
 

  

 ) � بار� مںی سواالت Zikaز�کا (

 

؟  سوال: ز�کا ک�ا ��

، جو لوگوں مںی بن�ادی طور پر ا�ک متاثرە مچھر (ا�ڈ�س ا�جپئ�  : ز�کا کاجواب مرض، ز�کا وائرس � ذر�عہ پ�دا ہوتا ��
۔ ب�ماری عام طور پر معتدل ہوی� �� اور اس � عالمات ا�ک ہف�� تک ر��� اور ا�ڈ�س الب��کٹس) �   کاڻ�ن � پھ�لتا ��

۔ البتہ، حمل � دوران ز�کا وائرس  ، اور بہت � لوگوں مںی عالمات نہںی ہو�� �ا ان مںی معتدل عالمات ہو�� ہںی ہںی
ن پ�دا��� نقص اMicrocephalyانف�کشن � مائ�کروس�ف� ( ۔) نا� سنگںی  ور د�گر شد�د دما�ن نقائص ہوسک�� ہںی

؟  سوال: لوگ ز�کا � کس ط�ح متاثر ہو�� ہںی

: ز�کا لوگوں مںی بن�ادی طور پر ا�ڈ�س �سل � متاثرە مچھر (ا�ڈ�س ا�جپئ� اور ا�ڈ�س الب��کٹس) � کاڻ�ن � پھ�لتا جواب
ن  ۔ حاملہ خاتون حمل � دوران �ا والدت � وقت � آس پاس اپ�ن جنںی ۔ ساتھ �، ز�کا � �� مںی ز�کا منتقل کرسکئ� ��

۔ ہم ز�کا وا� عال�� مںی ر��ن وا� �ا و�اں کا سفر کر�ن وا� لوگوں  متاثرە فرد اپئن جن� سات� کو یہ مرض منتقل کرسکتا ��
۔  � مچھروں � کاڻ�ن اور جن� طور پر ز�کا � منتق� � بچ�ن � حوصلہ افزایئ کر�� ہںی

؟سوال: ز�کا   ہو�ن � نتی�� مںی صحت � کون � مسائل پ�دا ہوسک�� ہںی

: ز�کا وائرس � متاثر بہت � لوگوں مںی کویئ عالمات نہںی �ا معمو� عالمات ہوسکئ� ہںی جو کئئ دنوں � ا�ک جواب
۔  البتہ، حمل � دوران ز�کا � انف�کشن � مائ�کروس�ف� ( ن Microcephalyہف�� تک برقرار رە سکئ� ہںی ) نا� سنگںی

ن  ۔ حالیہ تحق�قات � پتہ چلتا �� کہ گوئ�لںی بّر� سنڈروم -پ�دا��� نقص اور د�گر جان لیوا دما�ن نقائص ہوسک�� ہںی
)GBS ؛ البتہ، حالیہ ز�کا وائرس ، کا ز�کا � ساتھ مضبوط تعلق �� )، جو کہ اعصای� نظام � ا�ک غ�ی عمو� ب�ماری ��

۔ GBS�� تناسب کو � � ا�ک چھو انف�کشن وا� لوگوں  ہوتا ��

۔ اس بات کا  ن � محفوظ ر�� جب کویئ ز�کا � متاثر ہوجاتا �� تو، اس بات کا بہت ز�ادە امکان �� کہ وە آئندە انف�کش�ن
۔  کویئ ثبوت نہںی �� کہ سابقہ ز�کا انف�کشن � آئندە حمل مںی پ�دا��� نقائص کا خطرە بڑھ جا�ئ

ن کو   ا�� عالقوں مںی سفر کرنا چاہ�ی جہاں ز�کا � تصدیق ہوچ� ہو؟سوال: ک�ا حاملہ خواتںی

۔ ز�کا � و�ا وا� عالقوں مںی سفر کر�ن وا� جواب ن کو ز�کا وا� ک� عال�� مںی سفر نہںی کرنا چاہ�ی ۔ حاملہ خواتںی : نہںی
، اور حمل � دوران ز�کا انف�کشن � مائ�کروس�ف� اور  ن جان لیوا دما�ن س�اح ز�کا � متاثر ہوسک�� ہںی د�گر سنگںی

۔  نقائص پ�دا ہوسک�� ہںی

؟  سوال: مںی ز�کا وا� ا�ک عال�� مںی سفر کرر�ا/ر� ہوں، ک�ا مجھ� ز�کا � بار� مںی فکر کرین چاہ�ی

