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Coronavirus (COVID-19): Treatments 

Getting your coronavirus (COVID-19) vaccination is still the best 

way to protect yourself from the virus. 

There are additional treatment options for selected groups of 

people with coronavirus who are thought to be at greater risk. 

These treatments need to be given soon after you get a positive 

coronavirus test result to be most effective. 

These additional coronavirus treatments are available to the 

following groups of people: 

• those thought to be at high risk and with a clinical condition 

that's been prioritised for treatment 

• those taking part in a registered clinical trial of antiviral and 

other therapies for coronavirus 

 عالج (: 19-رس )کووڈکورونا وائ

خود کو وائرس سے محفوظ  ( ویکسینیشن حاصل کرنا19-اپنی کورونا وائرس )کووڈ

 رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔

کورونا وائرس میں مبتال لوگوں کے منتخب گروہوں کے لیے عالج کے اضافی اختیارات 

ہیں۔ زیادہ مؤثر  موجود ہیں جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ خطرے میں

ہونے کے لیے آپ کے کورونا وائرس ٹیسٹ کا مثبت نتیجہ آنے کے فوراً بعد یہ عالج دیے 

 جانے کی ضرورت ہے۔

 یہ اضافی کورونا وائرس کے عالج لوگوں کے درج ذیل گروہوں کے لیے دستیاب ہیں:

جنھیں سب سے زیادہ خطرے میں مانا جاتا ہے اور ایسی طبی حالت والے افراد  •

 عالج کے لیے ترجیح دی جا رہی ہے نھیںج

 ایک کورونا وائرس کے لیے اینٹی وائرل اور دیگر عالج کیایسے افراد جو  •

 طبی تحقیق میں حصہ لے رہے ہیں رجسٹرڈ
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Direct access to coronavirus treatments for patients 
with clinical conditions prioritised for treatment 

Adults and children (aged 12 or over) who have all 3 of the 

following are eligible to be assessed for treatment: 

• symptoms of coronavirus that started in the last 5 days with 

no signs of clinical recovery 

• are a member of one of the patient groups considered at 

high risk from coronavirus with a clinical condition prioritised 

for treatment 

• coronavirus is confirmed by either a positive lateral flow 

device (LFD) test or PCR test 

Your LFD test is not complete until you report your result, either 

online or by phone, and receive a result confirmation notification. 

عالج کے لیے ترجیحی طبی حاالت والے مریضوں کے لیے کورونا وائرس 
 کے عالج تک براہ راست رسائی

 3سال یا اس سے زیادہ عمر کے( جن میں درج ذیل میں سے تمام  12بالغ اور بچے )

 موجود ہوں وہ عالج کے لیے تشخیص کیے جانے کے اہل ہیں:

دنوں میں شروع ہوئیں اور طبی بحالی  5کورونا وائرس کی عالمات جو گزشتہ  •

 ہیں کے کوئی آثار نہیں 

وہ مریضوں کے ان گروپس میں سے ایک کے ممبر ہیں جنھیں ایک ایسی طبی  •

تا ہے جسے عالج کے حالت کے ساتھ کورونا وائرس سے زیادہ خطرہ الحق ہو

 لیے ترجیح دی جاتی ہے

ٹیسٹ کے ذریعہ کورونا  PCR( ٹیسٹ یا LFDایک مثبت لیٹرل فلو ڈیوائس ) •

 وائرس کی تصدیق کی گئی ہے

آپ کے ایل ایف ڈی ٹیسٹ کا نتیجہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ آن الئن یا 

نہ دیں اور نتیجہ موصول ہونے کا نوٹیفیکیشن نہ  نتیجے کی اطالعفون کے ذریعہ اپنے 

 حاصل کر لیں۔

Adults 18 years or older considered at high 
risk from coronavirus and to be prioritised for 
treatment 

The following patient groups were determined by a group of clinical 

experts using the best available evidence on outcomes in 

coronavirus infection. More detailed information can be found in 

the published report of the independent advisory group. 

کورونا وائرس  جن  سال یا اس سے زیادہ عمر کے بالغ افراد  18
تا ہے اور عالج کے لیے ترجیح دی ے میں مانا جازیادہ خطرکے 

 جاتی ہے

گروپ نے کورونا وائرس انفیکشن کے نتائج پر دستیاب بہترین  ایک طبی ماہرین کے

مزید  ثبوتوں کا استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مریضوں کے گروپس کا تعین کیا تھا۔

 میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ شائع کردہ رپورٹتفصیلی معلومات آزاد مشاورتی گروپ کی 

https://www.gov.uk/report-covid19-result
https://www.gov.uk/report-covid19-result
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
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Down's syndrome and other genetic disorders 

