ਸ਼ੱ ਕੀ ਕਰੋਨਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19):

ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਪਰਚਾ ਸ਼ੱ ਕੀ
ਕਰੋਨਾਵਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ
ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਘਰ ਵਿਚ
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰ ਸਕਰਣ 6: ਫਰਵਰੀ 2022

ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਭ
ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈਬਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
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ਘਰ ਰਹਿਣਾ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।
• ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਕ ਟੈਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰ ਨ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ
https://www.nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/self-isolation-and-treatment/
• ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਲਹਿਦਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰ ਨੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖ:ੋ www.nhs.uk/conditions/
coronavirus-covid-19/self-isolation-andtreatment/how-to-treat-symptoms-at-home
and www.gov.uk/coronavirus.

ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇ ਟਰਲ ਫਲੋ ਅ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਪੀ ਸੀ ਆਰ
(PCR) ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ
ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਇੰ ਗਲੈਂ ਡ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ
ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ (PCR) ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਸੀਂ gov.uk ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ
ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾਵਇਰਸ
ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 11 ਵਜੇ
ਤੱ ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 119 ’ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

• ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਣ ਜਾਂ ਘਰ
ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱ ਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱ ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ - ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਏ ਲੱਛਣ
ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਪੰ ਜ
ਦਿਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟੈਸਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਜੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਵੈਸਵ
ੇ ੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱ ਥੇ ਦੇਖੋ
https://nhsvolunteerresponders.org.uk

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ
ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ

ਇਹ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

• ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ

ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ’ਤੇ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਜੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ 38
ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
• ਖੰਘ
• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ
• ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ
• ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਸਿਰਦਰਦ
• ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਦ
ੇ ਨਾ
ਦੀ ਕਮੀ
• ਦਸਤ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
• ਧੱਫ਼ੜ।

ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਿਚ
ਸਹਾਇਤਾ

• ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕ ਤਿੰ ਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ

ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਕਰਨ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
- ਆਰਾਮ
- ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਾਂ ਆਈਬੋਪਫ
੍ਰੋ ਨ
ੇ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ
ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਣ
ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਕਿਤਸਕ ਕਾਰਨ
ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ)
- ਪੇਤਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਯਮਤ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਣਾ
• ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ
ਤੱ ਕ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ
ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇਸਨੂੰ
ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਕੋਵਿਡ ਕਹਿੰ ਦੇ
ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱ ਖੋ

ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ
ਤੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱ ਲੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰ ਗਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰ ਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿੱ ਤੇ ਵੈਬਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ
ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolationand-treatment ਅਤੇ www.yourcovidrecovery.nhs.uk

4

5

ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱ ਥੇ ਲਈ ਜਾਵੇ
ਐਨ ਐਚ ਐਸ 111 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ
ਲੱਛਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ 111 ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸਾਹ ਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਕਠਿਨਾਈ,
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਚਲਦਿਆਂ

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ
ਥਕਾਵਟ

• ਕਾਂਬਾ ਜਾਂ ਕੰ ਬਣੀ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ 94% ਜਾਂ
93% ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਪੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰ ਤਰ
ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਧਾਰਣ
ਆਕਸੀਜਨ ਸੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ 95% ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ
(ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਤ ਲਵੋ)

• ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੈ

(ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਤੀਬਰ ਥਕਾਵਟ, ਭੁੱ ਖ ਨਾ
ਲੱਗਣਾ, ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਖੁਦ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ - ਕੱ ਪੜੇ ਧੋਣ
ਜਾਂ ਕੱ ਪੜੇ ਪਹਿਨ ਵਰਗੇ ਆਮ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਖਾਣਾ
ਬਣਾਉਣਾ)।