، اور جواب � �ن ان عالقوں مںی سفر کر�ن وا� لوگوں  CDC: ز�کا وا� مقامات پر جا�ن وا� س�اح ز�کا � متاثر ہوسک�� ہںی



 

  

۔ البتہ، ز�کا مائ�کروس�ف� اور 
�

۔ بہت � لوگوں کو معمو� �ا کویئ عالمات نہںی ہوں � ل�ی سفری نو��ن جاری ک�ی ہںی
ن کو ز�کا وا� ک� عال�� مںی سفر نہںی کرنا  ۔ ا� وجہ �، حاملہ خواتںی ن پ�دا��� نقائص پ�دا کرسکتا �� د�گر سنگںی

ن حاملہ ہو�ن � کو  ، اور جو خواتںی ز � سفر � قبل اپ�ن چاہ�ی شش کرر� ہںی انہںی سفر کر�ن � قبل �ا اپ�ن جن� پارڻ�ن
ن حمل مںی تاخ�ی کرنا �ا اس � بچنا چاہئ� ہںی انہںی  ۔ یہ خاص طور پر اہم �� کہ جو خواتںی وں � بات کرین چاہ�ی ڈا���

و وە کرسکئ� ہوں۔ ز�کا وا� عالقوں مںی مستقل طور پر ضبط تول�د � ا�� سب � مؤثر ط���� کا استعمال کرنا چاہ�ی ج
سفر کر�ن والوں کو اپ�ن سفر � دوران اور اس � بعد مچھروں � کاڻ�ن اور جن� طور پر ز�کا منتقل کر�ن � بچ�ن � ل�ی 

۔  اقدامات کر�ن چاہئںی

؟  سوال: لوگ ز�کا � بچ�ن � ل�ی ک�ا کرسک�� ہںی

:  سب � بہ�� ط��قہ: ز�کا � بچ�ن کا جواب  خود اور اپ�ن خاندان کو مچھروں � کاڻ�ن � بچانا ��

� مار اش�اء کا استعمال ک��ں۔EPAانوائرنمنڻل پروڻ�کشن ا�جن� ( � ڈ ک�ی  ) � رجس��

�س اور لمئ� پینٹ  ۔لمئ� آستینوں وا� ��  پہنںی

۔   ا�ر ای�ئ کنڈ�شن وا� �ا جا� دار کمر� دست�اب نہ ہوں �ا گھر � باہر سونا پڑ� تو مچھرداین � اندر سوئںی

۔ کنڈومز � جن� عمل � ذر�عہ ز�کا �  ز�کا � متاثرە فرد � ذر�عہ ز�کا اس � د�گر جن� ساتھیوں کو پھ�ل سکتا ��
۔ کنڈومز مںی م ، کنڈومز کو پھ�ل�ن کا امکان کم ہوسکتا �� ۔  مؤثر ہو�ن � ل�ی ، ردانہ اور زنانہ کنڈومز شامل ہںی اندام نہاین

۔ جن� عمل نہ کرنا مقعد، منہ  وع � آخر تک استعمال ک�ا جانا چاہ�ی ا� کر�� وقت �� مںی اور س�کس ڻوائز ک اش��
۔ حاملہ جوڑ� جن � ک� پارڻ�ن  �ن ز�کا وا� عال�� کا سفر ک�ا ہو جن� عمل � ز�کا پھ�ل�ن � خطر� کو ختم کردیتا ��

وں، انہںی ہر بار جن� عمل کر�� ہو�ئ کنڈومز استعمال کرنا چاہ�ی �ا حمل � دوران جن� عمل نہںی �ا و�اں رە ر�� ہ
۔  کرنا چاہ�ی

؟  سوال: ز�کا وائرس مرض � عالمات ک�ا ہںی

، جوڑوں کجواب ۔ د�گر عالمات مںی : ز�کا وائرس مرض � سب � عام عالمات مںی بخار، پئ� ا درد، اور �خ آنکھںی ہںی
۔ ز�کا وائرس � متاثر بہت � لوگوں مںی کویئ عالمات نہںی ہوی� �ا معمو�  عضالت مںی درد اور �درد شامل ہںی

۔  جو کئئ دنوں � ا�ک ہف�� تک برقرار رە سکئ� ہںی
�

 عالمات ہوں �

؟  سوال: ز�کا � �شخ�ص کی� � جای� ��

 جو آپ کو ممکن : ز�کا �جواب
�

، آپ � ڈا��� آپ � حالیہ سفر اور ان عالمات � بار� مںی پوچھںی �  �شخ�ص � ل�ی
۔

�
 �� ہوں، اور ز�کا �ا ا�� � وائر�ن � جانچ � ل�ی خون �ا پ�شاب لںی �

؟  سوال: ک�ا ز�کا وا� عال�� � وا�س آ�ن وا� ک� شخص کو وائرس � ل�ی جانچ کرواین چاہ�ی