Down's syndrome or other chromosomal disorders known to affect 

the immune system 

 اور دیگر جینیاتی عوارضڈاؤنز سنڈروم  

مدافعتی نظام کو متاثر کرنے کے لیے جو  یا دیگر کروموسومل عوارض سنڈروم  ڈاؤنز 

 جانے جاتے ہیں

Solid cancer 

• metastatic or locally advanced inoperable cancer 

• lung cancer (at any stage) 

• people who have received chemotherapy, PI3K inhibitors or 

radiotherapy within the last 12 months 

• people who have had cancer resected within the last 12 

months and are receiving no follow-up chemotherapy or 

radiotherapy (with the exception of people with basal cell 

carcinomas who have undergone local excision or topical 

treatment) 

 ٹھوس کینسر

 کینسرترقی یافتہ ال عالج یا مقامی طور پر  میٹاسٹیٹک  •

 پر(پھیپھڑوں کا کینسر )کسی بھی مرحلے  •

مزاحم ادویات یا  PI3K، کیمو تھیراپیکے اندر مہینے  12جنھوں نے  افرادایسے  •

 ںہوحاصل کی  ریڈیو تھیراپی

مہینے کے اندر کینسر کا عالج ہوا ہے اور وہ کوئی  12ایسے افراد جن کا گزشتہ  •

فالو اپ کیمو تھیراپی یا ریڈیو تھیراپی نہیں لے رہے ہیں )بیسل سیل کارسینوما 

والے افراد اس سے مستثنٰی ہیں جو مقامی عمل جراحی یا وقتی عالج سے گزرے 

 ہیں(

Haematological (blood) diseases and stem cell 
transplant recipients 

• sickle cell disease 

• allogeneic haematopoietic stem cell transplant (HSCT) 

recipients in the last 12 months or active graft vs host 

disease (GVHD) regardless of time from transplant 

(including HSCT for non-malignant diseases) 

  فرادااور سٹیم سیل ٹرانسپالنٹ کرانے والے بیماریاں  )خون(   ہیماٹولوجیکل

 سکل سیل بیماری •

( HSCT)  مہینوں میں الوجینک ہیماٹوپوئیٹک سٹیم سیل ٹرانسپالنٹ 12گزشتہ  •

والے مریض  ( GVHD)  کرانے والے یا فعال گرافٹ بنام ہوسٹ بیماری

 HSCTٹرانسپالنٹ کے وقت سے قطع نظر )غیر مہلک بیماریوں کے لیے 

 سمیت(
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• autologous HSCT recipients in the last 12 months (including 

HSCT for non-malignant diseases) 

• individuals with haematological malignancies who have 

received chimaeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy in 

the last 24 months, or radiotherapy in the last 12 months 

• individuals with haematological malignancies receiving 

systemic anti-cancer treatment (SACT) within the last 12 

months  

All people who are diagnosed with: 

• myeloma (excluding monoclonal gammopathy of 

undetermined significance (MGUS)) 

• AL amyloidosis 

• chronic B-cell lymphoproliferative disorders (e.g. chronic 

lymphocytic leukaemia, follicular lymphoma) 

• myelodysplastic syndrome (MDS) 

• chronic myelomonocytic leukaemia (CMML) 

• myelofibrosis 

• people with thalassaemia or rare inherited anaemia with 

either severe cardiac iron overload or severe to moderate 

iron overload with an additional co-morbidity of concern (for 

example, diabetes, chronic liver disease or severe hepatic 

iron load on MRI) and where agreed by the haematology 

وصول کرنے والے )غیر مہلک  HSCTمہینوں میں آٹولوگس  12گزشتہ  •

 سمیت( HSCTبیماریوں کے لیے 

مہینوں میں کیمیرک  24ہیماٹولوجیکل خرابیوں کے شکار افراد جنھوں نے گزشتہ  •

مہینوں میں ریڈیو  12سیل تھیراپی، یا گزشتہ  CAR(-T(اینٹی جن رسیپٹر 

 تھیراپی حاصل کی ہے

حاصل   (SACT)  مہینوں کے اندر سسٹیمک اینٹی کینسر عالج 12گزشتہ  •

 کرنے والے ہیماٹولوجیکل خرابیوں والے افراد

 ایسے تمام افراد جن کی درج ذیل کے ساتھ تشخیص کی گئی ہو:

