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ਘਰ ਵਿੱਚ ਿੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਟ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ; 

ਵਿਹੜੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਵਿੰਨਾ ਿੀ 
ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਰਹੋ;

ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਹੱਥ ਧੋਿੋ;

ਿੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਵਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿਾ ਦਾ 
ਿਹਾਅ ਿਧਾਓ;

ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਿਸਤਾਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਵਹਤ ਕਰੋ ਵਿਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ 
ਵਿਆਦਾ ਛੂਵਹਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਿੇਂ, ਥਾਲੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ, 
ਕਾਊਂਟਰ, ਟੂਟੀਆਂ, ਦਰਿਾਵਿਆਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ 
ਟੌਇਲਟ ਹੈਂਡਲ, ਆਵਦ;

ਬੱਚੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਬਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਿੋਂ;

ਵਿੰਨਾ ਿੀ ਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਵਰਆਂ 
ਨਾਲ਼ੋਂ ਛੇ ਿੁੱ ਟ/ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ;

ਸਾਰੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕੋ ਵਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਕਾਂਤ-
ਿਾਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਰਵਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਿੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਰੋਿਮਰਾ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਾਰੀ ਰਵਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਦਾਤਰ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ਼ ਵਲਿਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿੀ ਪ ੈਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਵਕ ਉਹ ਿੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸਰ ਕਰਨ ਿਾਲ਼ੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੋ ਿਾਣ।

ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ, ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਭ 
ਤੋਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਿੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ:
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ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ  
ਦੀ ਦੇਖ਼ਭਾਲ਼ ਕਰਨਾ

ਿਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਹਾ

ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰੈਿ ਹੈ

ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਿਾਂ ਡਾਇਰੀਆ

ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇਵਮਊਨ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ ਤੇ ਬੁਖਾਰ 
ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ

ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਬੁਖਾਰ ਿਾਂ 
ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਿਕਲ ਹੈ

ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਵਦਆਂ 7 ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ

ਚਮੜੀ ਨੀਲੀ ਵਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ

ਵਿਆਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪੀ ਵਰਹਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਕਾਇਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ:ੋ 