 

  

ول اینڈ پ��و�شن ( : جواب ن کن�� ) مںی اور بعض ر�اسئ� اور عالقایئ محکمۀ صحت CDCز�کا وائرس � جانچ سین�� فار ڈس�ی
۔ ا�ر آپ کو ز�کا � عالمات ہںی اور آپ حال � مںی ز�کا وا� عال�� مںی ر�� ہںی تو اپ�ن ڈا��� �  مںی انجام دی جای� ہںی

۔ آپ � ڈا��� ز�کا �ا ا�� � وائر�ن  ۔ملںی  اور چکن گن�ا � تالش � ل�ی جانچوں کا آرڈر دے سک�� ہںی
�

  جی� کہ ڈین�

 سوال: ک� ا�� حاملہ خاتون کو ک�ا کرنا چاہ�ی جنہوں �ن حال � مںی ز�کا وا� عال�� کا سفر ک�ا ہو؟

ن کو، جنہوں �ن حال � مںی ز�کا وا� عال�� کا سفر ک�ا ہو، اپ�ن سفر جواب � بار� مںی اپ�ن ڈا��� � : ا�� حاملہ خواتںی
ن کو ڈا��� � ملنا چاہ�ی ا�ر انہںی اپ�ن سفر �  ، خواە انہںی ب�ماری محسوس نہ ہور� ہو۔ حاملہ خواتںی بات کرین چاہ�ی

ن ز�کا وا� عالقوں مںی سفر � بچ کر،  2دوران �ا سفر �  ۔ سب� حاملہ خواتںی ہفتوں بعد ز�کا � کویئ عالمات نظر آئںی
 کاڻ�ن � محفوظ رە کر، اور جن� عمل � ذر�عہ ز�کا � متاثر ہو�ن � متعلق تج��ز کردە احت�ا� تداب�ی پر مچھروں �

۔  عمل کر� حود کو محفوظ رکھ سکئ� ہںی

� آئندە حمل کو ب� خطرە ہوگا؟  سوال: مںی حاملہ نہںی ہوں، ل�کن ا�ر مںی ز�کا � متاثر ہوجای� ہوں تو ک�ا م�ی

س بات کا کویئ ثبوت نہںی �� کہ جو خاتون ز�کا وائرس � انف�کشن � صحت�اب ہویئ ہوں (وائرس ان � : اب�، اجواب
ن � معلومات �  ۔ ا� ط�ح � انف�کش�ن

�
جسم � ختم ہوگ�ا ہو) انہںی آئندە ز�کا � متعلق حمل � پ�چ�دگ�اں ہوں �

ائرس ختم ہوجا�ن � بعد، اس بات کا امکان ہوتا �� کہ وە بن�اد پر، فرد � ا�ک بار ز�کا وائرس � متاثر ہوجا�ن اور و 
۔ ن � محفوظ ر�ںی  مستقبل مںی ز�کا � انف�کش�ن

ا�ر آپ مستقبل ق��ب مںی بچہ پ�دا کر�ن � س�چ ر� ہںی اور آپ �ا آپ � پارڻ�ن ز�کا وا� عال�� مںی ر�� ہںی �ا و�اں کا 
فراہم کنندە � بات ک��ں۔ ا�� مردوں جنہوں �ن ز�کا وا� عال�� کا  صحتسفر ک�ا �� تو، اپ�ن ڈا��� �ا د�گر نگہداشت 

 6سفر ک�ا ہو �ا جنہںی ز�کا انف�کشن ہوا تو انہںی اپ�ن سات� کو حاملہ کر�ن � کوشش کر�ن � قبل سفر � بعد کم از کم 
ن کو سفر � بعد حاملہ ہو�ن � مہی�ن بعد) تک انتظار کرنا  6ہںی تو عالمات �  مہی�ن (�ا ا�ر وە ب�مار  ہو� ۔ خواتںی چاہ�ی

۔ 8ہفتوں تک (�ا ا�ر وە ب�مار ہوی� ہںی تو عالمات �  8کوشش کر�ن � قبل کم از کم   ہف�� بعد تک) انتظار کرنا چاہ�ی

 انتظار سوال: مںی حال � مںی ا�ک ز�کا وا� مقام پر گئئ ت�/گ�ا تھا۔ حاملہ ہو�ن � ل�ی وا�� � بعد مجھ� کت�ن عر�
؟  کرنا چاہ�ی