 کو چھوڑ کر( (MGUSمونوکلونل گیموپیتھی )غیر متعینہ اہمیت کی )  مائیلوما •

 (AL amyloidosisاے ایل امیلوئڈوسس ) •

دائمی لمفوسیٹک لیوکیمیا )سرطان سیل لمفوپرولفریٹو عوارض )جیسے -دائمی بی •

 خون(، غدودی لمفوما(

 (MDS) سنڈروممائلوڈسپالسٹک  •

 (CMMLدائمی مائلومونوسائٹک لیوکیمیا ) •

 مائلوفائبروسس •

ہمزماں تشویش )مثال کے طور پر، ذیابیطس، دائمی جگر کی بیماری ایک اضافی  •

یا تو شدید قلبی آئرن اوور  یا ایم آر آئی پر شدید گردوی آئرن کا بوجھ( کے ساتھ

لوڈ یا شدید سے معتدل آئرن اوور لوڈ کے ساتھ تھیلسیمیا یا نایاب خون کی کمی 

لیے ذمہ دار ہیماٹولوجی  والے افراد اور جہاں مریض کی ہیماٹولوجیکل حالت کے

 مشیر کے ذریعہ اتفاق کیا گیا ہو

)جیسے اپالسٹک انیمیا یا پیروکسسمل نوکٹرنل  غیر مہلک ہیماٹولوجیکل عارضے  •

سیل -Bمہینوں کے اندر  12میں مبتال افراد جنھوں نے گزشتہ   ہیموگلوبینوریا(
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consultant responsible for the management of the patient’s 

haematological condition 

• individuals with non-malignant haematological disorder (e.g. 

aplastic anaemia or paroxysmal nocturnal haemoglobinuria) 

receiving B-cell depleting systemic treatment (e.g. anti-

CD20, anti thymocyte globulin [ATG] and alemtuzumab) 

within the last 12 months 

گلوبیولین ، اینٹی تھائموسائٹ CD20-)جیسے اینٹی ڈپلیٹنگ سسٹیمک عالج 

[ATGاور المٹوزوماب ]  ]alemtuzumab[حاصل کیا ہو ) 

Renal (kidney) disease 

• renal transplant recipients (including those with failed 

transplants within the past 12 months), particularly those 

who have: 

o received B cell depleting therapy within the past 12 months 

(including alemtuzumab, rituximab [anti-CD20], anti-

thymocyte globulin) 

o an additional substantial risk factor which would in isolation 

make them eligible for nMABs or oral antivirals 

o not been vaccinated prior to transplantation 

non-transplant patients who have received a comparable 

level of immunosuppression 

• people with chronic kidney stage (CKD) 4 or 5 (an eGFR 

less than 30 ml/min/1.73m2) without immunosuppression 

 گردے کی بیماری

ٹرانسپالنٹ مہینوں کے اندر ناکام 12)گزشتہ   گردے کا ٹرانسپالنٹ کرانے والے •

 خاص طور پر وہ:  کرانے والوں سمیت(،

o  مہینوں کے اندر   12جنھوں نے گزشتہB سیل ڈپلیٹنگ تھیراپی حاصل کی ہو  

 [، اینٹی تھائموسائٹ گلوبیولین سمیت(CD20-]اینٹی  )المٹوزوماب، ریٹوکسیماب

o جو ایک اضافی خطرے کا عنصر رکھتے ہوں جو انھیں علیحدہ سے  nMABs 

 اینٹی وائرل ادویات کے لیے اہل بنا دے گا دہنی یا 

o جنھیں ٹرانسپالنٹ سے پہلے ویکسین نہیں دی گئی تھی 

ٹرانسپالنٹ نہ کرانے والے مریض جنھوں نے امیونوسپریشن کی ایک مد مقابل  •

 سطح حاصل کی ہو

 30)افراد میں مبتال  5یا  CKD( 4(امیونوَسپریشن کے بغیر کرونک کڈنی اسٹیج  •

 (eGFR  سے کم 1.73m2/ملی لیٹر/منٹ
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Liver disease 

• people with cirrhosis Child’s-Pugh class A, B or C  

• people with a liver transplant 

• people with liver disease on immune suppressive therapy 

(including patients with and without cirrhosis) 

 جگر کی بیماری

 میں مبتال افرادسی یا بی  اے، کالسسروسس چائلڈز پگ 

 افرادجگر کا ٹرانسپالنٹ کرانے والے 

)سیروسس میں مبتال   کی بیماری میں مبتال افرادوالے جگر  لینے مدافعتی مزاحمت تھیراپی

 یا غیر مبتال مریضوں سمیت(

Immune-mediated inflammatory disorders (IMID) 

 

