Date: 26 May 2020
Document Code: 08-04
Version: 04

کووڈ۔ 19سے م تاثرہ م یت کے کفن دفن اور ج تازہ کے لئے ہدایات
مق

صد
مپ ت
اہل خانہ  ،صحت کی سہول یات فراہم کرنے والے ،ہسپ یالوں اور مردہ خانوں کے ظمین ،پ یلک ہ یلتھ کے حکام  ،علما ئ اور وہ تمام
ٓ
افراد جو کو وڈ۔ 19کے مس تبہ یا تصدنق شدہ افراد کی م تت کے شاتھ را تطے میں انے ہیں ،اِ ن سب کو م تت کی مپ تقلی اور کفن دفن کے
جوالے سے ہدایات فراہم کریا۔

پس م تظر

ایک سے دوسرے اپسان میں مپ تقلی کی وجہ سے کو وڈ۔ 19نے نوری دپ یا کو م یاثر ک یا ہے۔ عالمی شواہد سے پبہ خل یا ہے کہ نہ عام طور
ثر ایک ہلکی پتماری ہے اور اس سے م یاثرہ افراد میں بچ نے کی سرح  98فی صد ہے۔ان میں سے  80فی صد کیسز صحت یاب ہو خانے
ہیں 14 ،فی صد کے فرپب مرتض شدید پتمار ہونے اور  5فی صد کیسز کو یازک خالت کے پی ِش تظر اپ تہائی یگہداست میں رک ھنے کی
ٓ
ضرورت پیش ائی ہے۔
نہ ٓ
کووڈ سے م یاثرہ شخص کی موت گ ھر یا ہسپ یال میں ہو شکتی ہے۔اگرجہ اب یک ا پسے کوئی شاپیسی شواہد شا منے یں انے جن سےنہ
معلوم ہویا ہو کہ کووڈ ۔ 19سے م یاثرہ شخص کی م تت سے جراپتم عام اپسان میں مپ تقل ہو شک یا ہے۔ اس کے یاوجود نہ ضروری ہے کہ
کووڈ ۔ 19کے مس تبہ یا م یاثرہ شخص کی م تت کی مپ تقلی اور کفن دفن کے دوران احپ یاطی یدابیر کو تقپتی پ یایا خانے ۔ اس دس یاوثز کا
مقصد کو وڈ۔  19کی کسی تھی ممکبہ مپ تقلی کو رو کنے کے لنے عالمی اد ٗارہ صحت (ڈیل یو ابچ او )کے رہتما اصولوں ثر مپتی ایک
مع یاری ثرونوکول مہ یا کریا ہے۔

م تت کو مپ تقلی کے لنے پ یار کریا [ہسپ یال اپ تظامبہ کے لنے ہدایات]

ٓ
ٓ
1۔ م تت سے را تطے میں انے والے افراد ،پشمول ہ یلتھ کئیر یا مردہ خانے کے کارکن ،م تت کے شاتھ را تطے میں انے سے نہلے اور تعد
میں مع یاری حقاظ تی اقدامات ثر ضرور عمل کریں حیسے ہاتھوں کو دھویا اور جراپتم کش پ یایا۔
ٓ
ٗ
2۔ م تت کے شاتھ را تطے میں انے والے افراد م یاسب ذائی حقاظت کا شاز و شامان ( ئی ئی ای) ضرور استعمال کریں جس میں گاون،
دس یانے اور ماشک وغیرہ شامل ہیں۔ اگر
چ
3۔ چہرے ثر ھیپ ییں گرنے کا خدشہ ہو نو چہرے کی حقاظت کے لنے بجوثز کردہ س یلڈ اور جشمہ کا استعمال کریں۔
4۔ م تت کو مپ تقل کرنے کے لنے تمام پ یوثز ،کپت ھئیرز وغیرہ ا یار دیں۔

5۔ مپ تقلی کے دوران م تت کو کم سے کم جرکت دیں اور مخفوظ طر تقے سے ہپ یڈل کریں۔
6۔ جشم کو کیڑے میں لپ تٹ کر خلد سے خلد مردہ خانے میں مپ تقل کریں۔
7۔ اگر جشمائی رطوپت کا اجراج نہ ہو نو یاڈی پ یگز کی ضرورت نہیں ،وگرنہ مپ تقلی سے نہلے یاڈی پ یگز کی موجودگی کو تقپ تی
پ یاپیں۔استعمال ہونے والے یاڈی پ یگز کم از کم  125کلو گرام یک کا وزن ات ھانے کے قایل ہوں
8۔ مپ تقلی سے نہلے م تت کو جراپتم کش پ یانے کی ضرورت نہیں ہے۔
9۔ مپ تقلی اتم یول ییس یا کسی دوسری گاڑی کے ذر تعے کی خا شک تی ہے  ،حصوصی اپ تظامات کی ضرورت نہیں
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نوسٹ مارٹم پشمول ابج تئیریگ اور ماجول یائی کئیرول [ہسپ یال اپ تظامبہ کے لنے ہدایات]

