COVID-19 ਅਤੇ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਿਡਸਚਾਰਜ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ
You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and
correctly use this information

ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫਿੜਆਂ
ਨੂੰ ਸੰਕਰਿਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ (ਿਵਸ਼ਾਣੂ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਐਸਏਆਰਐਸ (SARS)-ਸਬੰਧਤ
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (SARS-CoV-2) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ COVID-19 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ
ਿਕਵ� ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਸੰਕ�ਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮ� ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ
ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ, ਠੰਡ ਲੱ ਗਣ ਨਾਲ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਿਹਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ
ਝੁਣਝੁਣੀ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਜਾਂ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤ ਲੱ ਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱ ਛਣ ਹਰ ਸਮ� ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਿਛੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਹੀ ਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਨੇਿੜਓ
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਿਮਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੂਿਜਆਂ ਿਵੱਚ
ਵਾਇਰਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਿਕ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ਮੇਜ਼, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹ�ਡਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਿਕ, ਇਹ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਜਸ ਤਰ�ਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਲਾਗ ਨੂੰ
ਫੈਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਿਕਵ� ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦ� ਤਕ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਤਕ ਉਹ ਠੀਕ
ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਬਮਾਰ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਨੇਿੜਓ ਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। COVID-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਦ� ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁ ਹਾਡਾ
ਡਾਕਟਰ ਕਿਹ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ।
Image Filename

ਘਰ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?

•

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਂ ੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ।
ਗੱਲਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀ ਂ ਆਉਦ

•

ਤੁ ਹਾਡੇ ਪ�ਸੂਤੀ ਪੀੜਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਦ� ਤੱਕ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਦੇ ਹੋ।

•

ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਜੂਸ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਬਾ (ਸੂਪ) ਪੀਓ।

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਤ� ਆਰਾਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੂਲ ਿਮਸਟ ਿਹਯੁ ਿਮਿਡਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਸੌਣ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਲੇ ਟਣ ਲੱ ਿਗਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਤ� 3 ਿਸਰਹਾਣੇ ਦੀ
ਵਰਤੋ ਕਰੋ।

•

ਿਸਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੀਅਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਿਮਕਸਡ ਿਡ�ੰਕ (ਅਲਕੋਹਲ) ਨਾ ਪੀਓ।

•

ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕ�ਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ:
o

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।
ਕਪੜੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਪਰਤਾਂ ਹੋਣ।

o

ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਓ ਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿਖੱਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ
ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ।

o

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ।

o

ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ, ਘਰ ਿਵੱਚ ਅਲੱ ਗ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ। ਿਸਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓ।

o

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

o

ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾ ਬਣਾਓ।

o

ਵੱਖਰੇ ਪਕਵਾਨਾਂ, ਬਰਤਨਾਂ, ਿਬਸਤਰੇ, ਤੌਲੀਏ, ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।

o

ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ, ਲਾਈਟਾਂ
ਂ ਰਟੌਪਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇ ਸਿਵੱਚ, ਿਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਫੋਨ, ਕੀਬੋਰਡ, ਕਾਉਟ

o

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

o

ਘਰ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤ� ਬਚੋ।

ਿਕਹੜੀ ਫਾਲੋ -ਅਪ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
•

ਤੁ ਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ 'ਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇਨ�ਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸਮਾਂ ਰਿਹੰਿਦਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ -19 (COVID-19) ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਬਮਾਰੀ
ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਿਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਇਨ�ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਬੁਖਾਰ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ

ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਸੀਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱ ਗ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ?
ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੂਸਿਰਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ
ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀ ਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀ,ਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ
ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ, ਮੂੰਹ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਿਚਹਰੇ,
ਮੂੰਹ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਬਮਾਰ ਰਿਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ
ਹਨ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਆਪਣੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਏ 3 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਮੁਕਤ ਰਹੋ