• people who have received a B cell depleting therapy (anti-

CD20 drug for example rituximab, ocrelizumab, ofatumab, 

obinutuzumab) in the last 12 months 

• people who have been treated with cyclophosphamide (IV 

or oral), biologic medicines or small molecule JAK-inhibitors 

(except anti-CD20 depleting monoclonal antibodies) in the 

last 6 months 

• people who have been treated with corticosteroids 

(equivalent to greater than 10mg per day of prednisolone) in 

the last 28 days 

• people who are on current treatment with mycophenolate 

mofetil, oral tacrolimus, azathioprine/mercaptopurine (for 

major organ involvement such as kidney, liver and/or 

 (IMID)  مدافعت ثالثی اشتعالی عوارض

دوا مثال کے طور  CD20سیل ڈپلیٹنگ تھیراپی )اینٹی  Bمہینوں میں  12گزشتہ  •

کرنے والے ریٹوکسیماب، اوکریلیزوماب، اوفاٹوماب، اوبینوٹوزوماب( حاصل پر 

 افراد

حیاتیاتی ادویات یا چھوٹے  ،یا دہنی( IV) سائکلوفوسفامائیڈمہینوں میں  6گزشتہ  •

ڈپلیٹنگ مونوکلونل اینٹی باڈیز کے عالوہ(  CD20انہبٹرز)اینٹی -JAKسالماتی 

 کے ساتھ عالج کرانے والے افراد

)پریڈنیسولون کے فی دن  کورٹیکوسٹیرائیڈدنوں میں  28ایسے افراد جن کا گزشتہ  •

 ملی گرام سے زیادہ کے برابر( کے ساتھ عالج کیا گیا ہو 10

ایسے افراد جو مائکوفینولٹ موفٹیل، اورل ٹیکرولیمس، ایزاتھیوپرین/مرکاپٹوپورین  •

)اہم اعضا کی شمولیت جیسے کہ گردے، جگر اور/یا پھیپھڑوں کی شگافی 

پھڑوں کی بیماری کے لیے( اور/یا بیماری کے لیے(، میتھوٹریکسیٹ )شگافی پھی

 سائکلوسپورن کے ساتھ موجودہ عالج پر ہیں۔

( بے قابو یا aایسے افراد جو ان میں سے کم از کم ایک کا مظاہرہ کرتے ہیں: ) •

ماہ کے اندر  3سے پہلے  PCRطبی طور پر فعال بیماری )جس کے لیے مثبت 
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interstitial lung disease), methotrexate (for interstitial lung 

disease) and/or ciclosporin 

• people who exhibit at least one of: (a) uncontrolled or 

clinically active disease (that is required recent increase in 

dose or initiation of new immunosuppressive drug or IM 

steroid injection or course of oral steroids within the 3 

months prior to positive PCR); and/or (b) major organ 

involvement such as significant kidney, liver or lung 

inflammation or significantly impaired renal, liver and/or lung 

function) 

سٹیرائڈ انجیکشن یا ا IMدوا یا  مزاحمتی روکخوراک میں حالیہ اضافہ یا نئی 

( اہم اعضا کی شمولیت bسٹیرائڈز کے کورس کی ضرورت ہے(؛ اور/یا )انی دہ

گردے، جگر یا پھیپھڑوں کی سوزش یا نمایاں طور پر خراب  نمایاںجیسے 

 (فنکشنگردوں، جگر اور/یا پھیپھڑوں کے 

Immune deficiencies 

• common variable immunodeficiency (CVID) 

• undefined primary antibody deficiency on immunoglobulin 

(or eligible for Ig) 

• hyper-IgM syndromes 

• Good’s syndrome (thymoma plus B-cell deficiency) 

• severe Combined Immunodeficiency (SCID) 

• autoimmune polyglandular syndromes/autoimmune 

polyendocrinopathy, candidiasis, ectodermal dystrophy 

(APECED syndrome) 

• primary immunodeficiency associated with impaired type I 

interferon signalling 

 قوت مدافعت کی کمی

 (CVIDکامن ویری ایبل امیونو ڈیفیشنسی ) •

 کے لیے اہل( Igامیونوگلوبولین پر غیر متعینہ بنیادی اینٹی باڈی کی کمی )یا  •

 سنڈروم IgM-ہائپر •

 سیل کی کمی( Bگڈز سنڈروم )تھائیموما پلس  •

 (SCIDکمی )شدید مشترکہ مدافعتی  •

آٹو امیون پولی گالنڈلر سنڈروم/آٹو امیون پولی اینڈوکرائنوپیتھی، کینڈی ڈائسس،  •

 سنڈروم( APECEDایکٹوڈرمل ڈسٹروفی )

 انٹرفیرون سگنلنگ کے ساتھ وابستہ بنیادی مدافعتی کمی Iبگڑی ہوئی ٹائپ  •

• X-)لنکڈ ایگماگلوبولینیمیا )اور دیگر بنیادی ایگماگلوبولینیمیا 
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• x-linked agammaglobulinaemia (and other primary 

agammaglobulinaemias) 

• any person with a secondary immunodeficiency receiving or 

eligible for, immunoglobulin replacement therapy 

 یا اس کے لیے اہل ثانوی گلوبولین متبادل تھیراپی حاصل کرنے واالامیونو •

 شخصمدافعتی کمی واال کوئی 

HIV/AIDS 

• people with high levels of immune suppression, have 

uncontrolled/untreated HIV (high viral load) or present 

acutely with an AIDS defining diagnosis 

• people on treatment for HIV with CD4 <350 cells/mm3 and 

stable on HIV treatment or CD4>350 cells/mm3 and 

additional risk factors (e.g. age, diabetes, obesity, 

cardiovascular, liver or renal disease, homeless, those with 

alcohol-dependence) 

