ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ

1. ਕੋਵਿਡ -19 ਕੀ ਹੈ ?
ਕੋਵਿਡ -19 ਇੱਕ ਲਾਗ ਿਾਲੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੱ ਭੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ l ਇਹ ਇੱਕ
ਨਿਾਾਂ ਿਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾਰੇ ਦਸੰਿਰ 2019 ਵਿਚ ਿੁਹਾਨ (ਚੀਨ) ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ
ਸੀ l ਕੋਵਿਡ -19 ਇੱਕ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਿ ਵਿੱਚ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ l

2. ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਕੀ ਹਨ ?








ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਮ ਲੱ ਛਣ ਿੁਖਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਥਕਾਿਟ ਹਨ l
ਦਸਰੇ ਲੱ ਛਣ ਜੋ ਘੱਟ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਰਦ, ਿੰਦ
ਨੱਕ, ਵਸਰਦਰਦ, ਅੱਖਾਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼, ਦਸਤ, ਸੁਆਦ ਜਾਾਂ ਗੰਧ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਣਾ, ਚਮੜੀ 'ਤੇ
ਾਂ ਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਅੰਗਵਿਆਾਂ ਦੇ ਿੇਰੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ l
ਧੱਫੜ, ਉਗ
ਇਹ ਲੱ ਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l
ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l
ਗੰਭੀਰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ: ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ / ਸਾਹ ਘੱਟ ਆਉਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਿੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਜਾਾਂ ਚੱਲਣ ਵਫਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਵਸਆ l
ਗੰਭੀਰ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਚ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l

3. ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਹਨ ਤਾਾਂ ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਕਦੋਂ
ਜਰਰਤ ਹੈ ?
 ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ/ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚੋ ਖੁਦ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ l
 ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜੀਵਟਿ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਲਕੀ ਖੰਘ ਜਾਾਂ ਹਲਕਾ ਿੁਖਾਰ
ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਲੱ ਛਣਾਾਂ / ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈl
 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਿਰ 104 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ l
ਾਂ ੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ / ਦਿਾਅ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ
 ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਆਉਦ
ਦੇਖਭਾਲ ਲਓ l ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਿਰ 104 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਵਮਲ ਸਕੇ l ਤੁ ਸੀ ਸਹੀ
ਵਸਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਿਰ 104 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

4. ਕੋਵਿਡ-19 ਵਕਿੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ?
ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਸੰਕਰਵਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿੋਲਣ, ਖੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈl ਖੰਘਣ ਜਾਾਂ ਵਛੱਕਣ ਸਮੇਂ ਿਾਹਰ
ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਛੱਵਟਆਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ (2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਜਾਾਂ ਸਤ੍ਾ ਅਤੇ ਚੀਜਾਾਂ ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ
ਤੇ ਵਛੱਟੇ ਪਏ ਹਨ, ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ l

5. ਜੇ ਅਸੀ ਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵਕ ਕੌਣ ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਦਵਜਆਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁੱਵਿਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ?
ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਹੱਤਿਪਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹਨ l
1. ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ

2. ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱਥ ਧੋਿੋ
3. ਸਮਾਵਜਕ ਦਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖੋ
4. ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ
5. ਹਿਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਿੈਿੋ

6. ਕੀ ਇਹ ਸੁੱਚ ਹੈ ਵਕ ਕੇਿਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੁੱ ਛਣ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹੀ ਵਬਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਨਹੀ,ਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਲੱ ਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਿਾਇਰਸ ਿਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ l ਪਰ ਲੱ ਛਣ
ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿੀ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਵਕਸੇ ਦੇ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਲੱ ਛਣ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 2 - 14 ਵਦਨ ਲੱ ਗ ਸਕਦੇ ਹਨ l ਸੰਕਰਵਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਤੋਂ 2 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ
ਦਸਵਰਆਾਂ ਨੰ ਸੰਕਰਵਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ l ਲੱ ਛਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਵਦਨ ਿਾਅਦ ਪਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਗੈਰ ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ l

7. ਮੈਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੁੱਚ ਆਇਆ ਹਾਾਂ ਵਜਸ ਨੰ
ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ ?