پوسٹ مارٹم
ت
ت
ھ
1۔ اگر کو وڈ۔ 19کا مس تبہ یا تصدنق شدہ فرد م تعدی مدت کے دوران فوت ہوخا یا ہے نو  ،زیدہ واثرس اب ھی اس کے پت ھڑوں اور
دیگر اعصاء میں موجود ہوشک یا ہے۔ لہذا  ،شاپس کی حقاظت کے لنے وہ تمام اصافی اقدامات لنے خاپیں جو کہ شدید شاپس کی پتماری

سے ہالک ہونے والوں کے نوسٹ مارٹم کے وقت لنے خانے ہیں۔
2۔ ہسپ یال کی اپ تظامبہ نوسٹ مارٹم کرنے والے افراد کی حقاظت کو تقپ تی پ یانے کے لنے ذمہ دار ہے۔
3۔ نوسٹ مارٹم کرنے واال س یاف محدود ہو اور اس کے یاس م یاسب ئی ئی ای ،حیسے کہ شکرب شوٹ ،لمنے یازو والے رطوپت سے
بح ٗاو والے گ ٗاون ،دس یانے ،چہرے کے لنے س یلڈ اور جشمہ ،اور این  95ماشک موجود ہوں۔
4۔ نوسٹ مارٹم ایک م یاسب ہوادار کمرے میں ک یا خانے تعتی یا نو کم از کم 160لئیر ہوا کے نہ ٗاو کے شاتھ قدرئی ہوا کی آمد ورقت ہو ہو
م
یا م تفی ثرپسروالے کمرے جس میں ہر گ ھتبہ کے لحاظ سے  12مرپبہ ہوا پ یدیل کی خانے (اے سی ابچ)اور اس کے شاتھ شاتھ ک یپ تکل
و پیپ یلیشن جس میں ہوا کو کئیرول ک یا خا شکے۔

ماجول یائی صقائی اور کئیرول [ہسپ یال اپ تظامبہ کے لنے ہدایات]

س
کورویا واثرس ماجول میں موجود مچ یلف طجوں ثر  9دن یک زیدہ رہ شک یا ہے ٰلہذا ماجول کو صاف کریا نہاپت ضروری ہے۔
1۔ ہوا کی م یاسب آمد و رقت اور روستی کے شاتھ شاتھ مردہ خانہ کو ہر وقت صاف رک ھیں

2۔ نوسٹ مارٹم کے دوران استعمال ہونے والے آالت کو معمول کے طرتقہ کار کے مظانق نوسٹ مارٹم سے نہلے اور تعد میں
جراپتموں سے صاف کریں۔
خ
3۔ جشم کو یدفین کے لنے پ یار کرنے کے لنے استعمال ہونے والی گہوں کو نہلے یائی اور صاین ،یا یائی اور کسی یازاری ڈبیرج تٹ
ملے محلول سے اچھی طرح دھویا خانے۔
س
4۔ صقائی کے تعد  ،طح کو کم سے کم  1م تٹ کے لنے  70فی صد اپت ھ یول یا کم سے کم  1.0ق تصد(1000ئی ئی اٹم) ثر مشتمل شوڈٹم
ی
ہاپ یوکلوراپٹ ( لیچ) سے صاف کریں۔
5۔ ڈسیوز اپ یل فیس ماشک اور دس یانے استعمال کرنے کے تعد ان کو (ثرونوکول کے مظانق) ڈھکن والے کوڑے دان میں صا تع کر دیں۔

یدفین

کو وڈ۔ 19سے مرنے والے لوگوں کی یکقین یا یدفین کا ق تصلہ حکام کے ذرتعہ اتفرادی طور ثر کیس کو دیکھ کر ہویا خا ہنے  ،ا پسے
میں لواحقین کے حفوق میں نوازن  ،اتف یکشن کے ت ھیالو کے حظرات اور وجہ موت کی بخف تقات کی ضرورت کو پیش تظر رک ھیا
ضروری ہیں۔
1۔ یدفین کی رشومات فومی اور مقامی تقاصوں ثر مپ تی ہوئی خاہ ییں  ،جس میں یاق یات کو سپت ھال یا اور دق یایا مذہ تی و مقامی رشوم کے