HIV/AIDS ایچ آئی وی /ایڈز 

کا تعین  AIDS)ہائی وائرل لوڈ( یا شدید طور پر  HIVبے قابو/غیر عالج شدہ  •

کرنے والی تشخیص کی موجودگی کے ساتھ، مدافعتی مزاحمت کی اعلٰی سطحوں 

 افرادوالے 

• CD4 <350 /خلیاتmm3  کے ساتھHIV اور  افراد کا عالج کرانے والےHIV 

اور اضافی خطرے کے عوامل  mm3خلیات/ CD4>350عالج پر مستحکم یا 

)جیسے عمر، ذیابیطس، موٹاپا، قلبی عروقی، جگر یا گردے کی بیماری، بے 

 گھر، شراب پر انحصار کرنے والے(

Solid organ transplant recipients 

All recipients of solid organ transplants not otherwise specified 

above 

 ٹھوس عضو کی پیوند کاری )ٹرانسپالنٹ( کے وصول کنندگان 

ٹھوس اعضا کا ٹرانسپالنٹ کرانے والے تمام افراد جنھیں بصورت دیگر اوپر بیان نہیں کیا 

 گیا ہے

Rare neurological conditions 

• multiple sclerosis 

• motor neurone disease 

• myasthenia gravis 

 معمولی اعصابی حالتیںغیر 

 متعدد سکلیرویسس •

 موٹر نیورون بیماری •

 میاستھینیا گریوس •
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• Huntington’s disease • ہنٹنگٹن کی بیماری 

Young people aged 12 to 17 considered at high risk 
from coronavirus and to be prioritised for treatment 

Coronavirus is much less likely to progress to severe disease in 

people aged 12 to 17, even in those who might be viewed as at 

increased risk. Only those 12 to 17 year olds assessed as at 

exceptionally high risk will be offered an infusion of a monoclonal 

antibody treatment. The oral antiviral treatments are only 

authorised for use in adults aged over 18 years. 

The decision to treat will normally be made by a multi-disciplinary 

team after carefully weighing the risks and benefits. They'll 

take into consideration the recommendations from the independent 

advisory group. 

کو کورونا وائرس کے زیادہ  جن سال کی عمر کے نوجوان افراد 17سے  12
 وعالج کے لیے ترجیح دی جاتی ہانھیں اور  ہو خطرے میں مانا جاتا 

سال کی عمر کے افراد میں کورونا وائرس کے شدید بیماری کی طرف  17سے  12

بڑھنے کا امکان بہت کم ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں میں بھی جنھیں بڑھے ہوئے خطرے 

سال کی عمر کے افراد کو جن کی  17سے  12کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ صرف ان 

گئی ہے مونوکلونل اینٹی باڈی غیر معمولی طور پر زیادہ خطرے کے طور پر تشخیص کی 

سال سے زیادہ  18دہنی اینٹی وائرل عالج صرف  کے عالج کی پیشکش کی جائے گی۔ 

 عمر کے بالغوں میں استعمال کے لیے مجاز ہیں۔

 

عالج کرنے کا فیصلہ عام طور پر خطرات اور فوائد کو احتیاط سے جانچنے کے بعد ایک 

 کو مد نظر رکھیں گے۔ آزاد مشاورتی گروپ کی سفارشاتکثیر شعبہ ٹیم کرے گی۔ وہ 

Accessing testing 

If you have a health condition which means you may be eligible for 

new coronavirus treatments, you should keep a pack of lateral flow 

tests at home. Only use them if you develop symptoms. You can 

order a free pack for home delivery online or by phoning 119.  

Testing is still free of charge if you have a health condition which 

means you may be eligible for new coronavirus treatments. 

 حاصل کرناٹیسٹنگ تک رسائی 

اگر آپ کی ایسی صحت کی حالت ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ نئے کورونا وائرس کے 

عالج کے لیے اہل ہو سکتے ہیں، تو آپ کو لیٹرل فلو ٹیسٹ کا ایک پیک گھر پر رکھنا 

آن چاہیے۔ ان کا استعمال صرف اسی صورت میں کریں جب آپ میں عالمات پیدا ہوں۔ آپ 

 کر سکتے ہیں۔ ہوم ڈلیوری کے لیے مفت پیک کا آرڈرپر فون کرکے  119یا   الئن

ہے جس کا ایسی صحت کی حالت اگر آپ کی  ہے دستیاب میں مفت ابھی بھی ٹیسٹنگ

 نئے کورونا وائرس کے عالج کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔آپ مطلب ہے کہ 

https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/government/publications/higher-risk-patients-eligible-for-covid-19-treatments-independent-advisory-group-report/defining-the-highest-risk-clinical-subgroups-upon-community-infection-with-sars-cov-2-when-considering-the-use-of-neutralising-monoclonal-antibodies
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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Positive LFD result 

If your LFD test is positive and you're eligible for treatment you 

need to do 3 things: 

1. Contact your NHS health board on the number on this page. 

They'll assess your suitability for treatment. 

