
کی جانب سے عوام کو مشوره دیا جاتا ہے کہ    (BCCDC)بی سی سی ڈی سی 
 ہربل آیورویدک کلِنک سری سے خریدی گئی اشیا کو تلف کر دیں۔ 1وه اے 
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 1برڻش کولمبیا کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ وه اے  (BCCDC)بی سی سینڻر فار ڈیزیز کنڻرول 
میں  اشیا آیوروید والیکر دیں، کیونکہ ان  ردہربل آیورویدک کلِنک سری سے خریدی گئی اشیا کو 

 سیسہ اور پاره پایا گیا ہے اور ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے انہیں بیچنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔   

 جو سری،  ہربل آیورویدک کلِنک، 1معائینے کے بعد پبلک ہیلتھ ایکٹ کے تحت اے فریزر ہیلتھ نے 
ری کر دیا ہے۔   ہیلتھ کو بند کرنے کا حکم جا ہے، پر واقع   Street 128  8430 – 31#بی سی  میں 

عوام کو اور وه   و کلِنک سے قبضہ میں لے لیا ہےکینیڈا نے مصنوعات، جزویات اور ساز و سامان ک
 ہیں۔ شدید خطرات کا باعث ہو سکتیکہ یہ  کر رہے ہیں هانتبا

اس کلنک کے  BCCDCان اشیا کے استعمال سے شدید بیماری یہاں تک کہ موت تک ہو سکتی ہے۔  
 ایک ایسے گاہک کو جانتی ہے جو کہ سیسہ کے  زہر سے بیمار ہوا ہے۔  
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https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa-116840spec
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/68940a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/68940a-eng.php
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/68940a-eng.php


اگر آپ نے اس کلنک سے اشیا خریدی ہیں، اور آپ کو اپنی صحت کے بارے میں فکر ہے تو، برائے 
۔  بی سی کا ملئے اور انہیں بتائیے کہ آپ کونسی اشیا استعمال کرتے رہے ہیں مہربانی ڈاکڻر سے

آپ کے ڈاکڻر کے    Drug and Poison Information Centreڈرگ اینڈ پوائزن انفرمیشن سینڻر  
 ساتھ مل کر کسی بھی تشخیص یا عالج کام کرنے کے لئے حاضر ہے۔  

 کی عالمات میں مندرجہ ذیل شامل ہیں:  Lead Poisoningکے زہر   سیسہ

 خون کی کمی •
 سر درد / چڑچڑاہٹ / سوچ میں سستی  •
 قبض •
 معدے کا درد •
 حمل گرنا / مرده بچے کی پیدائش •

اکثر آیورویدک اور دیگر روائیتی عالج کی اشیا اور جزویات باہر کے ممالک سے منگوائے جاتے 
ہیں۔  جبکہ بہت سی اشیا محفوظ طریقے سے استعمال کی جا سکتی ہیں، کچھ میں ایسے جزو ہوتےہیں 

کل جو اچھی طرح سے بتائے نہیں گئے ہوتے یا وه لیبل میں شامل نہیں ہوتے ،  جس سے یہ کہنا مش
 ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کی صحت پر کیسے اثر انداز ہوں گے۔  

 

اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پر روائیتی عالج کے لئے گئی اشیا کی عالمات ظاہر ہو رہی ہیں تو برائے 
بتائیے کہ آپ کونسے ہیلتھ پراڈکٹ لے  تمام مہربانی ڈاکڻری توجہ حاصل کیجئے اور اپنے ڈاکڻر کو

پر ہیلتھ    Complaintsیا      Adverse Eventsی ہیلتھ پراڈکٹ کے بارے میں رہے ہیں۔  آپ کسی بھ
 کینیڈا کو رپورٹ کر سکتےہیں۔   

 پڑھئیے۔    Risk Advisoryہیلتھ کینیڈا کی  

اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں یا آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی فریزر 
 پر فون کیجئے۔   local 765612 5405-930 (604)ہیلتھ کے سرے ہیلتھ پروڻیکشن آفس کو 

پرووینشل ہیلتھ سروسز    (BC Centre for Disease Control)بی سی سینڻر فار ڈیزیز کنڻرول 
کا ایک حصہ ہے جو پبلک ہیلتھ کی    (Provincial Health Services Authority)ڻی اتھار

کرنا، عالج، روک تھام اور مشاورت کی خدمات کے ذریعہ کرتا  معلومات حاصلسربراہی؛ نگرانی، 
یہ سینڻر عوامی صحت کے لئے اہم بیماریوں کی تشخیص اور عالج کی خدمات مہیا کرتا ہے،  ہے۔  

یہ ی اور پالیسی کی خدمات تمام درجوں کی گورنمنٹ اور ہیلتھ اتھارڻیزکو مہیا کرتا ہے۔  اور تجزیات
BCCDC   جا  اور بچائےبیماریوں  دائمیصحت کی بہتری اور بچاؤ کی خدمات بھی مہیا کرتا ہے تاکہ
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http://www.dpic.org/
http://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw119898
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada/adverse-reaction-reporting.html
http://healthycanadians.gc.ca/apps/radar/md-im-0005.08.htm
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/689409-eng.php


پر جائیے یا ہمیں    www.bccdc.caمزید کے لئے،  سکنے والے زخموں کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔  
 پر پیروی دیجئے۔   CDCofBC@  (Twitter)ڻوڻر 

پانچ جغرافیائی ہیلتھ اتھارڻیز کے ساتھ کام کرتے ہوئے؛    (PHSA)پروینشل ہیلتھ سروسز اتھارڻی 
خدمات بی سی میں منصوبہ بندی، انتظام اور  ہوئی مخصوص اور صوبہ بھر کی ہیلتھ کیئر کی چنی

کے ساتھ مہیا کرتی ہے تاکہ تمام صوبے میں ایسے حل دئیے جائیں جن سے برڻش کولمبیا  اندازے
پر جائیے یا ہمیں    www.phsa.caمزید معلومات کے لئے،  کے لوگوں کی صحت بہتر ہو سکے۔  

 پر پیروی دیجئے۔  PHSAofBC@  (Twitter)ڻوڻر 

 میڈیا کے لئے رابطہ:
Media contact: 

Heather Amos 
BCCDC Communications 

604-707-2412 
 PHSA media line: 778-867-7472یا  

Heather amos@phsa.ca 
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