
COMMUNITY HEALTH  
WORK IS WORK !

،(ASHAs)انڈیا میں  کمیونٹی  ہیلتھ  ورکرز  کو آشا  اورنیپال میں(LHWs)پاکستان میں  لیڈی  ہیلتھ  ورکرز 
ہیلتھ رضاکار(FCHVs)بھی کہا جاتاہے۔ کمیونٹی   خواتین 

ات مطال�ب رکہ  �ت م�ش ک�ے ورکرز  ل�تھ   �ے �ہ �ٹی   و�ن کم�ے ں  م�ے اء  �ے �ش ا�ے نو�بی  � �ب
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گی؛ �ے ت ادا �ئ رت کی �برو�ت ا�ب

ا بق اوور�ٹ ن کے مطا� �ے  ملکی �توا�ن
گی ؛ �ے م       کی  ادا �ئ �ئ

ل�تھ کے �ے لک �ہ �ب نے �پ ا�ئی مرض �  و�ب
وط �ب عاون سے م�ن نوں کے �ت  کارک�

ت کو م�ے ام کی ا�ہ طن ل�تھ کے �ن �ے لک �ہ �ب  �پ
ل�تھ ورکرز �ے �ٹی �ہ و�ن ہ کم�ے ہے۔اگر�پ ا � ح ک�ے   وا�ن

ں وں م�ے صو�ب ڈ ردعمل کے م�ن  کو  کوو�ے
ال �پ �ے ان اور �ن دوس�ت �ن ہے،�ہ ا � ا گ�ے امل ک�ے  �ش
ں کارکن کے طور �پر م�ے ں �ہ �ے ں حکوم�ت  م�ے

ں۔ �ے ی �ہ اکام ر�ہ ں �ن نے م�ے م کر� سل�ے �ت
ان ہ�پ ل�تھ ورکرز کے طور �پر �پ �ے لک �ہ �ب ۔�پ

ں :  �ے تے �ہ ہ کر� م مطال�ب �ہ

ں : �ے تے �ہ ا کر� م ک�ے �ہ

م را�ہ �ن ت  گہدا�ش �ن ی  ط�ب ادی  �ے �ن ں �ب کر�ے

م را�ہ ں اور معلومات �ن دا کر�ے �ے ی �پ ں آگا�ہ کر�ے

ک  ر�ا�ئی  ت  �ت گہداد�ش حرک  عوامی  �حت  کی  �ن می  اور  م�ت را�ہ ات  کی  �ن ں  کے  ل�ےے  سہول�ے   کر�ے

02

و  وظ ر�ہ مح�ن

1

2 ت اور مالزمت ل�ے ا�ب می �ت عل�ے  �ت
�ن�نواہ ر �ت ہ�ت ک �ب حصر ا�ے ہ �پر م�ن ر�ب حب  کا �ت

ل۔ کا ا�ک�ے 3

بق بر کوڈ کے مطا� �  ملک کے ل�ے
ن کی ادا �ش �ن کور�ٹی ،�پ ل س�ے  سو�ش

ھال اور کھ �ب ہ د�ے د را�ن گی ، �پ �ے  �ئ
وں کا �ے ھ�ٹ ماری کی �پ �ے �ب

اق ؛ ح�ت �ت اس

اں۔ گ�ے �ے ا�نی ادا �ئ ل�ےے ا�ن اء کے  و�ب

4
5

ں ھول�ے ہ �ب ا �ن �ن ہ�ن ما�ک �پ



ر ہ�ت ت �ب اں اس و�ت ال�ے��ے ل�تھ �پ �ے لک �ہ �ب ا حصہ �پ �ن ں ا�پ ب ورکرز ان م�ے ں �ب �ے و�تی �ہ ں �ہ �ے تے �ہ ہ کر� م مطال�ب ں۔ �ہ :ڈال�ے

ماعی ٓاواز �ت ں ا�ب صلہ �ازی کے عمل م�ے �ے : �ن
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ماعی �ت ماری ا�ب ں �ہ صلہ �ازی کے عمل م�ے �ے  �ن
مہوری ٓاواز ک �ب عہ ا�ے دگی کے ذر�ے �ن ما�ئ ،�ن

ما �ن مار�ے ں �ہ وں م�ے �ے �ٹ ال�ےسی �از کم�ے ل�ےے �تومی اور �پ وں کے  صو�ب �الی کے م�ن واب اور �ب ڈ ۱۹کے �ب  کوو�ے
ت؛ مول�ے کی �ش دو�ن �ن �ئ