2. Phone 119 and request 2 PCR kits. Tell the call handler that 

you live in Scotland and are eligible for treatment. You 

should do this as soon as possible after your positive result. 

Two tests will arrive within 24 to 48 hours. You should take 

one of these tests as soon as it arrives and the other 5 days 

after your treatment begins. You cannot order these tests 

online. 

3. Follow stay at home advice. 

 نتیجہ LFDمثبت 

چیزیں کرنے  3ٹیسٹ مثبت ہے اور آپ عالج کے لیے اہل ہیں تو آپ کو  LFDاگر آپ کا 

 کی ضرورت ہے:

 

صحت بورڈ سے رابطہ کریں۔ وہ عالج  NHSاس صفحہ پر موجود نمبر پر اپنے  .1

 کے لیے آپ کے موزوں ہونے کا اندازہ لگائیں گے۔

پی سی آر کٹس کی درخواست کریں۔ کال ہینڈلر کو  2پر فون کریں اور  119 .2

بتائیں کہ آپ سکاٹ لینڈ میں رہتے ہیں اور عالج کے اہل ہیں۔ آپ کو اپنے مثبت 

گھنٹوں کے اندر  48سے  24دو ٹیسٹ نتائج کے بعد جلد از جلد یہ کرنا چاہیے۔ 

پہنچ جائیں گے۔ آپ کو ان میں سے ایک ٹیسٹ اس کے موصول ہوتے ہی اور 

ٹیسٹ آن الئن  یہدن بعد کرنا چاہیے۔ آپ  5دوسرا آپ کا عالج شروع ہونے کے 

 ہیں۔ سکتے کرآرڈر نہیں 

 کے مشورے پر عمل کریں۔ گھر پر رہیں .3

Negative LFD result 

If your LFD test is negative, but you still have symptoms, you 

should take another LFD test on each of the next 2 days (3 tests in 

total over 3 days). If either of these tests is positive, follow the 

steps for a positive LFD test. 

 نتیجہ LFDمنفی 

ٹیسٹ منفی ہے، لیکن پھر بھی آپ میں عالمات موجود ہیں، تو آپ کو  LFDاگر آپ کا 

 3دن میں کل  3ٹیسٹ کرنا چاہیے ) LFDدنوں میں سے ہر ایک پر ایک اور  2اگلے 

ٹیسٹ کے لیے اقدامات  LFD، تو مثبت ہوٹیسٹ(۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ٹیسٹ مثبت 

 پر عمل کریں۔

PCR tests 

 

 

PCR سٹیسٹ 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
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There is no need to take a PCR test to start receiving treatment. 
However, taking a PCR test before and after you have your 
treatment for coronavirus helps provide extra information about any 
changes to the virus and how well the treatments are working. 

The first test should be taken as soon as it arrives, if possible this 

should be before you take the first dose of your treatment. You 

should not delay treatment to wait for the PCR tests to arrive or 

wait for the result. If it hasn’t arrived when you get your treatment, 

just take it as soon as you can. 

Take the second test on day 5 of your treatment, whether you have 

finished treatment or not, and regardless of when you took the first 

test. 

ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم،  PCRعالج موصول کرنا شروع کرنے کے لیے 

وائرس  ے سےٹیسٹ کرن PCRکورونا وائرس کا عالج کروانے سے پہلے اور بعد میں 

کے  اور عالج کتنے بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے اس میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی

 ۔ہےملتی بارے میں اضافی معلومات فراہم کرنے میں مدد 

 

پہال ٹیسٹ اس کے موصول ہوتے ہی کیا جانا چاہیے، اگر ممکن ہو تو یہ آپ کے عالج کی 

ٹیسٹوں کے موصول ہونے کا  PCRپہلی خوراک لینے سے پہلے ہونا چاہیے۔ آپ کو 

انتظار کرنے یا نتیجے کا انتظار کرنے کے لیے عالج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ 

 آپ کے عالج کے وقت موصول نہیں ہوا ہے، تو اسے جتنی جلدی ممکن ہو لے لیں۔

، خواہ آپ نے عالج مکمل کر لیا ہو یا نہیں، کریں  پر دوسرا ٹیسٹ 5اپنے عالج کے دن 

 تھا۔ یااور اس بات سے قطع نظر کہ آپ نے پہال ٹیسٹ ک

Accessing treatment 

The table below provides a phone number for each NHS health 

board that you can contact if you meet the eligibility criteria. You 

should contact your health board where you live. 

