ਕਰੋ
ਰੋਨਾ ਵਾਇਰ
ਵ ਰਸ: ਨਵਜਾਤ
ਨ
ਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰ
ਸ ਧ
ਿਵਚ
ਵਚ ਮਾਿਿਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕ
ਕਾਰੀ
ਭਾਵ ਿਕ
ਿ ਜ਼ੋਖਮ ਬਹੁ
ਬ ਤ ਘੱਟ ਹਨ,
ਹ ਤੁਸ ਇਸ
ਇ ਬਾਰੇ ਿਚ
ਚੰ ਤਤ ਹੋ ਸਕ
ਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ
ਵ
ਹੋ
ਸਕਦ
ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚਾ
ਪ
ਤੁਹਾਨੂ
ਾ ੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਹ ਿਕ ਤੁਸ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਚ ਦਾ ਿਧ
ਧਆਨ ਰੱਖਣ
ਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
ਿਚੰ ਤਾਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗਣ
ਣ ਿਵਚ ਦੇਰੀ
ਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਵ ਪਤਾ ਲੱਗੇ
ਲ ਗਾ ਿਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਾਇਰਸ ਹੈ?
ਵਾਇ
ਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰ੍ਸਤ
ਸ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ
ਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱੱਛਣ ਨਹ ਿਦਖਾਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
ਗ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਸਿਥ
ਥਰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ
/ ਖਾਂਸੀ ਿਵਕਿਿਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਹ।
ਜ਼ਰੂਰੀ
ਰ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਲਾਗ
ਲ ਗਰ੍ਸਤ ਬੱਚੇ
ਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬੁਖਾਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਗ
ਗੇ।
ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅਸਧਾਰਣ ਰੂ
ਜੇ
ਰਪ ਿਵਚ ਗਰਮ
ਮ ਜਾਂ ਠੰਡਾ
ਜ
ਜਾਪਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ (NHS) ਨੂੰ 11
11 'ਤੇ
ਕ ਕਰੋ।
ਕਾੱਲ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ
ਨੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋਇਆ
ਇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹ ਲੈ ਿਰਹਾ
ਿ
ਤਾਂ ਆਪਣੀੀ
ਿਮਡਵਾਇਫ਼ਰੀ ਟੀਮ
ਟ ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਰੋ
ਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾਾ ਅਿਜਹੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ
ਜੇ
ਲ
ਿਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ
ਸ ਲੈ ਣ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੰ ਗ ਜਾਂ ਹਰਕ
ਸਾਹ
ਕਤ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵ
ਵਚ ਿਚੰ ਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸੱਧਾ
9
999
ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਕ ।
('ਨਵਜਾਤ
ਤ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ'
ਿ
ਪਰਚੇ ਿਵਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕ
ਕਾਰੀ ਦੇਖ)ੋ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਹੈ?
ਜਨ
ਨਮ ਤ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਸੰ ਭਾਵਤ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਿਕ
ਕਸੇ ਿਵਸ਼ਾਣੂੰ ਗਰ੍ਸਤ
ਸ ਿਵਅਕਤੀ ਤ ਿਵਸ਼ਾਣੂੰ
ਗਰ੍ਸ
ਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
ਹ ਭਾਵ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ
ਿ
ਿਬ
ਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ
ਿਸ
ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਜ
ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ
ਬੱੱਚੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਜਲ
ਲਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਾਓ ਿਜੰ ਨੀ

ਦਦ ਿਕਵ ਕੀਤੀ
ਕੀ ਜਾਵੇ
ਮਦ
ਇਹ
ਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ
ਨ ਵਾਇਰਸ ਗਰ੍ਸਤ
ਸ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ
ਖ ਨੂੰ ਘਟਾਓ:
• ਬੱਚੇ
ਬ , ਬਰ੍ੈਸਟ ਪੰ ਪਾਂ
ਪ ਜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ ਪਿਹਲ
ਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ
• ਨੈਪੀ ਬਦਲਣ ਤ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ
ਪ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਪ
ਤ ਬਾਅਦ ਹੱਥ
ਧਣਾ
ਧੋ
• ਬੱਚੇ
ਬ ਨੂੰ ਫੀਡ ਿਦੰ
ਦੰ ਿਦਆਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰ
ਰਨ ਜਾਂ ਿਨੱਛ ਮਾਰਨ
ਮ
ਤ ਬੱਚਣਾ
• ਹਰ
ਹ ਵਾਰ ਵਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰ ਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆ
ਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀੀ ਪਾਲਣਾ
ਕ
ਕਰਨਾ

