
Covid-19 

 ایک مسلم جنازے کا بندوبست - جب کسی کی موت کی اطالع کورونر کو دی جاتی ہے
 سوگوار خاندانوں کی امداد کے لئے ہم نے ایک مختصر رہنمائی اور فلو چارٹ تیار کیا ہے۔. ہم لیسٹر سٹی اینڈ ساؤتھ لیسٹر شائر کے لئے
 کیتھرین میسن ، ایچ ایم کورونر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ موجودہ کوویڈ 19 کے رہنما خطوط کے تحت کیا توقع کی جائے اس بارے میں
 ایک مختصر بصیرت فراہم کی جاسکے۔ کسی موت کے بارے میں جو کارونر کو اطالع دی گئی ہے اس سے نمٹنا بہت مشکل ہوسکتا ہے لہذا ہم امید
 کرتے ہیں کہ اس رہنمائی سے مدد ملے گی۔

 :کورونا وائرس ایکٹ 2020 کے مطابق ، کسی ڈاکٹر کے ذریعہ موت کی وجہ سے میڈیکل سرٹیفیکیٹ (ایم سی سی ڈی) جاری کیا جاسکتا ہے اگر

1.  متوفی کو کسی بھی ڈاکٹر نے ذاتی طور پر یا ویڈیو کال کے ذریعے ، کسی موجودہ بیماری کے سبب موت سے قبل 28 دن کے اندر دیکھا تھا
 :یا

2.  مرنے والے کو کسی بھی ڈاکٹر نے ذاتی طور پر موت کے بعد دیکھا تھا ، بشرطیکہ مرنے والے کو کسی بھی ڈاکٹر نے ذاتی طور پر یا موت
 سے 28 دن قبل ویڈیو کال کے ذریعے دیکھا ہو۔

 تاہم ، اگر مذکورہ باال (1) اور (2) کو پورا نہیں کیا جاسکتا ہے تو پھر موت کی اطالع کورونر کو دی جائے گی۔

 مزید برآں ، اگر موت اچانک اور غیر واضح ، مشتبہ ، متشدد یا غیر فطری تھی تو ایسی اموات کی اطالع بھی کورونر کو دی جائے گی۔

 جب مزید تفتیش کی ضرورت ہوتی ہے۔

 اگر کورونر کا دفتر فیصلہ کرتا ہے کہ تحقیقات ضروری ہے تو اس کے مطابق پیتھالوجسٹ کو ہدایت کی جائے گی۔ پیتھالوجسٹ اپنا جائزہ لے گا
 اور فیصلہ کرے گا کہ عمل کا بہترین نصاب کیا ہوگا۔ یہ یا تو حملہ آور پوسٹ مارٹم ہوگا یا جہاں ممکن ہو موت کا سبب معلوم کرنے کے لئے سی
 ٹی اسکین کرایا جائے گا۔ غیر معمولی معامالت میں پیتھالوجسٹ صرف جسم کا معائنہ کرکے ان کے نتائج فراہم کرے گا ، جسے اکثر "دیکھیں اور
  وجہ" کہا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا فیصلہ مکمل طور پر پیتھولوجسٹ نے کیا ہے اور یہ ثبوت پر مبنی ہے۔

 اگر پیتھولوجسٹ کے نتائج کے نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موت قدرتی وجوہات کی بناء پر ہوئی تھی ، تو کورونر الش کو جاری کرے گا اور تدفین
 آرڈر کو براہ راست جنازے کے ڈائریکٹر کو ای میل کرے گا تاکہ آخری رسومات ہونے دیں۔

 موت کی وجہ کب معلوم نہیں ہوسکتی ہے۔

 اگر موت کی ایک وجہ کو قائم کرنے کی تحقیقات ناکام رہی تو ، کورونر ایک الگ الگ تفتیش کھولے گا جس کی وجہ سے وہ قائم ہوسکے۔ ایسے
 حاالت میں کورونر خاندان کو ایک عبوری موت کا سرٹیفکیٹ بھیجے گا اور جسم کو آزاد کرے گا تاکہ آخری رسومات ادا ہوسکیں۔ جب اور جیسے
 ہی کرونر کی انکوائری مکمل ہو جاتی ہے تو کورونر رجسٹرار کو مطلع کرے گا تاکہ موت کا اندراج ہوسکے۔

