانتی ہوں یا جن یک حالیہ جنیس رسگزشت آپ کو   •
  معلوم نہ ہو۔ 

دیگر   جنیس پارٹیوں، رسکٹ پارٹیوں اور دیگر اییس جگہوں ےس گریز کریں جہاں لوگ متعدد لوگوں ےک ساتھ جنیس یا  •
 قربت کا تعلق استوار کر رہے ہوں۔

ی ان یک حالیہ جنیس رسگزشت ےک بارے میں    MPVاپنی ساتھیوں ےس پوچھیں کہ آیا انہیں  • یک عالمات الحق ہیں نیں
۔  ، کچھ لوگوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ انہیں   پوچھیں ، بالخصوص اگر انہیں رصف معمویل   MPVیاد رکھیں ہے

۔    عالمات ہوں یا پھر اییس عالمات ہوں جنہیں غلیط ےس دیگر کیفیات سمجھا جا سکتا ہے

ایےس کیس شخص ےک ساتھ جنیس یا قربت کا تعلق استوار نہ کریں جس یک طبیعت ٹھیک نہ ہو، بالخصوص اگر اےس   •
 یک زد میں آیا ہو۔   MPVخراش یا چھالوں یک شکایت ہو یا وہ حالیہ طور  

وں یا    اگر آپ کیس ےک ساتھ جنیس یا قربت کا تعلق استوار کرنی کا انتخاب کرنی ہیں جبکہ آپ یا وہ بیمار ہیں  • ی تو تمام کی 
اس ےس خراش یا چھالوں ےس رابےط یک صورت میں   سیل شدہ بینڈیجز ےک ساتھ خراشوں اور چھالوں کو ڈھانپ دیں۔

۔   پھیالؤ کو روکنی میں مدد مل سکٹی ہے لیکن منتقیل ےک دیگر طریقی اب بیھ ممکن ہیں

، جنیس تعلق ےک دور  •  ان لیٹکس کنڈومز استعمال کریں۔چونکہ نطفہ ےک ذریےع وائرس یک منتقیل ممکن ہے

ی استعمال نہ کریں۔ • ے، فیٹش سامان، جنیس کھلونی یا ٹوتھ بررسر ی ، کی   ایک دورسے ےک تولنں

۔  • ۔ اپنی ہاتھ، فیٹش سامان اور بسیی یک چادریں دھوئیں   جنیس کھلونوں کو ہر بار استعمال ےک بعد دھونا چاہنں
 

؟اگر مجھے عالمات درپیش ہیں تو مجھے کیا     کرنا چاہنں
، چاہے معمویل نوعیت یک یہ کیوں نہ ہوں تو:   MPVاگر آپ کو   یک عالمات الحق ہیں

 اگر آپ ےک پاس فراہم کنندہ نہ ہو تو  اپنی نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو فوری کال کریں۔  •
NYC Health + Hospitals (H+H)   یک لوکیشن ےس منسلک ہونی یاH+H Virtual Express Care   تک رسائی حاصل

۔  MPVآپ کا فراہم کنندہ آپ کو  پر کال کریں۔ 311کرنی ےک لتں    ےک لتں ٹیسٹ کر سکتا ہے اور عالج تجویز کر سکتا ہے
۔  nyc.gov/health/map لتں آپ اپنی قریب فراہم کنندہ تالش کرنی ےک میں   NYC بیھ مالحظہ کر سکتی ہیں

۔  کرنی یک استطاعت ےس قطع نظر دستیاب ہے
ی

 نگہداشت ترک وطن یک حیثیت، انشورنس یک کوری    ج یا ادائییک

۔ دورسوں ےک ساتھ ہر طرح ےک قریٹی جسمائی رابےط ےس گریز کریں، بشمول  • ی کلبوں،   جن ےک ساتھ آپ رہنی ہیں نیں
ی وایل جگہوں ےس گریز کریں۔  پارٹیوں، بارز اور دیگر بھیں

مالحظہ   nyc.gov/mpvپھیلنی کا خطرہ کم کرنی ےک بارے میں مزید جانتی ےک لتں   MPVاپنا خیال رکھنی اور دورسوں تک  •
 کریں۔

 
ہفتی  8ہوا ہے تو اپٹی خراشیں اور چھاےل ٹھیک ہونی اور جلد یک نٹی پرت بن جانی ےک بعد کم از کم   MPVاگر آپ کو حال یہ میں  

کریں، اس طرح اگر وائرس نطفہ ےک ذریےع منتقل ہو سکتا ہے تو آپ ےک ساتھیوں کو  جنیس تعلق ےک دوران کنڈوم استعمال  
۔

ی
  محفوظ رکھنی میں مدد مےل یک

 
ا ساتیھ جس ےک ساتھ میں ئے قربت کا تعلق استوار کیا ہو مجھے بتائے کہ اےس  ؟ MPVاگر میں   ہے تو مجھے کیا کرنا چاہنں

۔ MPVگر آپ حال یہ میں   چاہنں
ی لگوائی ی   JYNNEOS ےس متاثرہ کیس شخص یک زد میں آنی ہیں تو آپ کو ویکسیں ویکسیں

۔  بعد لگوا لیا جانی
ً
ویکسینیشن سائٹ تالش   انفیکشن اور شدید بیماری ےک خطرے کو کم کر سکٹی ہے اگر اےس زد میں آنی ےک فورا

، بالخصوص اپنی جسم پر کہیں   مالحظہ کریں۔ vaccinefinder.nyc.gov کرنی ےک لتں   چاہنں
آپ کو عالمات پر بیھ نظر رکھٹی

 اگر آپ میں عالمات نمودار ہوں تو اس دستاویز میں دی گٹی رہنمائی پر عمل کریں۔  بیھ نٹی خراشوں یا چھالوں ےک حواےل ےس۔
 
 

۔محکمہ ص  NYCصورتحال ےک ارتقاء کو دیکھنے ہونے   Urdu 10.12.22                            حت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے

http://nyc.gov/mpv
https://www.nychealthandhospitals.org/services/expresscare/
https://nyc.gov/health/map
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/monkeypox.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/