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਵਜਸਨੰ ਕੋਵਿਡ – 19 ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲਾਗ ਲੱ ਗ
ਸਕਦੀ ਹੈ l ਨੇ ੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ
ਹੋl ਇਨ੍ਾਾਂ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੈ l








ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਭਾਿੇ ਿਹੁਤ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਹੋਣ ਤਾ ਿੀ ਤੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਹੋਰਾਾਂ ਤੋ ਅਲੱ ਗ
ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l
ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁ ਸੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਵਫਰ ਿੀ 5-10 ਵਦਨਾਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ l
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਰਵਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਛਣ
ਹਨ ਤਾਾਂ ਖੁਦ ਨੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਓ l
ਵਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੱਲੋ ਦਵਜਆਾਂ ਨੰ ਸੰਕਰਵਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਸਰਫ ਥੋੜੇ ਵਜਹੇ ਲੱ ਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਿੱਖ ਕਰਨਾ ਿਹੁਤ ਜਰਰੀ
ਹੈ l
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਕਸੇ ਸੰਕਰਵਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਾਂ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਕਰੋ l

8. ਸਿੈ- ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?







ਸਿੈ- ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਸਨੰ ਕਵਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਵਜਿੇਂਵਕ ਖੰਘ, ਿੁਖਾਰ
ਆਵਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱ ਗ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਸਕਲ ਜਾਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂਦਾ
l
ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਹਿਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੰ ਿੱਖ ਕਰੋ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਕ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹਲਤ ਹੋਿੇ
l
ਦਵਜਆਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰੀ ਰੱਖੋ, ਭਾਿੇ ਵਕ ਉਹ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਿਰ ਹੀ ਹੋਣ l
ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ 2 ਿਾਰ ਜਾਾਂਚ ਕਰੋ l
ਾਂ ੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਸਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਤੁ ਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਾਂ 104
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਆਉਦ
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ l
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਾਂ, ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜਾਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ
ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ।

9. ਸਿੈ-ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਸਿੈ-ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਦਰੀ ਵਿੁੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ?







ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜੀਵਟਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਿੀ ਜੋ ਵਕਸੇ
ਸੰਕਰਵਮਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ l ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਵਸਰਫ ਵਿਮਾਰੀ ਨੰ
ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱ ਛਣ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਿ ਪਾਜੀਵਟਿ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਿਾਕੀ ਸਭ ਨਾਲ ਅਲੱ ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ l ਪਾਜੀਵਟਿ
ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਹੋ ਿੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀ ਾਂ ਿੀ l ਵਿਮਾਰੀ ਨੰ ਫੈਲਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ l
ਸਮਾਵਜਕ ਦਰੀ ਦਾ ਮਤਲਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੀ ਿਣਾਉਣਾ ਹੈ l ਇਸ ਲਈ ਦਵਜਆਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦਰੀ ਰੱਖਣ
ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ l

10. ਕੀ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ -19ਨੰ ਰੋਕ ਜਾਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ?
ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਕੁਝ ਰਿਾਇਤੀ ਜਾਾਂ ਘਰੇਲ ਉਪਚਾਰ ਕੋਵਿਡ ਤੋ ਆਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ
ਨੰ ਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਕ ਮੌਜਦਾ ਦਿਾਈ ਇਸ ਵਿਮਾਰੀ ਨੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ
ਉਸ ਨੰ ਿੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਦਿਾਈ ਲੈ ਣ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾ ਦਾ ਐਾਂਟੀਿਾਇਓਵਟਕ ਕੋਵਿਡ -19
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਰਤਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ l ਕੁਝ ਦਿਾਈਆਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ.
ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕੈਲੋਰੋਕੁਇਨ / ਐਾਂਟੀਿਾਇਰਲ ਦਿਾਈਆਾਂ / ਸਟੀਰਾਇਡ ਡਾਕਟਰੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਹੇਿ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ
ਹਨ l ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਵਮਆ ਵਿਚ ਵਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀਕੈਲੋਰੋਕੁਇਨ ਲੈ ਣ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।

11. ਕੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ, ਦਿਾਈ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ?