•

ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਂ ਹਨ

•

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਲੱ ਛਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਿਦਨ
ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲੱ ਛਣ ਰਿਹਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ
ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ COVID-19 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਿਦਨ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਨੈਗੇਿਟਵ ਹੋਣ।
ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਕੜ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। COVID-19
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
•

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।

•

ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਜਾਂ ਲੰ ਮੇ ਸਮ� ਦਾ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਨੁ ਕਸ

•

ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ

•

ਮੌਤ

ਇਸ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
•

ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਫੈਬਿਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਫੇਸ ਕਵਰ ਪਿਹਨੋ:

o

ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤ� ਿਨਕਲਦੇ ਹੋ। ਿਜੰਨਾ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਰਿਹਣਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਿਸਰਫ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲੋ । ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੂਿਜਆਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ�ਾਂ ਤ�
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁਟ
ੱ (1.8 ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

o

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ।
ਜਦ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

o

ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਦਸਤਾਨੇ
ਪਿਹਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

o

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋ। ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਦੂਰ ਿਕਸੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ
ਰਿਹਣਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

o

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ COVID-19 ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋ

•

ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਫੇਸ ਕਵਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਿਕ ਜਦ�
ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ
ਉਤਾਰਦੇ ਸਮ� ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•

ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਿਤਆਂ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰਤ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਿਡਸਪੋਸੇਬਲ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਿਦਓ।

•

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਿਛੱਕਣ ਤ� ਬਾਅਦ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ
ਰਗੜੋ।

•

ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਵੋ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ� ਬਾਹਰੀ ਜਗ�ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ
ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਭਿਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ (1.8 ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ
ਅਤੇ ਹਾਈ ਫਾਈਵ (ਤਾਲੀ ਦੇਣ) ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

•

ਸ਼ਿਹਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕੰਨੇ ਲੋ ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਣ ਲਈ
ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਵਤ ਹਨ ਲਈ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਸਵੈ-ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁ ਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

•

ਂ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਿਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਓ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਅੰਦਰ
ਜਦ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਿਛੱਕ ਆਉਦ
ਵੀ ਖੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਮਗਰ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵ।ੋ

•

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਚਹਰੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਚੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ।

•

ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਤ�ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਿਨੰ ਗ ਵਾਈਪ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਨਸ਼ਚਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੇ ਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।

•

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਿਕਸੇ ਕੋਿਵਡ-19 (COVID-19) ਨਾਲ ਗ�ਸਤ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਹੂ, ਬਲਗ਼ਮ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਲਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਗਾਉਨ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਿਹਨੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ
ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਕੀਟਾਣੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਸਮ� ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਕਦ� ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
•

ਸੰਕ�ਮਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵਚ 100.4°F (38°C) ਜਾਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਕਾਂਬਾ, ਖਾਂਸੀ, ਵਧੇਰੇ ਬਲਗਮ, ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਦਾ
ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

•

ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ - ਪਿਹਲਾਂ ਨਾਲ� ਔਖਾ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਘੱਟ ਹਵਾ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ

•

ਆਪਣੀ ਿਪੱਠ 'ਤੇ ਿਸੱਧਾ ਲੇ ਟਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ

•

ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ

•

ਂ ਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ, ਨਹੁੰ, ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹਨ
ਉਗ

ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ�ਾਉਣਾ: ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੀਚ ਬੈਕ ਮੈਥਡ (ਵਾਪਸ ਪੜ�ਾਓ ਤਰੀਕਾ) ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ।ੋ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸਮਝਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ�ੀਆਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਮ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

•

ਮ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

•

ਮ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਦੂਿਜਆਂ ਤਕ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤ� ਬਚਾਅ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮ� ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ।

•

ਂ ਆਉਦ
ਂ ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ;
ਮ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ; ਨੀਦ
ਂ ਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਟੇ, ਨਹੁੰ, ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮ� ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ।
ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਗ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ
ਨਹੀ ਂ ਲ� ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ,
ਜਾਂਚਾਂ, ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ, ਥੇਰੇਪੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ
ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਹੈ।
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