دمات ں الزمی حن رہ م�ے  معا�ش
ل�ےے نے کے  و� ےرا �ہ �  �پر عمل �پ

ل�ےے ات کے  ار�ش  عملی س�ن
اورت؛ مسش

ی طور سما�ب �نوں کو �ب �ے ےو�ن ل�ےو � چ ڈ�ب �ے  سی ا
ا۔اور م کر�ن سل�ے ر �ت �ن ار�ٹ الگ �پ �ے ڈا�ئ

گ ر�ن �ٹ �ے ن �پر عمل درٓامد اور ما�ن �ش رو�ن �ٹ ل�تھ ا�ن �ے  �ہ
ل�ےے نے کے   کے امور کو حل کر�

الگ کا عمل؛ �ے ی ڈا�ئ الزمی سما�ب
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و�تی د �ہ ر ذمہ داری عا �ئ �پ چ حکوم�تو�ن �ے ہے کہ کام کے دوران سی ا ت � ا�ن نوں کی ح�ن گر کارک� ت د�ے ل�ےو�م�ے ں۔ ڈ�ب �ے ا �ئ �ن �نی �ب �ے ود کو �ے�ت ہ�ب الح و�ب                 اور �ن

او6 دھن  �ن ا�ے ا  �ے ت  ا  سہول�ے کی  وٹ  س�پ
را�ن اے  ؛ �ٹ ا  حب م  ک�ے را�ہ س   �ن ورٹ االؤ�ن س�پ

را�ن ر�ٹ

ں 7 ن کی صور ت م�ے �ے �ٹ ر�ن ہ  �ت �ت ود�ا�ن عد �ن ا کام کے �ب �ن �نی �ب �ے می کو �ے�ت را�ہ وراک کی �ن ش اور �ن ا �ئ ا�ب ر�ہ ں؛ م�ن �ے �ئ

ط   �ن ح ہ �حت و �الم�تی  اور  �ت ہ ورا�ن ے�ش � �پ

وظ 8 ر مح�ن �ے نے �ن ں کام کر� �االت م�ے ازی �لوک اور ک�ے �ے ظ ام�ت �ن ح بری کام سے �ت � ا �ب ک�ئے حب دامات  ل�ےے ا�ت ں۔ ک�ے �ے �ئ
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ں :  �ے تے �ہ ہ کر� م مطال�ب �ہ

ا�ب ز م�ن �ے �تی �پرو�ٹوکول �ن اطن ا�ب ح�ن  م�ن
پی ای(کی پی � �تی ٓاالت )� اطن  ح�ن

ا �رکاری چ او �ے �ے ل�ےو ا و ڈ�ب می �ب را�ہ  �ن
ارات مع�ے

ت کے �ے ر�ب کی �ت وں اور ا�ن ار کی گ�ئی �ہ �ے �ت �ے   کے ل�ے
CHWک�شن ر�ک �ے �ن

ظ ،ا�ن �ن ح ھال،ذا�تی �ت کھ �ب ڈ ۱۹ د�ے صو�اً کوو�ے و حن عمال �ب پی ای کااس�ت پی � ٹ ، � م�ن �ن�ب  م�ے

ل�تھ �ے ں گھر، �ہ عر�ےف م�ے گہ " کی �ت ماری "کام کی حب تے �ہ م کر� را�ہ دمات �ن م حن ن کو�ہ رز �ب �ٹ �ے و�ن پو�ٹ،کم�ے امل � ھی �ش ں کو �ب �ے ئے؛ �ہ ا � ا حب ک�ے

امی ما اصول اور �پرو�ٹوکول کی م�ت �ن راد ر�ہ دہ ا�ن وا�ن ا�ن صو�اً �ن ں ر�ا�ئی حن ا�نوں م�ے ک ر�ا�ئی؛ ز�ب ما اصول اور�ت �ن چ او کے ر�ہ �ے ل�ےو ا ز ۱۵۵اور ۱۶۱ اور                          ڈ�ب �ن �ش نو�ن ل اوک� ات ۱۶۴، ۱۷۱ اور ۱۹۴ کے آ �ئی ا�ے ار�ش ڈ ۱۹کو س�ن حت کوو�ے �ت