ਵਫਲਹਾਲ ਨਹੀ,ਾਂ ਅੱਜ ਤਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੰ ਰੋਕਣ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਾਂਟੀਿਾਇਰਲ ਦਿਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਿਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਿਹੁਤੇ ਮਰੀਜ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਿੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ l



ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਅਤੇ ਦਵਜਆਾਂ ਨੰ ਿਚਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ
ਨੰ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਛੱਕਣ ਸਮੇਂ ਕਹਣੀ ਨੰ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਾਂ ਵਟਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ
ਅਤੇ ਦਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮੀਟਰ (6 ਫੁੱਟ) ਦੀ ਦਰੀ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣਾ l

12. ਕੀ ਐ ਾਂਟੀਬਾਇਓਵਟਕਸ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ?
ਨਹੀ,ਾਂ ਐਾਂਟੀਿਾਇਓਵਟਕਸ ਿੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਸ ਕੋਿ -2 ਇਕ ਿਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਐਾਂਟੀਿਾਇਓਵਟਕਸ ਨਾਲ ਪਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ l ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਐਾਂਟੀਿਾਇਓਵਟਕ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲੈ ਣ ਤੋਂ
ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਸਰਫ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੋ l

13. ਕੀ ਵਿਟਾਵਮਨ-ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਵਸਸਟਮ ਨੰ ਮਜਿਤ ਿਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਇਲਾਜ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ l

14. ਕੀ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੰ ਰੋਕ ਦੇਿੇਗਾ ?
ਅਵਜਹਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪੀਣ ਿਾਲਾ ਪਦਰਾਥ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਿਚਾਏ ਜਾਾਂ ਵਿਮਾਰੀ ਨੰ ਿੀਕ ਕਰੇ l ਗਰਮ
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਣਾ ਵਸਰਫ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ l

15. ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਅਤੇ ਵਕੁੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ?
ਪੰਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਵਿਨਾਾਂ
ਕੋਰੋਨਿਾਇਰਸ ਲਈ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਸਰਕਰੀ ਲੈ ਿ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ
ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਨਮਵਨਆਾਂ ਨੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਵਿੱਚ
ਿਾਕ ਇਨ ਟੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ l

16. ਮੇਰਾ ਨਮਨਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਵਲਆ ਵਗਆ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਾਂ ਲੁੱ ਗੇਗਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਮੈਨੰ ਕੀ ਸਾਿਧਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ?
ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਲੱ ਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਨਾਟ ਵਿਧੀ ਵਿਚ
ਲਗਭਗ 1-2 ਘੰਟੇ ਲੱ ਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਵਸਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਚ ਿਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ l
ਸਾਿਧਾਨੀਆਾਂ:






ਇੱਕ ਿੱਖਰੇ ਹਿਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹੋ ਵਜਸ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹਲਤ ਹੋਿੇ।
ਿਜੁਰਗਾਾਂ, ਿੱਵਚਆਾਂ, ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਹੋ l
ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ-ਵਫਰਨ ਨਾ ਕਰੋ l
ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮਾਵਜਕ / ਧਾਰਵਮਕ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ
ਆਵਦ l
ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਿਾਰ ਿਾਰ ਹੱਥ ਧੋਿੋ ਜਾਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ l

ਘਰੇਲ ਚੀਜਾਾਂ ਨੰ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ l
ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ l
ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੱਸੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ l





17. ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਐ ਾਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ?
ਐਾਂਟੀਜੇਨ ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ ਵਿਚ, ਨੱਕ ਰਾਹੀ ਸਿੈਿ ਵਲਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ 30 ਵਮੰਟਾਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ l ਇੱਕ
ਪਾਜੀਵਟਿ ਨਤੀਜਾ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ l ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇ ਐਾਂਟੀਜੇਨ ਜਾਾਂਚ ਵਰਪੋਰਟ ਨੈ ਗੇਵਟਿ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਇਹ ਵਸੱਟਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕੱਵਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੈ ਗੇਵਟਿ ਹੋ l ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਲੱ ਛਣ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l

18. ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੰ ਵਕਿੇਂ ਜਾਣਾਾਂਗਾ ?
ਨਮਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਨਮਨਾ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੇ ਮੋਿਾਈਲ ਨੰਿਰ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ l

19. ਜੇ ਮੈਂ ਵਬਨਾ ਲੁੱ ਛਣਾ ਤੋ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਕੁੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ?

ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ ਪਾਜੀਵਟਿ ਆਏ ਮਰੀਜਾਾਂ ਲਈ, ਘਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਸਰਫ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਹੈ ਵਜੰਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਖਾਨੇ ਿਾਲਾ ਇਕ ਿੱਖਰਾ, ਹਿਾਦਾਰ ਕਮਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਵਸਹਤ ਖਤਰੇ ਿਾਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸ਼ਗਰ, ਵਦਲ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਿਲੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਆਵਦ l
ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰੇ ਤੋਂ
ਿਾਅਦ ਘਰ ਵਿਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l
ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕਸੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਜੋ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ
ਜਾਾਂ ਇਕ ਵਨੱ ਜੀ ਸਹਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ l
ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਜਰਰੀ ਹੈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁ ਸਲਖਾਨੇ ਿਾਲਾ ਅਲੱ ਗ
ਕਮਰਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਵਨਰੰਤਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ
ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸ਼ਗਰ, ਿਲੱ ਡ ਪਰੈਸ਼ਰ, ਵਦਲ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ, ਆਵਦ l







20. ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜੀਵਟਿ ਹਾਾਂ, ਤਾਾਂ ਵਕਸ ਜਾਾਂਚ ਜਾਾਂ ਟੈਸਟਾਾਂ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ?
I.
II.

III.

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਈ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਮਾਰੀ ਿੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਹੋਰ ਵਕਸੇ ਟੈਸਟ ਦੀ
ਜਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ l
ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਮਾਰੀ ਿੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਖਨ ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਾਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ
ਐਕਸਰੇ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਜਾਾਂਚ ਆਵਦ ਦੀ ਜਰਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਿੱਲੋਂ
ਹੋਿੇਗਾ l
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਜਾਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ
ਤੁ ਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਿਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਥਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਵਹਰ ਡਾਕਟਰ ਿੱਲੋਂ
ਫੈਸਲਾ ਵਲਆ ਜਾਿੇਗਾ l

21. ਜੇ ਮੈਨੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਛ
ੁੱ ਵਗੁੱਛ ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ?
ਤੁ ਸੀ ਾਂ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਿਰ ਤੇ 24X7 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ l

22. ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਕੰਨੀ ਹੈ ?
ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੈ l ਵਨੱ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਾਂ ਦਰਾਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ l
23. ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਤਾਾਂ ਮੈਨੰ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲੈ ਣੀਆਾਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ?





ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਛਣ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੰ ਵਸਰਫ ਿੁਖਾਰ ਸਮੇਂ
ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਟਾਵਮਨ ਸੀ, ਵਿਟਾਵਮਨ ਡੀ ਅਤੇ ਵਜੰਕ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ l
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਕੋਈ ਿੀ ਦਿਾਈ ਨਾ ਲਈ ਜਾਿੇ l
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੰ ਲੱ ਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਿੱਲੋਂ ਤੁ ਹਾਨੰ
ਕਲੀਨੀਕਲ ਹਾਲਤ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਾਈਆਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ ਜੋ ਵਕ
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਵਜੱਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣਗੀਆਾਂ:
i.
ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਵਹਸਾਿ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਿੱਲੋਂ ਐਾਂਟੀਿਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਵਰਮੇਡਸੀਿੀਰ
ਵਲਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਇਸਨੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੰ ਵਦੱਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ l
ii.
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਿੱਲੋਂ ਡੈ ਕਸਾਮੀਥਾਸੋਨ ਿੀ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੀਰਾਇਡ
ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ l ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
94 % ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸਦੀ ਵਸਰਫ ਓਦੋਂ ਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ l
iii.
ਵਮਥਾਇਲ ਪੱਰਡਨੀਸੋਲੋਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਹੈ ਵਜਸਨੰ ਵਕ ਡਾਕਟਰ ਿੱਲੋਂ ਿਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ
ਵਿੱਚ ਡੈ ਕਸਾਮੀਥਾਸੋਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ l
iv.
ਟੋਵਸਲੀਯਮੈਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਹਾਲੇ ਪਰਯੋਗ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ
ਿਚਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਵਫਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ l

24. ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਘਰੇਲ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ ?
ਆਯਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਕਾੜ੍ਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਵਮਓਪੈਵਥਕ ਤੇ ਆਯੁ ਰਿੈਵਦਕ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ l
ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਯਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ l

25. ਜੇ ਮੈਨੰ ਇਕ ਿਾਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੰ ਸਾਰੀ ਵ ੰਦਗੀ ਉਸੇ ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ
?
ਾਂ ਾ
ਇਕ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਸੰਕਰਵਮਤ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸਰੀਰ ਐਾਂਟੀਿਾਡੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਅਗਲੇ ਰੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਿਚਾਉਦ
ਹੈ l ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਹ ਐਾਂਟੀਿਾਡੀਜ ਵਕੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਇਸ ਿਾਰੇ ਅਜੇ ਿੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਹੈ l ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਿਹੁਤ ਜਲਦਿਾਜੀ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ ਸੰਕਰਮਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਤੀਰੋਧਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ l

26. ਘਰੇਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਮਰੀ ਨੰ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ?
ਅਵਜਹੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਟਰਪਲ ਲੇ ਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ l ਮਰੀਜ ਨੰ ਅਲੱ ਗ ਕਮਰੇ
ਵਿਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਿਜੁਰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਮਾਰੀ
ਿਾਲੇ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਾਰਡੀਓਿੈਸਕੁਲਰ ਵਿਮਾਰੀ, ਗੁ ਰਵਦਆਾਂ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ ਆਵਦ l ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਵਨੱ ਜੀ
ਸਫਾਈ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜਾਨਾ ਵਸਹਤ ਦੀ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੱ ਛਣ ਵਿਗੜ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 104 ਤੇ ਮੈਡੀਤਲ
ਸਹਾਇਤਾ ਵਲੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਿਣਦੀ ਹੈ।

27. ਕੀ ਘਰੇਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਰਰਤ ਹੈ ?
ਨਹੀ।ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਡਸਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਘਰੇਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਰੀਜਾਾਂ
(ਪਰੀ-ਲੱ ਛਣ / ਿਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ / ਹਲਕੇ ਪਾਜੀਵਟਿ ਕੇਸ) ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ l

