
کی عالمات ہوں تو ڈاکٹر 19-کووڈاگر آپ کو 

سے رجوع کریں اور ٹیسٹ کروٗایں
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پلس آکسیمیٹر سے اپنا 

3-4آکسیجن لیول دن میں 
مرتبہ چیک کریں

بخار ہونے کی صورت میں 

پیراسٹامال استعمال کریں

خود ماسک پہنیں اور 

گھر والوں کو بھی 

ماسک پہنؑایں

کھڑکیاں کھلی رکھیں

گھر میں رہیں، آرام کریں 

دوسروں سے دور رھیں پانی پیتے رھیں

بخار ہونے کی صورت 

میں پیراسٹامال استعمال 

کریں

پھیپھڑوں کی آکسیجن کو بہتر

بنانے کے لئے جتنا ممکن ہو 
اپنے پیٹ کے بل سوئیں

ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ہسپتال جانے کی کوشش کریں

اگر دستیاب ہو تو 

ستعمال کریںآکسیجن ا

پیٹ کے بل سوئیں
پلس آکسیمیٹر 

ن سے اپنا آکسیج

4-6لیول دن میں 
مرتبہ چیک کریں

صرف ڈاکٹر کی ہدایت پر استعمال کریں۔ یہ دوا صرف آکسیجن کی کمی کی صورت میں استعمال کریں۔ Remdesivir

صرف ہسپتال میں شدید آکسیجن کی کمی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔  Tocilizumab

ازیتھرومایسن، ایورمیکتین، ھایڈروکسیکلوروقوین، پالسما، وٹامن سی اور ڈی، زینک، ڈاکسیساکلین اور دیگر 

اینٹی با یوٹکس

ناموثر عالج

+ https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext
* https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1 and https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1

بوڈیسونائیڈ انھیلر یا پفر 

پف دن میں دو 2(  سٹیرائیڈ)

بار جب تک سانس بہتر نا 
ہوجآے

کے کچھ موثر معالجے19-کووڈ

ملی گرام دن 6( سٹیرائیڈ)ڈیکسمیتھاسون 

میں ایک بار گولی یا انجیکشن کی صورت 
دن تک لیں10میں 

Disclaimer: This tip sheet is intended to be 
educational in nature and is not a substitute for 

clinical decision making by professionals

[Version 5, April 25, 2021]

یا کورونا وائرس کو مینیج کرنے کی کچھ ترکیبات 19-گھر پر کووڈ

پانی پیتے رھیں

https://www.indiacovidsos.org

Scan the QR code for 
detailed information!

بخار، گلے کی خرابی، کھانسی، سانس کی تکلیف، سر کا درد، : عالمات

جسم میں درد، منہ کا ذٗاقع ختم ہونا

:ڈیکسمیتھاسون نا ملنے کی صورت میں
دن تک 5-10ملی گرام گولی یا انجکشن سے دن میں تین بار 50ہایڈروکارٹیسون •

لیں۔
دن 5-10ملی گرام گولی یا انجکشن سے دن میں ایک بار 32میتھایل پریڈنسولون •

تک لیں۔
دن تک لیں۔5-10ملی گرام کی گولی دن میں ایک بار 40پریڈنسولون •
دن تک لیں۔5-10ملی گرام کی گولی دن میں ایک بار 40پریڈنسون •

دن بعد لینا بند کردیں۔5اگر آکسیجن کا لیول بہتر ہوجائے تو سٹیرائیڈ 

mailto:krutika1113@gmail.com

