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ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਿ ਪੀਡੀਐਟਰਿਕ ਇਰਿਊਨੋਲੋ ਜੀ

ਂ ਇਨਫੈਕਸੀਅਸ ਰਡਜੀਜ਼, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਕਾਲਜ ਆਫ ਪੀਡੀਐਟਰਿਕ ਨਿਰਸਿੰ ਗ ਅਤੇ
ਐਲਿਜੀ ਐਡ

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੀਡੀਐਟਰਿਕ ਨਿਰਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੁਆਿਾ ਘਿ ਰਿਖੇ

-19 ਿਾਲੇ ਬੱ ਰਿਆਂ

ਅਤੇ ਰਕਸੋਿਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਨ ਬਾਿੇ ਸਿੰ ਯੁਕਤ ਰਸਫਾਿਸਾਂ
-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱ ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬੂੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਦਆਰਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। SARS-CoV2 ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ
ਂ ਸਟਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬਹਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਮਵੁੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ
ਵੇਰੀਐਟ
14 ਮਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਛਣ ਮਦਖਾਈ ਮਦੂੰ ਦੇ ਹਨ।
-19 ਦੇ ਲੁੱਛਣ
ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਿੁੱ ਖ ਲੁੱਛਣ ਹਨ ਬਖਾਰ, ਖੂੰ ਘ, ਜਕਾਿ, ਗਲੇ ਮਵੁੱ ਚ ਖਰਾਸ਼, ਠੂੰਢ ਅਤੇ
ਕੂੰ ਬਣੀ, ਅਲਕਤ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦਰਦ। ਵਾਇਰਸ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਮਵਮਗਆਨਕ ਸਬਤ ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ ਮਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕਝ ਖਾਸ ਭੌਮਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ
ਦਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਮਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਮਿਤ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਜਕਾਿ, ਮਛੁੱ ਕਾਂ, ਗਲੇ ਮਵੁੱ ਚ
ਖਰਾਸ਼, ਮਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਮਲਤ ਦੁੱ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਿਾਨ ਮਵਮਗਆਨਕ ਸਾਮਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਬਿਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਜ਼ੋਰ ਸਿਹਾਂ

ਬਜ਼ਰਗ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਬਿਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜ੍ਤ ਲੋ ਕ ਅਤੇ

ਜਿਾਂਦਰ ਜਾਂ ਐਕਆਇਰਡ ਈਮਿਊਨੋਡੈਫੀਸ਼਼ੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਹਨ। ਓਿੀਕਰੋਨ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਮਿਤ ਬੁੱ ਮਚਆਂ
ਅਤੇ ਮਕਸ਼ੋਰਾਂ ਮਵੁੱ ਚ ਘਾਤਕ ਿਾਿਲੇ ਸਾਹਿਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਘਰ ਮਵੁੱ ਚ

-19 ਵਾਲੇ ਬੁੱ ਮਚਆਂ ਅਤੇ ਮਕਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਸਫਾਰਸ਼ਾਂ:

1. ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ(ਣਾਂ) ਦੀ ਸੁਿੂਆਤ:

Punjabi Version



ਿਾਤਾ-ਮਪ੍ਤਾ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਿੇਂ ਨੂੰ ਮਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਬੁੱ ਚੇ ਮਵੁੱ ਚ ਲਾਗ ਦੇ ਲੁੱਛਣ ਮਦਸਣੇ ਸ਼ਰ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

2. ਰਨਯਰਿਤ ਰਨਿੀਖਣ:


ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪ੍ਿਾਨ ਦੀ ਮਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।



ਖਾਣ ਪ੍ੀਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮਪ੍ਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਖਾਨਾ ਜਾਣ ਦੀ

ਨੂੰ

ਮਰਕਾਰਡ ਕਰੋ।


ਮਕਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੁੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਮਜਵੇਂ ਮਕ: ਖੂੰ ਘ, ਜਕਾਿ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ।



ਬੁੱ ਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਵੁੱ ਚ ਮਵਗਾੜ੍ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਲੁੱਛਣ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ:
ਪ੍ੀਲਾਪ੍ਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਮਵੁੱ ਚ ਿਸ਼ਮਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੁੱਦ ਸਚੇਤ ਰਹੋ।

ਹ ,

3. ਸਿੀਿ ਦਾ ਤਾਪਿਾਨ ਿਾਪੋ ਅਤੇ ਰਿਕਾਿਡ ਕਿੋ
(ਸਿੀਿ ਦਾ ਸਾਧਾਿਨ ਤਾਪਿਾਨ 36.5 - 37.5oC ਹੈ)