: ا�� مردوں جنہوں �ن ز�کا وا� مقام کا سفر ک�ا ہو انہںی اپ�ن سات� کو حاملہ کر�ن � کوشش کر�ن � قبل سفر جواب
ن کو سفر �  6ہںی تو عالمات �  مہی�ن (�ا ا�ر وە ب�مار�و� 6� بعد کم از کم  ۔ خواتںی مہی�ن بعد) تک انتظار کرنا چاہ�ی

ہف�� بعد تک)  8ہفتوں تک (�ا ا�ر وە ب�مار ہوی� ہںی تو عالمات �  8�ن � کوشش کر�ن � قبل کم از کم بعد حاملہ ہو
۔ مردوں  � ل�ی انتظار کا وقفہ ط��ل �� کیونکہ ز�کا جسم � د�گر مائعات � مقاب� مئن مںی ز�ادە عر� انتظار کرنا چاہ�ی

۔  تک با�� ر�تا ��

؟سوال: مچھروں � کاڻ�ن � سب � بھگا�ن واال پروڈ�ٹ بہ�� �� � ن � بچا�ن مںی کون سا ک�ی  ب ہو�ن وا� انف�کش�ن

، کھ� جلد پر جواب � بھگا�ن  EPA: ز�کا اور مچھروں � ذر�عہ پھ�ال�ئ جا�ن وا� د�گر امراض � بچ�ن � ل�ی � ڈ ک�ی � رجس��



 

  

� بھگا�ن وا� پروڈ�ٹ مںی ذ�ل � اجز  � : وا� پروڈ�ٹس کا استعمال ک��ں۔ ک�ی ، DEETاء مںی � کویئ شامل ہونا چاہ�ی
ن IR3535پ�کار�ڈین  ا مینتھںی � کا ت�ل،پ�ی انڈ�کینون۔ فعال اجزاء کا ز�ادە ف�صد ز�ادە دیر تک تحفظ -2ڈایول، �ا  -، ل�موں چ�ی

�ں استعمال کر�� وقت ہم�شہ لیبل � ہدا�ات پر عمل ک��ں۔ ن � بھگا�ن وا� چ�ی � ۔ ک�ی  فراہم کرتا ��

ن کا  سوال: بچوں کو  � بھگا�ن وا� چ�ی � ، ک�ی مچھروں � کاڻ�ن اور ا�� وائرسوں � بچا�ن � ل�ی جو بعض مچھر پھ�ال�� ہںی
؟   استعمال کی� ک�ا جانا چاہ�ی

� �ا  2: آپ کو جواب ۔ ل�موں چ�ی � بھگا�ن واال پروڈ�ٹ استعمال نہںی کرنا چاہ�ی � مہی�ن � کم عمر � نومولود بچوں پر ک�ی
ن -پارا سال � کم عمر � بچوں پر نہ ک��ں۔ بچوں � ہاتھوں، آنکھوں،  3ڈایول پر مشتمل پروڈ�ٹس کا استعمال -مینتھںی

� بھگا�ن وا� دوا  � ۔ بالغوں کو اپ�ن ہاتھوں پر ک�ی � بھگا�ن وا� پروڈ�ٹ نہ لگائںی � منہ، اور کئ� ہویئ �ا خراش وا� جلد پر ک�ی
� کرین چاہ�ی اور پھر ب�� � ۔ اس�� ز، بچہ گاڑی، �ا  2 چہر� پر لگانا چاہ�ی ��ئ مہی�ن � کم عمر � نومولودوں کو ک�ی

۔  پالنوں مںی ڈھک�ن � ل�ی مچھر داین کا استعمال ک�ا جانا چاہ�ی تا�ہ وە مچھر � کاڻ�ن � ب�� ر�ںی

؟  سوال: ک�ا نومولود �ا بچوں � ل�ی ز�کا وا� عال�� مںی سفر کرنا محفوظ ��

� ز�کا وا� عالقوں � متعلق سفری ر�نما کا اطالق نومولودوں اور بچوں، ساتھ � بالغوں پر ب� ہوتا  CDC :جواب
۔  ��CDC   ہفتوں تک  3کا مشورە �� کہ جو ز�کا وا� عالقوں کا سفر کر�� ہںی وە سفر � دوران اور سفر � وا�� � بعد