If you test positive while you're away from home (for example on 

holiday) in any other part of Scotland or the UK, you should still 

contact your home health board where you permanently live. This 

is because your home health board in Scotland will have access to 

more information about you to support any requirements to confirm 

 کرناحاصل  عالج تک رسائی 

 NHSٹیبل میں ہر ایک  یے گئےآپ اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہیں تو نیچے داگر 

صحت بورڈ کے لیے ایک فون نمبر فراہم کیا گیا ہے جس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ 

 آپ جہاں رہتے ہیں وہاں آپ کو اپنے صحت بورڈ سے رابطہ کرنا چاہیے۔

سے دور رہتے ہوئے آپ کا  اگر سکاٹ لینڈ یا یو کے کے کسی دوسرے حصے میں گھر

(، تب لیے گئے ہوئے ہیں کے گزارنے  چھٹیآپ ٹیسٹ مثبت آتا ہے )مثال کے طور پر 

بھی آپ کو اپنے گھریلو صحت بورڈ سے رابطہ کرنا چاہیے جہاں آپ مستقل طور پر 

رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سکاٹ لینڈ میں آپ کے گھریلو صحت بورڈ کو آپ کے 

د معلومات تک رسائی حاصل ہو گی تاکہ آپ کی اہلیت کی تصدیق کے لیے بارے میں مزی

کسی بھی تقاضے کی حمایت کی جا سکے۔ اس کے بعد وہ آپ کو قریب ترین عالج کی 
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your eligibility. They'll then help you to access the closest 

treatment service to where you are temporarily staying. 

The phone lines will be open 7 days a week including public 

holidays. You may reach an answering machine and be asked to 

leave a message as some areas are operating a call back service. 

After contacting the number you'll be assessed for your suitability 

for treatment. 

If eligible, you'll be asked about the medicines that you're currently 

taking. This is for safety reasons as some medicines can cause 

serious side effects when taken together. Please have the list of 

medicines that you're taking handy when you call. This includes 

medicines prescribed by your GP practice or hospital, medicines 

prescribed privately outside of the NHS, and any medicines bought 

from a pharmacy or shop without a prescription. 

Remember to also include herbal remedies and vitamin 

supplements you are taking, as well as medicines that come in 

patches, inhalers, suppositories, lozenges, gels, ointments, or 

creams. 

The NHS will advise which treatment, if any, is suitable for you. 

Your clinician may recommend an antiviral treatment to be taken 

orally. Alternatively, you might have to travel to a day clinic at a 

hospital to receive a treatment called a monoclonal antibody 

treatment. This is normally given by intravenous infusion (in your 

خدمات تک رسائی حاصل کرنے میں مدد کریں گے جہاں آپ عارضی طور پر قیام پذیر 

 ہیں۔

آپ ایک جواب دینے   ۔ھلی رہیں گیدن ک 7فون الئنیں عوامی تعطیالت سمیت ہفتے میں 

والی مشین تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ سے پیغام چھوڑنے کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ 

 کچھ عالقوں میں کال بیک سروس چالئی جا رہی ہے۔

نمبر سے رابطہ کرنے کے بعد عالج کے لیے آپ کے موزوں ہونے کی تشخیص کی 

 جائے گی۔

اہل ہونے پر، آپ سے ان ادویات کے بارے میں پوچھا جائے گا جو فی الحال آپ لے رہے 

ہیں۔ ایسا حفاظتی وجوہات کی بنا پر ہے کیونکہ کچھ دوائیں ایک ساتھ لینے پر سنگین مضر 

اثرات کا سبب بن سکتی ہیں۔ براہ کرم کال کرنے پر آپ کے ذریعہ لی جا رہی ادویات کی 

پریکٹس یا ہسپتال کی طرف سے تجویز  GPھیں۔ اس میں آپ کی فہرست اپنے ساتھ رک

کے باہر نجی طور پر تجویز کردہ دوائیں، اور بغیر نسخے کے  NHSکردہ دوائیں، 

 دوائیں شامل ہیں۔ سبھیفارمیسی یا دکان سے خریدی گئی 

آپ جو جڑی بوٹیوں کے عالج اور وٹامن سپلیمنٹس لے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان 

کو بھی شامل کرنا یاد رکھیں جو پیچز، انہیلر، شافہ، قرص، جیل، مرہم یا کریم کی  دواؤں

 شکل میں آتی ہیں۔

NHS  مشورہ دے گا کہ کون سا عالج، اگر کوئی ہے، آپ کے لیے مناسب ہے۔ آپ کا

معالج منہ کے ذریعہ لینے کے لیے ایک اینٹی وائرل عالج تجویز کر سکتا ہے۔ متبادل 

ایک عالج حاصل کرنے کے لیے ہسپتال کے ڈے کلینک میں جانا پڑ سکتا طور پر، آپ کو 

ہے جسے مونوکلونل اینٹی باڈی عالج کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر درون وریدی ادخال )آپ 

کی رگ میں( کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ آپ کو عالج حاصل کرنے کی جگہ اور محفوظ 

 ہدایات موصول ہوں گی۔ طریقے سے وہاں پہنچنے اور واپس آنے سے متعلق
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vein). You'll get instructions on where to get the treatment and how 

to get there and back safely. 