و؛ بق �ہ کے مطا�
ل�ےے موزوں    ن کے  �ے وا�ت  ان �ن

�نی �ے می کو �ے�ت را�ہ �تی ٓاالت کی �ن اطن  ح�ن
صد �حت �ے ا کی ۷۰ �ن �ے و د�ن ں �ب �ے ا �ئ �ن  �ب

ر ی ک�ئ�ے اور سما�ب

1 3

5

4

2



ل�ےوکو چ ڈ�ب �ے ں سی ا �ے ب حکوم�ت ت سے �ب �ے �ش اکاروں کی ح�ے ہ  کہ  عوامی  محض ر�ن ں  �ن �ے ٹ  کر�تی �ہ ر�ے ت سے، �ٹ �ے �ش نوں کی ح�ے کارک� طرے، �حت ک�ے طح کے �ن ں اعلٰی س ہ�ے ا �توا�ن دگی کا �ام�ن اور �پسما�ن �ے را�اں کر�ن ہے۔ �ہ ا � ا �پڑ�ت  کر�ن
ار کام کا و�ت
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توشر

ں :  �ے تے �ہ ہ کر� م مطال�ب �ہ

COVID-19 ں واب م�ے ا�ت کے کردار CHWs کے �ب ں و�ن ارے م�ے �ٹی کو اس کردار کے �ب و�ن ں کم�ے م اس م�ے و کہ �ہ ا مہم �ب ڈ�ے وط م�ے �ب ک م�ن ل�ئے ا�ے نے کے  ں اس سے کر� �ے تے �ہ و کام کر� ا�ئی مرض کے دوران �ب ں و�ب �ے تے �ہ ں مدد کر� ک�نے م�ے سلک داغ کو رو م�ن

نے والوں ، م کر� را�ہ ھال �ن کھ �ب ن �حت کی د�ے ٹ ال�ئ ر�ن وعات �ن علق م��ن ان �حت سے م�ت طن واری کی ح�ن ز ما�ہ �ے ام �ن طن �ت ا�ب ا�ن واری کا م�ن ل�ئے ما�ہ کے 

اک کام کا ما�ول دد سے �پ سش را�اں اور �ت �ہ

ار ک �ر�ش ل�ئے ا�ے نوں کے  م �حت عامہ سے �حت کارک� ہاں �ہ ن �ب لپ ال�ئ �ے سک�تے �ہ علق معلومات اور مدد حا�ل کر ہے م�ت ا کر ر� ھی �ام�ن ل کا �ب ز ان مسا�ئ �ے ں �ن �ے ہے �ہ ا � ا �پڑ ر�ہ ا کر�ن ن کا �ام�ن ں �ب �ے �ہ

ت کارروا�ئی اور ات کے ازالے کو �برو�ت کا�ے ل�ئے �ش نے کے  ا� �ن �نی �ب �ے ات کے ازالے کا �ے�ت کا�ے ہ کار �ش طر�ے�ت
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CHWs علق �ق ہے کہ کا �حت سے م�ت ا � ا�ن �ن �نی �ب �ے ھی �ے�ت ہ �ب ں �ے م�ے ہے۔ �ہ �کے � ھی مل  ظ �ب �ن ح ت اور �ت گہدا�ش ں �ن م�ے �ہ

ھال کھ �ب ماری د�ے ں:�ہ �ے تے �ہ ہ کر� م مطال�ب �ہ
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جالع تفم            

COVID-19 رہ ا�ش کھ کی CHWs سے م�ت ت عالج ، د�ے چ ، م�ن �ن ا ت حب اعدہ م�ن ا�ت ھال اور مدد �ب �ب

بق ا�نون کے مطا� ھ اور �ت و�ب ک �ب ات کام کا ا�ے �نے کام کے او�ت �ے ہ د د ، اور معاو�ن �ن ت �ب واال و�ت

ں ان �ے تے �ہ ں کام کر� �ٹی م�ے و�ن م �بس کم�ے امات �ہ طن �ت ر کے ا�ن �ئ لڈرن ک�ے چ اور حپ �ے ں کر م�ے

نے والی ال� اص عمر کے حاملہ ، دودھ �پ  کسی حن
، CHWs ودہ �حت کے ا مو�ب ل�ئے �ے  کے 