• ਜੇ
ਜ ਤੁਸ ਿਬਮਾਰ
ਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੀਡ ਦਣਾ
ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ

ਜਲ
ਲਦੀ ਅਿਜਹਾ ਕਰ
ਰਨਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਤ
ਤੇ ਸਵੈ-ਅਿਲਹਦ
ਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ
ਜਕ-ਦੂਰੀ
ਸਬ
ਬੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ
ਸ
ਦੀ ਪਾਲਣ
ਣਾ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨਾਂ
ਲੋ ਕਾਂ ਤ ਦੂਰ ਰੱਖ
ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ
ਿ ਾਂ ਨੂੰ
ਖ
ਖਾਂਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ
ਹੋਣ ਿਜਵ ਿਕ ਵੱਗ
ਗਦਾ ਨੱਕ, ਉਲਟ
ਟੀਆਂ ਜਾਂ
ਦ
ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।

ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ
ਨੂ
ਨੰ ਐਕਸਪਰ੍ੈਸਡ ਦੁ
ਦੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹੋ
ਕ

• ਜੇ
ਜ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵਰ
ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੱਰਲਾਈਜ
ਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦ
ਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਪ
ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ

ਵਧੇ
ਵ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ

ਕਰੋ
ਰੋਨਾ ਵਾਇਰ
ਵ ਰਸ: ਨਵਜਾਤ
ਨ
ਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰ
ਸ ਧ
ਿਵਚ
ਵਚ ਮਾਿਿਪਆਂ ਲਈ ਜਾਣਕ
ਕਾਰੀ
ਿਮਡ
ਡਵਾਇਫ਼ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਪ
ਦੇ ਵੇ
ਵਰਵੇ

ਆਪਣੀ ਿਮ
ਮਡਵਾਇਫ਼ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਪ
ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖੋ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚ
ਚਾ ਸਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਜਨਮ
ਜ
ਲੈ ਣ ਕਾਰਨ
ਕ
ਜਾਂ ਿਬਮਾਰ ਹਣ
ਹੋ ਕਾਰਨ ਨਵਜਾਤਾਂ ਦੇ
ਦ ਵਾਰਡ ਜਾਂ
ਜ
ਟਰ੍ਾਂਜੀਸ਼ਨਲ
ਜ
ਵ
ਵਾਰਡ
ਿਵਚ
ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਹ ਤਾਂ ਿਕ
ਕਰਪਾ ਕਰ
ਰਕੇ ਬਿਲੱਸ
ਸ (Bliss) ਵੈਬਸਾਇਟ
ਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
ਖੋ:
ww
ww.bliss.org.uk
ਨਵਜ
ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪੀਲੀਏ,
ਪ
ਖੁਰਾਕ
ਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜ
ਜਾਤਾਂ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛ
ਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇ
ਵ ਰੇ
ਜਾਣ
ਣਕਾਰੀ ਨੂੰ www.nhs.
w
ਕ ਅਤੇ ‘ਬੱਿਿਚਆਂ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰੀ’ (''illness in
n a baby')) ਅਤੇ ‘ਨਵਜ
ਜਾਤਾਂ
uk ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਿਵਚ
ਚ ਪੀਲੀਆ’ ('newborrn jaundicce') ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸ
ਹੈ।
ਗੈਰ-ਆਪਾਤਕਾਲ
ਰ
ਲੀਨ ਿਚੰ ਤਾਵ
ਵਾਂ ਲਈ ਤੁਸ ਐਨ ਐਚ
ਚ ਐਸ (NHS) 111 ਨ
ਨੂੰ ਵੀ ਕਾੱਲ ਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਜੇ ਤੁਸ ਆਪਣੀੀ ਿਮਡਵਾਇਫ਼
ਫ਼ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ
ਕ ਕਰਨ ਿਵ
ਵਚ ਅਸਮਰੱਥ
ੱਥ ਹੋ।

ਵਧ
ਧੇਰੇ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ
ਿ
ਕਰਕੇ ਦੇ
ਦਖੋ
w
www.n
nhs.uk
k/coro
onavirrus

