
ئوکئوئڈ رطئز لمع وک ائانئںی
ئڑیئںی ہشیمہ امئک ںینہپ

�ٹ�ائزئر اک
�ن  ئابئر ابئر اہئھ دئوئںیئ۔ اہئوھئں وک اصئن ائوئر اپئی ےس دئوئںیئائائوکئل رپ ینبم س�ی

ئائامعئل رکئںئ۔ اہئھ دئوئںیئائے وئہ ےلہپ یہ اصئف ویکئں ہن دئںی

 ئائاتئوئں ئ، ئامئز ئ، ئابئزئائر ئ، ئوئائی اقمئامئت ئ، ئرئوتئرئائوئں ئ، ئکل رٹئائوپئرئٹ وئریئہ
ئںی مک ےس مک 6 ئٹ )ئدئو زگ یک دئوئرئی( ئاک افئہل رئںیئ۔

ئےتکن ائوئر اھکئےت وئت انئک ائوئر ہنم وک رئوئامئل ا وشٹ ےس ڈئائان

ئائامعئل دشئہ وشٹ وفئرئًا ئدن وکئڑئے دئائن ںی کنیھپ دئں

 ئاہئں کت نکمم وہ رھگ ےس یہ اکئم رکئں ائوئر وگنٹیمئںئ، ئالئز ئ، ئوئرئاشئپ
ئوئریئہ ےس رپئزی رکئں

ئان زگئرئوئرئت ںیئائامئائت ںی امہمئوئں یک دعتئائد مک ےسئمک رئںی

  ئائر آئپ وک وکئی العئت رظن آئی ے وت وفئرئی وطئر
ئوئد وک ائگ گلھت رکئں ائوئر ائین یبط اجئچ رکئائںی

 ئدئوئرئے امئک ےک ےئل ہشیمہ رسئلک ائوئر ڑپکئے اکئامئک اگلئںی
)ئنی یحطس رسئلک امئک ےک ائوئرپ ڑپکئے اک امئک اگلئںی(

 N95 ئامئک ہنم وک وپئرئی رطئح ےس ڈئائات ے ائوئر وہئا ےک ذئرئائت وک �ئ95ئاصئف رکئا ےئ۔ 
ئذہئا ائس امئک ےک ےنہپ رپ دئوئرئےئامئک ےک ائامعئل یک رضئوئرئت ںیہن

ئامئک اک حیحص ائامعئل
ئحیحص رطئح یک دئوئامئک اگلئے ےس وکئرئوئان وئائرئس ےس آئاکئزئد ظفحت وہئات ے

کیا نہ کریں

کوئی اور
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رشی منوج سنہا
عزت مآب لیفٹننٹ گورنر

کیا نہ کریں

ہم سب ملکر کورونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں

رسجیکل

رسجیکلرسجیکل

کپڑے کا ماسک

کپڑے کا ماسککپڑے کا ماسک

اپنوں اور دوسروں کی 
حفاظت کریں

ئیں ا لگو ٹیکہ   #

KN95N95

 مفت ایمبولنس
کیلئے رابطہ  کریں

محکمہ صحت و طبی تعلیم ،
جموں و کشمیر

کسی بھی قسم کی کووڈ 19 معلومات کے لئے www.covidrelief.jk.gov.in پر الگ آن کریں

ئومئں و ریمشک ںی وکئوئڈ یک رسیتئی رہل وک ہن ںیہک

ئڑی ا وئائی اقمئامئت ا ڑبئے ائامئائت ںی رشئت

ئری رضئوئرئی اعمئرشئی ئ، ئاجئرئی ئ، ئذئیب ئ، ئاقئیت ئ، ئولیئں 
ئےک رپئوئرئائم وئریئہ اک ائاقئد

ئری رضئوئرئی رفس

ئاھکئیس ا اخبئر ےک  ئالعئامئت اظئر وہئےئرپ 
ئدئوئرسئوئںئےس رقئیب المئپ رئان

ئائین آئوھئں ئ، ئانئک ا ہنم وکئوھئان

ئےل ائم وھئان

عوامی مفادمیںجاری


