
T&I-29279 (Urdu) 

 

 رس یک جوؤں ےک متعلق حقائق

؟  ہے
ی

 رس یک جوئیں کیا ہوت

  ہوٹے بیج( ےک ہوٹے 
ے
 ِتلوں ےک سائز )برگر بن پر لگ

ً
 ہیں اور عموما

ے ہوٹے رس یک جوئیں چھ ٹانگوں واےل چھوٹے چھوٹے کیٹے
۔  ہیں

  ۔وہ کھوپڑی پر یا اسےک بہت قریب رہتے ہیں اور بالوں پر نیچے یک جانب زیادہ دیر گھومتے  پھرتے نہیں ہیں

 ۔ ؛ یہ آپ کو جانوروں ےس نہیں لگ سکتیں  یہ رصف انسانوں پر رہتے ہیں

  ۔  لیکھیں جوؤں ےک دیے ہوٹے انڈے ہوٹے  نہیں لیکھیں جوؤں جییس ے ہوٹے ہیں جو رس میں گھومتے ہیں ے ۔ جوئیں کٹں ہوتے ہیں
؛ یہ ِپن ےک رسے ےس بیھ چھوٹے ہو ، جو بالوں یک لٹوں ےس چپک جایے ہیں ۔ہیں  ٹے ہیں اور موتے یک طرح سفید ہوٹے ہیں

  ۔  جب آپ تمام جوؤں ےس چھٹکارا حاصل ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ےک رس میں جوئیں ہیں اگر آپ ےک رسمیں لیکھیں ہیں
۔  جب تک یہ بڑھ نہیں جایے

ے
، لیکھیں اس وقت تک بالوں ےس چپیک رہیں یک  کر لیتے ہیں

  ۔آپ ےک رس میں جوئیں ہیں اگر آپ ( اپتے رس پر پائیں  ایک زندہ، چلتے پھرتے جوں )انڈا نہیں

 ۔  رس یک جوئیں کیس ےک بیھ ہوسکتے ہیں

 ۔ ، اسکول ےس نہیں  رس یک جوؤں یک بیماری قریتی خاندان اور دوستوں ےس گھر میں اور برادری میں لگ سکتے ہے

  وری ہے کہ رس ےس رس مس ہو۔ یہ نہ تٹں سکتے ہیں ۔جوؤں ےک پھیلتے ےک لیں رصے ، نہ اچھل یا کود سکتے ہیں ڑ سکتے ہیں
ُ
 ، نہ ا

؟  آپ رس یک جوؤں ےس کیےس چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں

  ۔  اس طرح وہ ین طریقہ یہ جاننا ہے کہ اپتے رسوں کا کس طرح معائنہ کیا جایے خاندانوں ےک لیں اس  وبا کو روکتے کا بہٹے
۔جوؤں کو نسل بڑھایے کا موقع ملیے ےس پہےل تالش کرسکیے   ہیں

 ہ ایک دورسے ےک ساتھ نہ بانٹیے یک ہدایت کریں۔  بچوں کو ہیٹس، کنگھے، برش وغٹں

  میں کم از کم ) ے وں کو صابن اور گرم پاتے ےس دھویا جایے اور ایک ڈرائر )ُسکھایے یک مشیں ے متاثر فرد ےک تمام چادریں، تولتں اور کٹ 
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ے
ے کرنا منٹ ےک لیں ڈالیں تاکہ باق وں کو ڈراتے کلیں ے  واےل تمام کٹ 

 کیں جایے
ے مدد مل سےک۔ ڈراتے کلیں
۔  متاثرہ فرد ےک تمام اسٹفڈ کھلونوں کو ایک پالسٹک بیگ میں بند کرےک   ےس  10چاہیتے

ے
دن ےک لیں چھوڑ دیں تاکہ جوئیں فاق

۔  کنگھوں اور برشوں کو یا تو پھینک دیں یا انہیں الکوحل یا جوؤں کو م ارٹے ےک لیں استعمال کیں گیے دواتے واےل شیمپو مر جائیں
ے چڑےھ  ے ۔  بالوں یک کوتے بیھ آرائیسی اشیأء جیےس بالوں یک االسٹک اور ربنوں کو پھینک دیں۔  قالینوں اور کٹ  میں بھگوئیں

 فرنیچر کو ویکیوم ےس اچیھ طرح صاف کریں۔

 ۔پالتو جانور رس یا جسم یک جوؤں ےس آلودہ نہیں ہوسکیے اس لیں ا  احتیاط الزم نہیں ہے
 نےک واسےط کوتے

 اسکول واپیس

  طلبا جوؤں ےک عالج ےک بعد اس وقت اسکول میں واپس آسکیے ہیں جب نامزد کردہ اسکول عمےل ےک ذریےع دوبارہ معائنہ کیں
۔  زندہ جوئیں نہ پاتے جائیں

 جایے پر کوتے

  یقیتے بنایے ےک لیں دوبارہ معائنہ کیا جایے گا کہ رس میں کوتے  دن بعد نامزد کردہ فرد ےک ذریےع یہ 14طلبا ےک ابتداتے عالج ےک
۔  زندہ جوئیں موجود نہیں ہیں

 انکو اسکول آیے ےس روک دیا جایے گا۔ 
ے

 جن طلبا ےک رس میں زندہ جوئیں پاتے جائیں یک

 کنندہ ےس مشورہ کریں۔  اگر آپکو اپتے بچے ےک رس یک جوئیں ختم کرٹے میں مشکالت کا سامنا ہو تو اپتے طتی نگہداشت فراہم 
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