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کے عالج معالجے کی عوامی آگاہی کی نئی مہم کا اعالن کیا ہے تاکہ نیویارک  COVID-19نے  HOCHULگورنر 
  کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے COVID-19 کے ان باشندوں کو آگاہی دی جائے جن کا

  
ملین کی میڈیا مہم کو ریاست کے اس مقصد کے لئے تشکیل دیا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ   1تقریباً $

  کے عالج معالجوں کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل ہوں COVID-19نیویارک کے تمام باشندوں کو  
  

انگریزی اور ہسپانوی کثیر پلیٹ فارم والے اشتہارات ان لوگوں کو، جن کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، ترغیب دیتے ہیں کہ  
  ممکنہ طور پر جلد از جلد عالج شروع کروائیں

  
19-COVID  دستیاب ہیے  یہاںکے عالج معالجے کے طریقوں کے بارے میں مزید معلومات  

  
  کے اعالن کے بعد الج معالجے کی نئی مفت ہاٹ الئنعکل النچ ہونے والی 

  
  

نے آج عوامی آگاہی کی ایک نئی مہم کو النچ کرنے کا اعالن کیا ہے جو ان لوگوں کے لئے  Kathy Hochulگورنر 
  1یسٹ مثبت آیا ہے اور انہیں عالمات الحق ہیں۔ اندازاً $کا ٹ COVID-19عالج کے اختیارات پر مبنی ہے جن کا 

ملین کی آگاہی مہم کو انگریزی اور ہسپانوی میں ٹی وی، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا ہر چالیا جائے گا، جس میں نیویارک  
سٹ  کے لئے پہلے ہی ٹیسٹ کروا لیا جائے اور اگر ٹی COVID-19کے باشندوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ 

مثبت آئے تو ممکنہ طور پر جلد از جلد عالج معالجہ کروایا جائے۔ میڈیا کی پیشکش انتظامیہ کے اس عزم کو مزید  
کے عالج معالجوں کے بارے میں اور شدید بیمار   COVID-19پختہ کرتی ہے کہ نیویارک کے تمام باشندگان کو 

 رے میں آگاہی دی جائے۔ ہونے سے اپنا تحفظ کرنے میں کیسے مدد حاصل کی جائے اس با
  

"ہم اپنی حالیہ کوششوں میں اضافہ کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ جب ہمیں عالمی وبا کا سامنا ہو تو ہم نیویارک کے  
کی عالمات کو کم کرنے اور شدید بیماری   COVID-19"نے کہا۔  Hochul گورنرباشندوں کی حفاظت کر سکیں،" 

سے بچاؤ کرنے کے لئے عالج معالجہ ناگزیر ہے، اور عوامی آگاہی کہ یہ نئی مہم نیویارک کے باشندوں کو عالج  
  معالجے کے اختیارات سے متعلق ان حقائق سے روشناس کرے گی جو دستیاب ہیں۔"

  
"ٹیسٹ کے مثبت نتیجے کے بعد جس قدر جلد عالج  ے کہا، ن Mary T. Bassettریاست کی صحت کی کمشنر ڈاکٹر 

معالجہ شروع کر دیا جائے گا، اتنا ہی بہتر وہ عالمات کو کم کرنے اور زیادہ سنگین بیماری سے بچانے میں کارگر  
ٹ  ثابت ہو گا۔ عوامی آگاہی کی یہ نئی مہم نیویارک کے تمام باشندوں کو عالمات کے ظاہر ہوتے ہی جلد از جلد ٹیس

کروانے کی ضرورت اور فوری طور پر عالج معالجے کے بہترین اختیار سے متعلق اپنے نگہداشِت صحت کے فراہم  
 COVID-19کنندگان سے رابطہ کرنے کے بارے میں ایک اہم پیغام دیتی ہے۔ ویکسین لگوانا اور بوسٹر لگوانا تاحال 

 کے خالف بہترین تحفظ ہے۔"  
  

الجے کے اختیارات کے بارے میں وسائل تک لنکس کو نمایاں کرتی ہے جو ریاست  کے عالج مع COVID-19یہ مہم 
 ( کی ویب سائٹ پر موجود ہیںState Health Departmentکے محکمۂ صحت )

health.ny.gov/CovidTreatment  جن کا  کثیر پلیٹ فارم والے اشتہارات نیویارک کے ان باشندوں کو، ۔