۔ اپ�ن ب�� کو مچھر  ، براە کرم  مچھروں � کاڻ�ن � خود کو بچائںی  CDC� کاڻ�ن � بچا�ن � محفوظ اور مؤثر ط���� � ل�ی
۔ ز�کا وائرس � متاثر ہو�ن وا� ز�ادە تر بچوں کو ز�کا � متاثر بالغوں � ط�ح �  � ز�کا � بچاؤ وا� صفحہ پر جائںی

۔ ، �ا معمو� ب�ماری ہوی� ��  کویئ عالمات نہںی ہوی� ہںی

 ار پڑ جاؤں، �ا خاندان کا کویئ فرد ب�مار پڑجا�ئ تو مںی ک�ا کروں؟سوال: ا�ر مںی ز�کا � ب�م

 جو کئئ دنوں � جواب
�

 �ا معمو� عالمات ہوں �
�

: ز�کا وائرس � متاثر بہت � لوگوں کو کویئ عالمات نہںی ہوں �
، جوڑوں کا درد، �ا آ ۔ ا�ر آپ کو ز�کا � عالمات (بخار، پئ� ) �� اور آپ ا�ک ہف�� تک برقرار رە سکئ� ہںی نکھوں مںی ��ن

ز�کا وا� عال�� مںی ر��� ہںی �ا حال � مںی ز�کا وا� عالقوں کا سفر ک�ا �� تو، آپ کو اپ�ن ڈا��� �ا نگہداشت صحت فراہم 
 ، ۔ ز�کا � ل�ی کویئ خصو� دوا نہںی �� کنندە � ملنا اور انہںی اپئن عالمات اور حالیہ سفر � بار� مںی بتانا چاہ�ی

۔ ا�ر آپ کو ز�کا � �شخ�ص ہویئ �� تو، اپ�ن آس پاس � لوگوں کو، مچھروں � ل�ک ن آپ عالمات کا عالج کرسک�� ہںی
۔ چونکہ ز�کا عام طور پر انف�کشن �  کاڻ�ن � بچا کر اور جن� طور پر ز�کا � منتق� � بچ کر، محفوظ رکھ سک�� ہںی

،  لگ بھگ پہ� ہف�� � دوران خون مںی پا�ا جاتا  �� اور دو�� لوگوں مںی مچھروں � کاڻ�ن � ذر�عہ منتقل ہوسکتا ��
لہذا ب�ماری � پہ� ہف�� � دوران مچھروں � کاڻ�ن � بچ�ن � اقدامات پر سخئ� � عمل کر� دو�وں کو ب�مار ہو�ن 

۔  � بچائںی

؟  سوال: ک�ا ہمںی ر�استہا�ئ متحدە مںی ز�کا � فکر کرین چاہ�ی

۔ حاملہ  -م�ا�  : ز�کا جواب ، فلور�ڈا اور براؤ�س و��، ڻ�کساس � عالقوں مںی مچھروں � ذر�عہ پھ�ل ر�ا �� ڈ�ڈ کاؤنئ�



 

  

ن کو م�ا�  ۔  -خواتںی ، فلور�ڈا اور براؤ�س و��، ڻ�کساس � شناخت کردە عالقوں مںی سفر نہںی کرنا چاہ�ی ڈ�ڈ کاؤنئ�
ز کو م�ا�  ن اور ان � جن� پارڻ�ن وری سفر کر�ن  -حاملہ خواتںی ، اور براؤ�س و�� � تمام حصوں مںی غ�ی �ن ڈ�ڈ کاؤنئ�

۔  ، جنہںی ز�کا � ممکنہ خطر� کا سامنا ہو�ن � فکر ��  کو ملتوی کر�ن پر غور کرنا چاہ�ی

۔ ر�استہا�ئ متحدە � متعدد عالقوں مںی ا�� قسم � مچھر ہںی جو ز�کا وائرس � متاثر ہوسک�� اور ا� پھ�ال سک�� ہ ںی
 ہویئ جگہوں ہر کویئ لمئ� آ

�
�س اور لم�� پینٹس پہن کر، ای�ئ کنڈ�شننگ اور درواز� اور کھڑکیوں پر جا� ل� ن وا� �� ستںی

� بھگا�ن وا� پروڈ�ٹس استعمال کر� جن مںی ذ�ل �  EPAپر رە کر، لباس اور گی�ئ پر پرمیتھ��ن لگا کر، اور  � ڈ ک�ی رجس��
: اجزاء مںی � کویئ ہو، خود ک ا IR3535، پ�کار�ڈین DEETو مچھروں � کاڻ�ن � بچا سکتا �� � کا ت�ل،پ�ی ، ل�موں چ�ی

ن   انڈ�کینون۔-2ڈایول، �ا  -مینتھںی
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