ھ طرات کے �ا�ت ض CoVID-19 �ن را�ئ  �ن
�نٰی �ش سے اس�ت

حی �ے ر�ب کہ �ازی ، CoVID-19 �ت �ے �تی �ٹ اطن  ح�ن
ہ کوں سے وا�بس�ت �ے �تی �ٹ اطن ل�ئے CHWs ح�ن  کے 

ات �پر عمل درآمد ، دا�ے ت �پرو�ٹوکول اور �ہ  سحن
عد نے کے �ب و� اب �ہ �ے ن دس�ت کس�ے ار و�ے ک �ب ا�ے

ئ ذا�ئ ا عن طوط �پر �ے د �ن  �حت م�ن
ا ا�ب کھا�ن �ن س �پر م�ت  االؤ�ن

ا / کھا�ن

ل�نے والے CoVID-19 اس اؤ ڈا حران کے دوران د�ب �نی اور �ب د ذ�ہ د�ے نے والی �ش و� ہ سے �ہ اؤ کی و�ب �نے کے ل کام کے د�ب م�ٹ
�ن ا�نی سے  سش ھکن اور �پر�ے ت ، health �بسما�نی �ت ت ، معاو�ن علق معاو�ن �نی �حت سے م�ت اعدہ ذ�ہ ا�ت ا�تی �ب ��ے �ن

�نی اور �ن ھ ذ�ہ نوں کے �ا�ت � اورت کے س�ےسش عاون۔ اور مسش 1�ت
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ں مارے ممالک م�ے نے �ہ اء� ڈ و�ب ام کوو�ے طن ھال کے �ن کھ �ب می  �پر حکوم�توں کی �حت عامہ کی د�ے را�ہ ڈ زکی �ن �ن ا�ب �ن ہے۔ کوم�ن �نی ڈالی � اکامی �پر روسش   �ن
بق �حت  ات کے مطا� سش وا�ہ ام عوامی �ن طن ت کا   �ن گہدا�ش کی �ن

07
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ی ڈی داوار )�ب �ے لو �پ موعی گھر�ے ک �حت ملک کی م�ب صد �ت �ے پی( کے کم سے کم 5 �ن ہ � ا�ن ں ا�ن ص م�ے ٹ م�ن�ت حب ل�ئے �ب عامہ کے 

CoVID-19 ل�تھ کے ارد گرد �ے ٹ �ٹو �ہ و را�ئ بے �ب صو� ت کے م�ن ا�ن از�ے صور کے �ب ج کے �ت �ے ل�تھ کور �ے ور�ل �ہ �ے ےو�ن ل�ئے � ں اور �ب کے  �ے گ�ئے �ہ ئے  ا� �ن ہے۔ �ب روری � ں اور �ن �ے سک�تے �ہ ھال کر  کھ �ب مام لوگوں کی د�ے و �ت ، �ب

CHW ص؛ ٹ م�ن�ت حب ا�ب �ب ل�ئے م�ن نے کے  رادی �توت کو �بڑھا� پوں ا�ن ھر�تی گرو� وان �ب �پ �ے ا�نی ، اور �ب ر �ش طن گرا�نی اور �ن ھر�تی کے عمل کی �ن دی �ب د�ے کی �برطر�نی صوا�ب
نے والے �تم کر� ھال�ئی کو �ن ماری عام �ب �نے اور �ہ �ے روغ د ں عدم مساوات کو �ن �ے ل�ئے حکوم�ت نے کے  ک کر� ھ�ے ام کو �ٹ طن کس �ن �ے ئے �ٹ و� ٹے �ہ �ٹو�
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UNIONS IN INDIA
Mumbai Mahanagar Karmachari  

Mahasangh (MMKM)
Hind Mahila Sabha (HMS)

Nagpur Municipal Corporation 
Employees Union (NMCEU)

Karnataka State Government 
employees Association (KSEGA)

Indian National Municipal & 
Local Bodies Workers Federation 

(INMLWF)
Tamil Nadu Government Officials 

Union (TNGOU) 

UNIONS IN NEPAL
Nepal Health Volunteers 

Association (NEVA) 
Health Volunteer Organisation of 

Nepal (HEVON)

UNIONS IN PAKISTAN
All Sindh Lady Health Workers 

and Employees Union 
(ASLHWEU) 

Punjab Ladies Health Workers 
Union (PLHWU)
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COMMUNITY HEALTH WORK IS WORK

سپورٹ لیڈی ہیلتھ  ورکرز