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-launch-new-covid-19-treatment-hotline-state-department-health&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6momtIB4u0hq3LbcSN8kYWjsT%2BYgPdYzaBIAMMQsYGc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.health.ny.gov%2Fcovid-19-treatments&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C7189990a10104a1d8a5708da6411bbeb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637932324592011216%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b2DMvzqv6NNaaJmvtrAU6VlGTNOboPNIbSEorRUWflA%3D&reserved=0


COVID-19   کا ٹیسٹ مثبت آیا ہو، اور جن میں عالمات ظاہر ہو رہی ہوں، اُن کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنے عالج
 2022معالجے کے اختیارات کے بارے میں اپنے نگہداشِت صحت کے فراہم کنندہ سے بات کریں۔ یہ اشتہارات اگست 

 گے۔  تک ٹی وی، ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر چالئے جائیں 
  

 ٹیلیویژن کا نیا اشتہار انگریزی اور ہسپانوی دونوں میں یہاں دستیاب ہے:  
 ۔   ورژنسیکنڈ کا انگریزی زبان کا -30 •

 ۔   ورژنسیکنڈ کا ہسپانوی زبان کا -30 •

  
 سیکنڈز کے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو اشتہار کا سکرپٹ ہے:   30ذیل میں 

  
کے لئے آپ کا ٹیسٹ مثبت آئے اور آپ میں عالمات ظاہر ہوں، تو اپنے نگہداشِت صحت کے فراہم   COVID-19اگر 

کنندہ سے پوچھیں کہ کیا مفت عالج معالجہ آپ کے لئے مناسب رہے گا۔ دیر مت کریں۔ آپ جس قدر جلد عالج معالجہ  
کے خالف بہترین   COVID-19تاحال  شروع کریں گے وہ اسی قدر کارگر رہے گا۔ ویکسین لگوانا اور بوسٹر لگوانا

تحفظ ہے۔ لیکن اگر آپ بیمار ہو جائیں، تو گھر پر قیام کریں۔ اور اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آ جائے، تو اپنے عالج معالجے  
کے طریقوں کے بارے میں فوری طور پر اپنے نگہداشِت صحت کے فراہم کنندہ سے بات کریں۔ جلد ٹیسٹ کروائیں۔ 

  ۔health.ny.gov/CovidTreatmentزید جاننے کے لئے مالحظہ کریں جلد عالج پائیں۔ م
  

 COVID-19کو النچ کرنے کے بعد کیا گیا ہے، جس کا اعالن کل گورنر کی جانب سے،   نئی مفت ہاٹ الئنیہ اعالن 
کے مثبت ٹیسٹ والے، نگہداشِت صحت کے فراہم کنندہ سے محروم افراد کے لئے، عالمی وبا کے دوران نیویارک کے  

کو محفوظ رکھنے کی جاری و ساری انتظامی کاوشوں کے حصے کے طور پر کیا گیا تھا۔ نیویارک شہر سے باشندوں 
باہر رہنے والے نیویارک کے تمام باشندے، قطع نظر یہ کہ ان کی آمدنی یا صحت کی انشورنس کی کوریج کیا ہے، جن 

( پر  888-873-2869) TREAT-NY-888کا ٹیسٹ مثبت آیا ہو، وہ اس بات کے اہل ہوں گے کہ  COVID-19کا 
تک رسائی کی ویب سائٹ پر، جس میں   NYS COVID-19 ExpressCare Therapeuticsکال کرتے ہوئے یا 

ایک ٹیلی میڈیسن مالقات شامل ہے، ایک جائزہ مکمل کرتے ہوئے عالج کے لئے ان کا جائزہ لیا جائے۔ نیو یارک شہر  
 پر کال کریں۔  COVID-19-212کے رہائشی 

  
کے حوالے سے نیویارک کے   COVID-19جس پر  نیویارک ریاست کے محکمۂ صحت کی ویب سائٹمالحظہ کریں 

 لومات موجود ہیں۔ ردعمل سے متعلق مزید مع
  
  

 ### 
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