28. ਮੌਜਦਾ ਵਡਸਚਾਰਜ ਪਾਵਲਸੀ ਦਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਰੀ ਾਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਵਜੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਸਵਟੰਗ ਦਾ ਸੰਿੰਧ ਹੈ, ਘਰੇਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਿਧੀ
ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਜਾਾਂਚ ਦੀ ਜਰਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ l ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਲੱ ਛਣ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋ ਲੈ ਕੇ 17(10+7) ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ
ਘਰੇਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਹੈ।
29. ਕੀ ਵਡਸਚਾਰਜ ਪਾਵਲਸੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਹੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੁੱਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਹਨ ?
ਵਡਸਚਾਰਜ ਪਾਵਲਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜੀਵਟਿ ਮਰੀਜਾਾਂ (ਲੱ ਛਣ / ਵਿਨ੍ਾਾਂ-ਲੱ ਛਣ) ਲਈ ਹੈ l ਵਜਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ19 ਦੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਜੀਵਟਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ l ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ
ਵਿਚ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ 5-10 ਵਦਨਾਾਂ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਜੇ ਨੈ ਗੇਵਟਿ
ਹੈ ਤਾਾਂ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਤੱਕ ਇਕਾਾਂਤਿਾਸ ਅਿਧੀ ਰਹੇਗੀ l

30. ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰਰਤ ਕਦੋਂ ਹੈ ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਲੱ ਛਣ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਮਰੀਜ ਨੰ ਤੁ ਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਾਂ
ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਵਿੱਚ

1.ਿੁਖਾਰ/ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ
2. ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 94% ਤੋਂ ਘੱਟ (sPo2)
3. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਾਅ/ ਦਰਦ
4. ਮਾਨਵਸਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
5. ਿੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ

6. ਵਕਸੇ ਿੀ ਅੰਗ ਜਾਾਂ ਵਚਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
7. ਵਚਹਰੇ ਜਾਾਂ ਿੁੱਲ੍ਾ ਦਾ ਨੀਲੇ ਪੈਣਾ

31. ਘਰੇਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਮਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

















ਮਾਸਕ - ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਵਤੰਨ ਤਵਹਆ ਿਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਵਹਨੇ । ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਾਹਰਲੇ ਵਹੱਸੇ ਤੋਂ ਨਾ
ਛਹੋ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਲੋ । ਜੇਕਰ ਮਾਸਕ ਵਗੱਲਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸਨੰ ਤੁ ਰੰਤ ਿਦਲ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਾਸਕ ਨੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਟ
ੱ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਾਂ ਨੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਧੋ ਵਲਆ ਜਾਿੇ।
ਵਚਹਰੇ, ਨੱਕ ਜਾਾਂ ਮੰਹ, ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ।
ਵਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਾਂ ਹੱਥਾਾਂ ਨੰ ਧੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾਿੇ।
ਖਾਣਾ ਿਣਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ, ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ
ਤਾਾਂ ਹੱਥਾਾਂ ਨੰ ਧੋਇਆ ਜਾਿੇ। ਹੱਥਾਾਂ ਨੰ ਸਾਿਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਸੈਵਕੰਡ ਤੱਕ ਧੋਿੋ ਜਾਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਯੁ ਕਤ ਹੈਂਡ
ਰਿ (70 ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਿੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੇ ਹਨ- ਤਾਾਂ ਿੀ।
ਮਰੀਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ - ਮਰੀਜ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਹ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੇ
ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਵਚਆ ਜਾਿੇ। ਮਰੀਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਡਸਪੋਜੇਿਲ ਦਸਤਾਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਿੇ। ਦਸਤਾਨੇ ਨੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤੇ ਿਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਾਂ ਨੰ ਵਨਯਵਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾਿੇ।
ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਵਚਆ ਜਾਿੇ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਭਾਾਂਵਡਆਾਂ, ਪਕਿਾਨ,ਤੋਲੀਆ ਜਾਾਂ ਵਿਸਤਰੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਵਦ)।
ਮਰੀਜ ਨੰ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇ।
ਮਰੀਜ ਿੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਾਂਵਡਆਾਂ ਨੰ ਭਾਾਂਡੇ ਮਾਾਂਜਣ ਿਾਲੇ ਸਾਿਣ/ਵਡਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਨਾਲ ਦਸਤਾਨੇ ਪਵਹਨ ਕੇ ਧੋਇਆ ਜਾਿੇ। ਇਨ੍ਾਾਂ ਭਾਾਂਵਡਆਾਂ ਦੀ ਦੁਿਾਰਾ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਨ
ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਜਾਾਂ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਨੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹੱਥਾਾਂ ਨੰ ਧੋਿੋ।
ਮਰੀਜ ਦੁਆਰਾ ਛਹੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਸਤ੍ਾ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਾਂ ਵਲਨਨ ਨੰ ਸਾਫ਼ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਤੰਨ ਤਵਹਆ ਿਾਲਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਵਡਸਪੋਜੇਿਲ ਦਸਤਾਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਵਿਚ
ਹੱਥਾਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ।
ਮਰੀਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜਾਨਾ
ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱ ਛਣ (ਿੁਖਾਰ/ਖਾਾਂਸੀ/ਸਾਹ
ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼) ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।