 جب تفتیش کی ضرورت نہیں ہے

 کورونر جنازہ کے ڈائریکٹر کی دیکھ بھال میں اس الش کو جاری کرے گا۔ وہ اسپتال میں مریضوں کے امور یا سوگوار خدمات کو بھی ہدایت دیں
 گے کہ اگر ہسپتال میں موت واقع ہو تو ایم سی سی ڈی جاری کریں۔ اگر موت گھر پر یا معاشرے میں تھی تو پھر جنرل پریکٹیشنر (جی پی) ایم
 سی سی ڈی فراہم کرے گا۔ایم سی سی ڈی کو براہ راست رجسٹرار کو ای میل کیا جائے گا

 نوٹ: کنبے کو کوئی دستاویزات نہیں دی جائیں گی۔

 جب رجسٹریشن سروس نے ایم سی سی ڈی کو اسپتال یا جی پی سے موصول کیا ہے تو رجسٹرار کنبہ سے رابطہ کریں گے اور اندراج مکمل کرنے
 کے لئے ٹیلیفون مالقات کا بکنگ کریں گے۔

 ایک بار جب رجسٹریشن مکمل ہوجائے تو رجسٹرار دفن آرڈر کو براہ راست جنازے کے ڈائریکٹر اور لیسٹر سٹی کونسل قبرستانوں کے محکمہ کو
 ای میل کریں گے تاکہ تدفین بک کی جاسکے۔

  :مزید تفصیلی معلومات یا مدد کے لئے مالحظہ کیجیے 
www.crescent-funerals.com 

 کسی رضاکارانہ مشورے یا مدد کے لئے آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کرسکتے ہیں۔
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 :کسی بھی مشورے یا مدد کے لئے رابطہ

Salim Mangera - 07833 533490 
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Covid-19 - ایک مسلمان 
 جنازے کا انتظام کرنا

 کورونرز عمل
فلو چارٹ

موت کا ذکر کورونر سے ہوتا ہے

 پیتھالوجسٹ اس بات کا تعین کرے
 گا کہ آیا سی ٹی اسکین استعمال
 کرنا ہے یا اگر کوئی ناگوار پوسٹ

مارٹم کرایا جائے

 کورونر اگلے رشتہ داروں کو آگاہ
کرے گا اور تحقیقات کا حکم دے گا

 رجسٹرار رجسٹریشن مکمل کرتا ہے
 اور دفن آرڈر کو جنازے کے
ڈائریکٹر کو ای میل کرتا ہے

 جی پی یا ہسپتال ایم سی سی ڈی
 فراہم کرے گا اور اسے رجسٹرار کو

ای میل کرے گا

 تدفین کا انتظام کرنے کے لئے
 جنازہ کے ڈائریکٹر کونسل سے

رابطہ کرتے ہیں

 جنازے کے ڈائریکٹر جسم جمع
 کرتے ہیں اور غسل اور کفن کا

انتظام کرتے ہیں

تدفین مقررہ وقت پر ہوتی ہے

 کورونر کے افسر کے ذریعہ ابتدائی
 تشخیص اس بات کا تعین کرے گی
کہ آیا مزید تفتیش کی ضرورت ہے

ضرورت ہے

 ٹیلیفون رجسٹریشن کروانے کے لئے
 رجسٹرار اگلے رشتہ داروں سے

رابطہ کریں گے

کورونر نے تفتیش مکمل کی

 کورونر جسم کو رہا کرتا ہے اور
 ہسپتال یا جی پی کو ایم سی سی
ڈی جاری کرنے کی ہدایت کرتا ہے

 کورونر باڈی کو آزاد کرے گا اور
 تدفین آرڈر کو جنازے کے ڈائریکٹر

کو ای میل کرے گا

ضروری نہیں