ਤੁਸੀਂ 111 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

• ਇੱ ਥੇ ਆਨਲਾਇਨ ਦੇਖੋ www.111.nhs.uk
• ਫ਼ੋਨ ਦੁਆਰਾ 111
• ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਦੁਆਰਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਟ
੍ਰੇ ਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਂ ਈ
ਇਕ ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ ਏ ਐਡ
(A&E) ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ 999 ਨੂੰ
ਕਾੱਲ ਕਰੋ
ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਘੱ ਟ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਤੀਬਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ
ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ
ਂ ਈ (A&E) ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਕੇ ਏ ਐਡ
ਜਾਂ 999 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾੱਲ ਕਰੋ:
• ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 92% ਜਾਂ ਘੱ ਟ
’ਤੇ ਹਨ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਤ ਮੁੜ ਲਵੋ)
• ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਹੀਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰ ਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ
ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ:
• ਖੰ ਘ ਵਿਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
• ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਤਵਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ
ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
• ਅਚੇਤਨ ਜਾਂ ਬੇਹਸ਼
ੋ ਹੋ ਜਾਣਾ
• ਇਕ ਧੱ ਫੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗਲਾਸ ਫੇਰਨ ’ਤੇ
ਫਿੱ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
• ਅਸ਼ਾਂਤ, ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
• ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ
ਘੱ ਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਟ
੍ਰੇ ਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਦੱ ਸਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ
ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰ ਨਾ 6 ਅਤੇ 7 ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ

ਖੂਨ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱ ਧਰ (ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚਰ
ੁ ਸ਼
ੇ ਨ) ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ
ਉਪਕਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਪੜ੍ਹਤ ਲੈ ਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿੱ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਲਾਹ ਕਿੱ ਥੋਂ
ਲੈ ਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ’ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ GP ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਸ
ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ CE
ਨਿਸ਼ਾਨ, UKCA ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ CE UKNI ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਵਰ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵਾਇਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਇਕ ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਦੋਂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਵਿਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਦਾ ਰੰ ਗ ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਸ
ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਘੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਤ
ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਘੱ ਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਟ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ
ਰੀਡਿੰ ਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱ ਖਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਧਾਰਣ
ਪੱ ਧਰ - ਘਰ ਵਿਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਉਣ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ
ਰਹੋ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ
ਵਿਚਲੀ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ
ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ
ਹੋ ਸਕੇ ਐਨ ਐਚ
ਐਸ (NHS) 111
ਜਾ ਆਪਣੇ ਜੀ
ਪੀ (GP) ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
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90 ਜਾਂ
ਘੱਟ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ 92%
ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਂ ਈ (A&E) ਵਿਖੇ ਤੁਰੰਤ
ਏ ਐਡ
ਜਾਓ ਜਾਂ 999 ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੰ ਨਾ 6 ਅਤੇ 7 ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਤੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰ ਗਣਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ
ਜਨਮ ਦਿੱ ਤਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱ ਤਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ
ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਲਹਿਦਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ ਝਿਜਕੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਾਈ
ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਪੀ (GP) ਕਾੱਲ
ਕਰੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ 111 ਨੂੰ ਕਾੱਲ
ਕਰੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੀ (GP), ਦਾਈ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅੱ ਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱ ਧਰ ਘੱ ਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਜੀ ਪੀ (GP), ਦਾਈ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ
ਦਾਈ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾੱਲ ਕਰੋ:

ਜੇ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 999 ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱ ਟ ਹਿਲਜੁੱ ਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹਿਲਜੁੱ ਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
• ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਹਿਲਜੁੱ ਲ ਦੇ ਆਮ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ

• ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੈ
• ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਂਸੀ ਵਿਚ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਦਾਗੀ ਤਵਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਅਤੇ
ਪਸੀਨੇਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਡਿੱ ਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੇਹਸ਼
ੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਧੱ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਇਸ ਉੱਪਰ ਗਲਾਸ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਮੱ ਧਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ, ਦੁਵਿਧਾਪੂਰਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੋ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
• ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ
ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੋ
• ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

•
•
•
•
•
•
•

ਬਦਲਾਵ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਨੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੇ ਜਾਂ ਚਿੰ ਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਿਰਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ (37.3ºC ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਬੁਖਾਰ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਥਕਾਵਟ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱ ਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ - ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੱ ਧੀ
ਰਾਤ ਹੋਏ, ਤੁਰੰਤ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰ ਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦਿੱ ਤੇ ਵੈਬਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿਚਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰ 94% ਜਾਂ ਘੱ ਟ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 999 ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਚਿਕਿਤਸਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਅੰ ਤਰ ਪਰ
੍ਰੇ ਣਾਵਾਂ ਉੱਪਰ
ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ!

• ਜੇ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ!
• ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ
• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
• ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱ ਕ
ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ:ੋ www.nhs.uk/conditions/
coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/pregnancy-andcoronavirus