32. ਮਰੀ ਲਈ ਸਲਾਹ





ਮਰੀਜ ਿੱਲੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਟਰਪਲ ਲੇ ਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਵਹਵਨਆ ਜਾਿੇ। ਮਾਸਕ ਨੰ 8 ਘੰਟੇ ਿਾਅਦ ਜਾਾਂ ਵਗੱਲਾ ਹੋਣ
ਦੀ ਸਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿਦਵਲਆ ਜਾਿੇ। ਮਾਸਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਵਹਵਨਆ ਜਾਿੇ ਤਾਾਂ ਜੋ ਮੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਢੱਕੇ
ਰਵਹਣ।
ਮਾਸਕ ਨੰ 1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋ ਰਾਈਡ ਨਾਲ ਵਡਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।








ਮਰੀਜ ਇੱਕ ਅਲੱ ਗ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਿਾਕੀ ਪਵਰਿਾਰ ਤੋਂ ਿੱਖਰਾ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜੁਰਗਾਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਹੋਰ ਕੋਈ
ਵਿਮਾਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਵਦਲ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ, ਗੁ ਰਵਦਆਾਂ ਆਵਦ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ।
ਮਰੀਜ ਿੱਲੋਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਉਵਚੱਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰ ਿਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ
ਦਾ ਸੇਿਨ ਕਰੋ।
ਖੰਘਦੇ ਤੇ ਵਛੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਹ ਤੇ ਨੱਕ ਨੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਵਖਆ ਜਾਿੇ।
ਆਮ ਛਹੀਆਾਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਾਂ ਿਸਤਆਾਂ (ਮੇਜ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਵਹੱਸਾ, ਦਰਿਾਵਜਆਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਆਵਦ) ਨੰ 1 ਪਰਤੀਸ਼ਤ
ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕੋਲੋਰਾਈਡ ਘੋਲ ਨਾਲ ਵਡਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ।
ਮਰੀਜ ਿੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।
ਮਰੀਜ ਿੱਲੋ ਰੋਜਾਨਾ ਆਪਣੀ ਵਸਹਤ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਲੱ ਛਣ ਜਾਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਜਰ ਆਉਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਿੇ l

33. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਜੀਵਟਿ ਹੈ ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਸਦਾ ਬੁੱਚਾ ਿੀ ਪਾਜੀਵਟਿ ਹੋਿੇਗਾ
?
ਵਫਲਹਾਲ ਮਾਾਂ ਕੋਲੋਂ ਿੱਚੇ ਨੰ ਜਨਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇ ਿਾਅਦ
ਵਛੱਵਟਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਰਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ l

34. ਕੀ ਇਕ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜੀਵਟਿ ਮਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਚੇ ਨੰ ਦੁੱਧ ਵਪਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਹਾਾਂ, ਇਕ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜੀਵਟਿ ਮਾਾਂ ਨੰ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰ ਦੁੱਧ ਵਪਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l ਉਸ ਨੰ ਫੀਵਡੰ ਗ ਖੇਤਰ
ਦੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰ ਦੁੱਧ ਵਪਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ
ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ l