لحاظ سے موزوں ہو۔
2۔ زچم کی تکاسی اور ابچ یکشن سے ہونے والے شوراجوں کو جراپتموں سے یاک کریں اور ا پسے مئیریل سے پ تی کریں کہ مواد رس
کر یاہر نہ آنے۔ اگر ضرورت ہو نو مبہ اور یاک کے ایدر موجود رطوپ یوں کو ثرم شکشن کے ذر تعے صاف ک یا خاشک یا ہے
3۔ جشمائی رطوپ یوں کے رش ٗاو کو رو کنے کے لنے م تت کی یاک ،مبہ اور جشم کے دیگر کھلےحصوں کو یلگ کر دیں ۔
4۔ م تت صاف اور جسک ہو

5۔ یدفین کے لنے مذہتی رواج کے مظانق م تت کو سف ید کیڑے سے ڈھاپپ شکنے ہیں۔
6۔ہ یلتھ کئیر ورکر یا مردہ خانے کا عملہ جو م تت کو یدفین کے لنے پ یار کرے ،م یاسب ئی ئی ای نہپ نے کی مع یاری احپ یاطی یدابیر ثر
عمل کرے۔
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7۔ م تت کو قیر میں ا یارنے وقت دس یانےضرور نہ ییں۔ یدفین کے تعد دس یانے احپ یاط سے ا یاریں اور صاین اور یائی سے ہاتھ دھوپیں۔
8۔ کو وڈ۔  19کے مس تبہ یا تصدنق شدہ مرتض کی م تت کو دق یانے میں خلد یازی نہ کریں۔

لواحقین کا م تت کی یدفین کریا یا گ ھرمیں ہونے والی اموات

. 1لواحقین اور دوست اج یاب م تت دیکھ شکنے ہیں ل یکن انہیں چھونے یا نوشہ لپ نے کی اخازت نہیں ۔ دیک ھنے کے تعد صاین اور یائی
سے ہاتھ اچھی طرح دھو پیں۔
2۔ یدفین کی رشومات ( ج یازہ کے لنے اکت ھا ہویا اور ج یازہ ثڑھ یا) کے لنے کم سے کم افراد سریک ہوں (ضرف اہ ِل خانہ اور رسبہ دار)۔

سرکت کرنے والے تمام افراد پ یائی گ تی احپ یائی یدابیر ثر عمل کریں ،حیسے کہ ،ایک دوسرے سے کم از کم دو مئیر کا قاصلہ رک ھیا،
چہرے کے لنے ماشک کا استعمال کریا اور یار یار ہاتھ دھویا۔
3۔ یدفین کے لنےم تت پ یار کرنے واال فرد سرج تکل یا م یڈ تکل ماشک یا دس یانے نہپ نے کی م یاسب احپ یاطی یدابیر ثر عمل کریں
4۔ یدفین کے لنے م تت پ یار کرنے واال فرد م تت پ یار کرنے کے فوری تعد نہنے ہونے کیڑے پ یدیل کرے۔ ان کیڑوں کو گرم یائی میں60-
 90ڈگری درجہ جرارت ثر کیڑے دھونے والے صاین سے دھوپیں یا ڈسیوزیل ابیرن یا گ ٗاون کا استعمال کریں۔
5۔ وہ افراد جن میں فوت مدافعت کی کمی کے شاتھ شاتھ کوئی ظتی پتماری ہو اور وہ افراد جن کی عمر شاتھ شال سے زیادہ ہو م تت کے
شاتھ راتطہ نہ رک ھیں
ی
پ
ل
ت
6۔ مرنے والے کے تقایاخات( شامان) کو سپت ھا لنے واال شخص دس یانوں کا استعمال کرے۔شامان کو 70%ا ھپ یول یا  0.1%یچ کے
محلول سے صاف کریں۔
پ
ت
ت
س
7۔ مرنے والے کے کیڑے یا ا عمال کی خادریں  ،نو لنے وغیرہ م گرم یائی (60-90ڈگری درجہ جرارت) اور کیڑے دھونے والے
ڈبیرج تٹ سے مسین میں دھوپیں۔

& Note: The above recommendations are being regularly reviewed by the Ministry of National Health Services, Regulations
Coordination and will be updated based on the international & national recommendations and best practices.
The Ministry acknowledges the contribution of HSA/ HPSIU/ NIH team to compile these guidelines.
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