 

These numbers should not be used if you're seeking urgent 

medical advice or have a general health query. 

NHS Ayrshire & Arran - 01563 825 610 

NHS Borders - 01896 827 015 

NHS Dumfries & Galloway - 01387 241 959 

NHS Fife - 01592 729 799 

NHS Forth Valley - 01786 434 110 

NHS Grampian  - 01224 553 555 

NHS Greater Glasgow & Clyde - 0800 121 7072 

NHS Highland - 0800 085 1558 

NHS Lanarkshire - 01355 585 145 

NHS Lothian - 0300 790 6769 

NHS Orkney - 01856 888 259 

NHS Shetland - 01595 743 393 

اگر آپ فوری طبی مشورہ طلب کر رہے ہیں یا صحت سے متعلق آپ کا کوئی عمومی 

 سوال ہے تو ان نمبروں کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔

NHS Ayrshire & Arran - 01563 825 610 

NHS Borders - 01896 827 015 

NHS Dumfries & Galloway - 01387 241 959 

NHS Fife - 01592 729 799 

NHS Forth Valley - 01786 434 110 

NHS Grampian  - 01224 553 555 

NHS Greater Glasgow & Clyde - 0800 121 7072 

NHS Highland - 0800 085 1558 

NHS Lanarkshire - 01355 585 145 

NHS Lothian - 0300 790 6769 

NHS Orkney - 01856 888 259 

NHS Shetland - 01595 743 393 
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NHS Tayside (Open 9am-4pm: Mon-Fri and 9am-1pm: Sat-Sun) - 

01382 919 477 

NHS Western Isles - 01851 601 151 

NHS Tayside  بجے تک کھال ہے: پیر سے جمعہ اور  4بجے سے شام  9)صبح

 (01832 919 477)  بجے تک  1سے دوپہر  9سنیچر سے اتوار صبح 

NHS Western Isles - 01851 601 151 

PANORAMIC Research Study 

Coronavirus oral antiviral treatments are being evaluated through a 

study called PANORAMIC, run by the University of Oxford. 

People across Scotland took part in the first stage of the study 

which evaluated a medicine called molnupiravir. This stage of the 

study has now closed. 

The second stage of the study will evaluate a medicine called 

Paxlovid. This stage is taking place through localised study sites. 

This is because the health professionals recruiting participants into 

the study need access to medical record data to see if the 

medicine is suitable for individuals before they can enter the study. 

There are no study sites open yet in Scotland. Work is underway to 

find out how this stage of the study could be offered in Scotland in 

the future. 

For more information about the study, visit the PANORAMIC trial 

website or contact mailto:communications@nrs.org.uk 

PANORAMIC تحقیقی مطالعہ 

نامی ایک تحقیق کے ذریعہ  PANORAMICآکسفورڈ یونیورسٹی کے زیر انتظام، 

 کورونا وائرس دہنی اینٹی وائرل عالج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔

سکاٹ لینڈ کے بہت سے لوگوں نے مطالعہ کے پہلے مرحلے میں حصہ لیا جس میں 

کا یہ مرحلہ اب بند ہو  ( نامی دوا کا جائزہ لیا گیا۔ مطالعہmolnupiravirمولنوپیراویر )

 چکا ہے۔

( نامی دوا کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ Paxlovidمطالعہ کے دوسرے مرحلے میں پیکسلووڈ )

مرحلہ مقامی مطالعہ مقامات کے ذریعہ انجام دیا جا رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ 

کو  مطالعہ میں شرکت کرنے والوں کی بھرتی کرنے والے صحت کے پیشہ ور ماہروں

انھیں مطالعہ میں داخل کرنے سے پہلے یہ دیکھنے کے لیے طبی ریکارڈ کے ڈیٹا تک 

 رسائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوا ان کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔

سکاٹ لینڈ میں ابھی تک کوئی بھی مطالعہ سائٹ نہیں کھلی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کام 

کے اس مرحلے کو کس طرح پیش کیا جا جاری ہے کہ مستقبل میں سکاٹ لینڈ میں مطالعہ 

 سکتا ہے۔

ٹرائل ویب سائٹ  PANORAMIC مطالعہ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، 

 رابطہ کریں۔پر  mailto:communications@nrs.org.ukیا  مالحظہ کریں

https://www.panoramictrial.org/
https://www.panoramictrial.org/
mailto:communications@nrs.org.uk
https://www.panoramictrial.org/
https://www.panoramictrial.org/
mailto:communications@nrs.org.uk
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For more information about coronavirus (COVID-19) in Urdu 

go to www.nhsinform.scot/translations/languages/urdu/ 

سے متعلق اردو میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے درج  (19-کورونا وائرس )کووڈ

 /www.nhsinform.scot/translations/languages/urduذیل پر جائیں  

15 July 2022 15  2022جوالئی 

 