ਕੂੰ ਨ ਵਾਲੇ ਥਰਿਾਿੀਟਰ (ਟੈਿਪ੍ੈਮਨਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ ਚਾਰ ਘੂੰ ਮਟਆਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ
ਤਾਪ੍ਿਾਨ ਮਰਕਾਰਡ ਕਰੋ।



ਤਾਪ੍ਿਾਨ ਿਾਪ੍ਣ ਲਈ ਿੁੱ ਥੇ ਨੂੰ ਿਮਹਸਸ ਕਰਨਾ ਬਹਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਿਾਤਾ-ਮਪ੍ਤਾ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬਖਾਰ, ਮਸਰ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਰਾਹਤ ਪ੍ਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੈਰਾਸੀਟਾਿੋਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4. ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਿਲ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦਾ ਸੇਿਨ



ਵਧੇਰੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਖਾਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਕੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ
ਰੁੱ ਖਕੇ ਇੁੱ ਕ ਮਸਹਤਿੂੰ ਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੁੱ ਖੋ। ਉਮਚਤ ਿਾਤਰਾ ਮਵੁੱ ਚ ਆਰਾਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ
ਲੈ ਣਾ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ੍ਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਮਨਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

5. ਬੱ ਰਿਆਂ ਦੀ ਰਨਿੱਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ


ਘਰ ਮਵੁੱ ਚ ਰਮਹਣ ਵੇਲੇ

ਹ

ਲਈ

(ਸ਼ੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ

ਮਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਿਾਤਾ-ਮਪ੍ਤਾ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ
ਪ੍ਮਰਵਾਰਕ ਿ਼ੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਰਮਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਿਾਤਾ-ਮਪ੍ਤਾ / ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕੋ ਕਿਰੇ ਮਵੁੱ ਚ ਰਮਹਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ
ਪ੍ਮਰਵਾਰਕ ਿ਼ੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਿਾਤਾ-ਮਪ੍ਤਾ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਸਰਜੀਕਲ ਿਾਸਕ ਪ੍ਮਹਨਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਸਹੀ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਿਾਸਕ ਪ੍ਮਹਨਣ ਮਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
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-ਲਾਗ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੁੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਾਸਕ ਨਾਲ ਿੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੁੱਕ ਦੋਵਾਂ

ਨੂੰ ਢੁੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਜੀਕਲ ਿਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਢਕੇ ਹੋਏ ਕੜ੍ੇਦਾਨ ਮਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁੱ ਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਨਾਲ
ਦੋਨਾਂ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ।


ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਮਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਮਸਖਾਓ।
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ,

ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਗੂੰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ 20 ਸਮਕੂੰ ਟਾਂ ਤੁੱ ਕ ਧੋਵੋ।
ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱ ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੁੱ ਖੋ।


ਜੇ ਆਲਾ-ਦਆਲਾ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਨਹੀਂ ਮਦੂੰ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁੱ ਥ ਪ੍ਰਤੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਿਾਤਾ-ਮਪ੍ਤਾ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ 70-80% ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਮਰਤ
ਹ਼ੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਅੁੱ ਖਾਂ, ਨੁੱਕ ਅਤੇ ਿੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।



ਜੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱ ਚੇ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਅਲੁੱਗ ਟਾਇਲਟ/ਬਾਥਰਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੁੱ ਚੇ ਵਾਸਤੇ
ਕੋਈ ਅਲੁੱਗ
ਹੋਣ

ਲ /ਬਾਥਰਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਮਰਵਾਰਕ ਿ਼ੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਮਵੁੱ ਚ ਨਾ

ਨ

ਲ

ਅਤੇ ਮਨਿੱਜੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰਿ ਮਵੁੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਖਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ। ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਸਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਹ ਫਲੁੱਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ
ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਢੁੱ


ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਵੇ।

ਬੁੱ ਚੇ ਦਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਮਨਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 1:49 ਘੋਲ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲ ਬਲੀਚ
ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਖੂੰ ਘਣ ਜਾਂ ਮਛੁੱ ਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਿੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੁੱਕ ਨੂੰ ਮਟਸ਼ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਨਾਲ ਢੁੱ ਕਣਾ, ਅਤੇ ਮਫਰ
ਮਟਸ਼ ਨੂੰ ਮਧਆਨ ਨਾਲ ਇੁੱ ਕ ਢੁੱ ਕੇ ਹੋਏ ਕੜ੍ੇਦਾਨ ਮਵੁੱ ਚ ਸੁੱ ਟਣਾ, ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਹੁੱ ਥਾਂ ਨੂੰ
ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਮਸਖਾਓ।

6. ਘਿ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ


ਹ

ਈ

। ਮਖੜ੍ਕੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲੋ ਹ ਮਕਉਂਮਕ ਵਧੀਆ ਹ

ਹੋਣ

ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੁੱ ਮਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੁੱ ਕ HEPA ਮਫਲਟਰ
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਫਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੂੰ ਦਾ ਹੈ।


ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ
ਤੌਲੀਏ

-

(ਕਟਲਰੀ), ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ, ਿਾਊਥਵਾਸ਼ ਕੁੱ ਪ੍, ਦੂੰ ਦਾਂ ਦੇ ਬਰਸ਼ ਅਤੇ
ਮਨਿੱਜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-19 ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬੁੱ ਮਚਆਂ ਨੂੰ ਦਜੇ ਬੁੱ ਮਚਆਂ

ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਿੱਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।


1:99 ਘੋਲ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਫ ਕਰੋ।

Punjabi Version



ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਮਖਡੌਮਣਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 1:49 ਘੋਲ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲ ਬਲੀਚ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮਛੁੱ ਕਣ ਜਾਂ ਖੂੰ ਘਣ ਸਿੇਂ ਬੁੱ ਚੇ ਦੇ ਮਰਸਾਵ ਨਾਲ ਦਮਸ਼ਤ ਵਸਤਆਂ ਨੂੰ 1:49 ਘੋਲ
ਵਾਲੇ ਘਰੇਲ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣ-ਿਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਇਹ ਸਮਨਸ਼ਮਚਤ ਕਰੋ ਮਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ U-ਸੇਪ੍ ਦੀ ਨ ਲ (ਡਰੇਨ) ਨੂੰ
ਮਨਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਭਮਰਆ ਜਾਵੇ।

7. ਜੇਕਰ ਬੁੱ ਚੇ ਦਾ

ਂ ੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਪ੍ੌਮਜਮਟਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਸਹਤ ਸੁਿੱਰਖਆ ਕੇਂਦਿ ਦੇ
-19 ਰੈਮਪ੍ਡ ਐਟ

ਰਦਸਾ-ਰਨਿਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਿ

ਕਿਨ ਲਈ ਹੋਿ ਪੁਸਟੀਕਿਣ ਟੈਸਟ (ਡੂਿੰ ਘੇ ਗਲੇ ਦੀ

ਲਾਿ ਦਾ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਮਰਵਾਰਕ ਿ਼ੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱ ਚੇ ਲਈ ਨਿਨੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਇਕੁੱ ਤਰ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਲਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬੂੰ ਦੋਬਸਤ ਕਰਨ
ਮਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


ਿਾਤਾ-ਮਪ੍ਤਾ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਦਿਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟ
ਂ ੀਜੇਨ
-19 ਰੈਮਪ੍ਡ ਐਟ

ਮਕੁੱ ਟ ਨੂੰ ਢੁੱ ਕੇ ਕੜ੍ੇਦਾਨ ਮਵੁੱ ਚ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਟਾਉਣ ਲਈ
ਟੈਸਟ ਮਕੁੱ ਟ ਮਵੁੱ ਚ ਮਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
-19 ਦਾ ਕੁਦਿਤੀ ਕੋਿਸ

8.


ਿਾਤਾ-ਮਪ੍ਤਾ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਮਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ

-19 ਨਾਲ

ਸੂੰ ਕਰਮਿਤ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੁੱ ਚੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂੰ ਕਰਮਿਤ ਬੁੱ ਮਚਆਂ
ਂ ੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨ
ਨੂੰ ਐਟ

ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦੀ। ਬਖਾਰ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3

ਮਦਨਾਂ ਤੁੱ ਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਛਣ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ ਘੁੱ ਟ ਜਾਣਗੇ।


ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਮਵੁੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ
ਕਰਨ ਲਈ

ਈ

ਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੂੰਧ
ਨਲ

।

9. ਉਹ ਮਕਹੜ੍ੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਚੂੰ ਨਹ ਹਨ ਮਜੂੰ ਨਹਾਂ ਲਈ ਤਰੂੰ ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਧਆਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੂੰ ਦੀ
ਹੈ?
 ਬੁੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਮਵੁੱ ਚ ਿਸ਼ਮਕਲ, ਨੀਲੇ ਬੁੱ ਲਹ, ਛਾਤੀ ਮਵੁੱ ਚ ਦਰਦ, ਮਦਲ ਦੀ ਤੇਜ਼
ਧੜ੍ਕਣ, ਚੇਤਨਾ ਮਵੁੱ ਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ

ਹ , ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼

ਂ ਲ਼ੈਂ ਸ ਨੂੰ ਕਾਲ
ਬਖ਼ਾਰ, ਝਟਕਾ, ਜਾਂ ਭੁੱ ਖ ਘੁੱ ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਰੂੰ ਤ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਮਵੁੱ ਚ ਐਬ
ਕਰੋ।
14 ਫਰਵਰੀ 2022
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