
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਪਿਆਰੇ ਮਾਪਿਓ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਓ, 

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪਲਖ ਪਰਹਾ ਹਾਾਂ, ਪਕ ਅਸ ਾਂ ਵੇਪਖਆ ਹੈ ਪਕ ਬੱਪਿਆਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਪਵਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਿੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ 

ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਸਟਰੋਐਾਂਟਰਾਈਟਸ (ਜਾਾਂ ਗੈਸਟਰੋ) ਨਾਲ ਪਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। 

ਬੱਪਿਆਾਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਾਂ ਪਵਿ ਪ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਸਟਰੋ ਵਾਇਰਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗ ਆਿਣੇ ਆਿ ਹ  ਠ ਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦ  ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਪਕ, 

ਇਸਦੇ ਕਝੁ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭ ਰ ਨਤ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਬ਼ਿੁਰਗ ਜਾਾਂ ਨਵਜੰਪਮਆਾਂ ਲਈ।  ਜੇ ਤੁਸ ਾਂ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦ  ਲੰਬਾਈ ਜਾਾਂ 

ਗੰਭ ਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਕਸੇ ਵ  ਸਮੇਂ 1300 60 60 24 ਉਤੇੱ NURSE-ON-CALL ਨ ੰ  ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਆਿਣ ੇ

ਜ .ਿ . (GP) ਕਲੋ ਜਾਓ। 

ਇਸ ਲਾਗ ਨ ੰ  ਫੈਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਿਾਹੰੁਦਾ ਹਾਾਂ ਪਕ ਤੁਸ ਾਂ ਲੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਹੋਵੋ; ਇਹ ਜਾਣੋ ਪਕ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ 

ਦੇ ਪਵੱਿ ਹਰੇਕ ਦ  ਦੇਖਭਾਲ ਪਕਵੇਂ ਕਰ ਏ ; ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਿ ਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਲਾਗ ਨ ੰ  ਦ ਪਜਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਕਵੇਂ ਰਕੋਣਾ ਹੈ। 

ਲੱਛਣਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਵਕਸਤ ਹੋਣ ਪਵੱਿ ਪਤੰਨ ਪਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱ ਜਾਾਂ ਦੋ ਪਦਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿੱਲਦੇ 

ਹਨ। 

• ਲੱਛਣਾਾਂ ਪਵੱਿ ਜ ਅ ਕੱਿਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟ ਆਾਂ, ਦਸਤ, ਬੁਖਾਰ, ਿੇਟ ਪਵੱਿ ਦਰਦ, ਪਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਿੇਸ  ਦੇ ਦਰਦ ਸਾਮਲ 

ਹਨ। ਇਹ ਬ਼ਿੁਰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਪਟਆਾਂ ਪਵੱਿ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭ ਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਇਸ ਪਬਮਾਰ  ਨ ੰ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰਕੋਣ ਪਵਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰ ਕੇ: 

• ਆਿਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਿਾਣ  ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਪਕੰਟ ਲਈ ਧੋਵੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ  ਰਪੋਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਹਾਲਾਾਂਪਕ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਵਰੁੱਧ ਿਰਭਾਵਸਾਲ  ਹਨ, ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੱਥਾਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਾਈ਼ਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 

ਪਵਸਾਣ ਆਾਂ ਦੇ ਪਵਰੁੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹ ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਸਟਰੋਐਾਂਟਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦ ੇਹਨ।  

• ਪਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਯਕ ਨ  ਬਣਾਓ ਪਕ ਉਲਟ ਆਾਂ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਾਂ ਸਮੇਂ ਡ ਹਾਈਡਰੇਸਨ ਤੋਂ ਬਿਾਉਣ ਲਈ ਬੱਿੇ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ 

ਿ ਾਂਦੇ ਰਪਹਣ। 

• ਤਲਾਾਂ, ਬੈਂਿਾਾਂ ਦੇ ਤਲਾਾਂ, ਗੁਸਲਖਾਪਨਆਾਂ ਅਤੇ ਪਖਡੌਪਣਆਾਂ ਨ ੰ  ਪਨਯਪਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਾਂ ਜੋ ਲਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦ ਪਜਆਾਂ 

ਪਵੱਿ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। 

• ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਅਕਤ  ਉਲਟ ਆਾਂ ਜਾਾਂ ਦਸਤਾਾਂ ਨਾਲ ਪਬਮਾਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਪਵੱਿ ਹ  ਰਪਹਣਾ ਿਾਹ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ 48 ਘੰਪਟਆਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹ ਾਂ ਹੰੁਦ,ੇ ਪਕਉਾਂਪਕ ਤੁਸ ਾਂ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਵ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰੌਾਨ ਲਾਗ ਨ ੰ  ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

o ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਦ ਜੇ ਸਕ ਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਪਿਆਾਂ ਨ ੰ  ਘਰ ਰਪਹਣ ਦ  ਼ਿਰ ਰਤ ਹੋਏਗ , ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਵ  ਕੰਮ ਤੋਂ 

ਘਰ ਰਪਹਣ ਦ  ਼ਿਰ ਰਤ ਹੋਏਗ । 

o ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਵੱਿ ਪਬਮਾਰ  ਹੈ ਤਾਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਪਕਸੇ ਵ  ਿਪਰਵਾਰ ਜਾਾਂ ਦੋਸਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਪਮਲਣ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ 

ਹਸਿਤਾਲ ਜਾਾਂ ਪਬਰਧ ਦੇਖਭਾਲ ਪਵੱਿ ਪਕਸੇ ਨ ੰ  ਪਮਲਣ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਬਹਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ 

ਉਡ ਕ ਕਰੋ। 

ਹਾਲਾਾਂਪਕ ਇਹ ਲਾਗ ਸੰਭਾਪਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਰਫ ਕੁਝ ਪਦਨ ਹ  ਰਹੇਗ , ਇਹ ਬਹੁਤ ਹ  ਕੋਝ  ਹੈ ਅਤੇ ਦ ਸਰ ੇਲੋਕਾਾਂ ਤੱਕ ਿਹੰੁਿਣਾ ਬਹੁਤ 

ਅਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਿਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਪਰਵਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਪਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦ  ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਪਿੰਤਕ,  

  



 

 

 
  

 

ਅਡਜੰਕਟ ਕਲ ਪਨਕਲ ਿਰੋਫੈਸਰ ਬਰੈਟ ਸਟਨ 

ਮੁੱਖ ਪਸਹਤ ਅਪਧਕਾਰ  

ਪਸਹਤ ਪਵਭਾਗ  

19 ਮਾਰਿ 2021  


