
 
ieMfIAn kwaUNsl AwP mYfIkl irsrc (ICMR), nvIN id`LI v`loN jwrI 

SUgr, bI.pI. Aqy idl dI ibmwrI vwly mrIzW leI koronw vwiers  (COVID-19) 

mhWmwrI dy m`dynzr Aksr pu`Cy jwx vwly svwl (FAQ’S) Aqy smwDwn. 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

kI SUgr, bI.pI. Aqy idl dI bImwrI vwly 
mrIzW nUM koronw vwiers hox dw v`D Kqrw 
hY? 
nhIN, ies qrHW nhIN hY SUgr, bI.pI Aqy 
idl dI bImwrI vwly mrIzW nUM koronw 
vwiers hox dw Kqrw bwkIAW qoN izAwdw 
nhIN hY[ 
 
auprokq ibmwrIAW vwly mrIzW nUM lwg 
l`g jwx qy gMBIr ibmwrI jW pycIdgIAW 
dw Kqrw v~Ddw hY? 
COVID-19 vwly bhuigxqI (80%) lokW 
iv`c swh dI lwg (buKwr, gly dI KrwS 
Aqy KMG) dy hlky l`Cx hoxgy Aqy pUrI 
qrHW TIk ho jwxgy[ pr jo AsIN keI 
pRBwivq dySW iv`c dyiKAw hY auh ieh hY 
ik kmzor idl smyq SUgr, bI.pI. Aqy 
idl dI ibmwrI vwly lokW nUM vDyry gMBIr 
ibmwrI dw Kqrw huMdw hY[ies leI ieMnHW 
mrIzW leI vDyry dyKBwl dI slwh id`qI 
jWdI hY[ 
 

ਕੀ fwiebtIz vwly lok COVID-19 leI 
vDyry sMBwvq hn? 
Awm qOr qy, qusIN jwxdy ho ik bykwbU SUgr 
vwly lokW ivc̀ swry lwgW dy joKm huMdy 
hn[ SUgr dy mrIz lwg l`gx dy vDyry 
joKm ivc̀ nhIN huMdy, pr lwg l`g jwx qy 
vDyry gMBIr ibmwrI qy nqIijAW dy iSkwr 
huMdy hn[ ies leI AwpxI Kurwk qy 
ksrq dy rutIn dw pwlx kro (ijMnHI h`d 

q`k sMBv hovy), AwpxIAW dvweIAW 
inXimq rUp iv`c lYNdy ho Aqy AwpxI SUgr 
dy p~DrW dI  Aksr jWc kro qW jo 
quhwfI  SUgr nUM kwbU iv`c r`iKAw jw sky[ 
jdoN SUgr dy mrIz ibmwr ho jWdy hn, qW 
auhnW dI SUgr dy p~DrW, iensUiln dI 
lgwqwr ingrwnI, Coty Coty Kwxy Aqy kwPI 
qrl pdwrQW smyq dvweIAW dI ivvsQw 
dI loV pY skdI hY[ 
 
SUgr, bI.pI. Aqy idl dI ibmwrI vwly 
lokW leI ku`J suJwA: 
AwpxIAW dvweIAW inXimq qOr qy lvo- 
ieh bhuq mh`qvpUrn hY[ 
ieh suinSicq kro ik qusIN inrDwrq 
swrI dvweIAW lYNdy ho BwvyN qusIN hlky 
l`Cx vwly ho[koeI vI dvweI nw rooko jdoN 
q`k quhwfy fwktr duAwrw slwh nw id`qI 
jwvy[ jy sMBv hovy qW G`to-G`t do hPqy dI 
dvweIAW dw stwk r`Kx dI koiSS kro[ 
kolYstRol nUM inXMqirq krn vwlIAW qy 
AYNtI fwiebtIz dvweIAW jwrI r`Ko[ 
 
COVID-19 dI qIbrqw vDwaux vwlIAW 
bI.pI. dvweIAW bwry irportW bwry kI? 
auplbD jwxkwrI dI smIiKAw krn qoN 
bwAd v`K-v`K ivigAwnk suswietIAW 
Aqy kwrfIaloijsts dy mwhr smuh dI 
sihmqI hY ik ies smyN ies g`l dw koeI 
sbUq nhIN hY ik bI.pI. dvweIAW dy smUh 
eysIeI ieinihbtrz-(rmIpRIl, 



AYnwlwipRl.. vrgy) Aqy AYNjIatYnisn 
rIsYptr blOkrz (ey Awr bI- loswrtn, 
tYlmIswrtn.. vrgy) COVID-19 dI 
gMBIrqw jW sMvydnSIlqw nUM  vDwauNdy hn[ 
ieh dvweIAW quhwfy idl dI kwrj 
pRxwlI, hweI bI.pI. nUM inMXqirq krn 
duAwrw idl dI AsPlqw leI bhuq 
pRBwvSwlI hn[ieh Kqrnwk hovygw jykr 
qusIN ienHW dvweIAW  nUM Awpxy Awp bMd 
kr idMdy ho, ieh quhwfy idl dI siQqI nUM 
Krwb kr skdw hY[ 
 
kI mYN drd invwrk dvweI lY skdw hW? 
kuJ drdW dIAW dvweIAW hn (NSAIDS) 

ijvyN ik brufen koronw vwiers dI 
ieMnPYkSn nUM vDwauNdIAW hn[ ieh 
dvweIAW idl Aqy guridAW nUM vI Krwb 
krdIAW hn[ 
zrUrq pYx qy pYrwsItwmol sB qoN 
sur`iKAq drd invwrk hY [ 

ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (ਬੀਪ੍ੀ), ਬਲੱਡ ਸ਼਼ੂਗਰ ਨ਼ੂ ੂੰ ਕੂੰਟਰੋਲ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਨਨਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਨਿਧੀਆ ਂਕਰੋ[ 
Awpxy joKm dy p~DrW nUM inXMqirq krnw 
ieh vI mh`qvpUrn hY- qMbwkUnoSI Aqy 
Srwb dy syvn qoN prhyz kro[ Awpxy 
bI.pI., SUgr dy pD̀rW nUM inXMqrx ivc̀ 
r`Ko Aqy inXimq srIrk gqIivDIAW dy 
iksy nw iksy rUp iv`c krdy rho (hwlWik 
ikrpw krky AwpxIAW GrW dIAW 
gqIivDIAW nUM smwijk inXmW dy Anuswr 
soDo[ slwh Anuswr Kurwk Aqy nmk dI 
pwbMdI dw pwlx kro, jy qusIN ie`k 
mwswhwrI ho, qW qusIN ies nUM jwrI r`K 
skdy ho[Kurwk iv`c PweIbr Aqy pRotIn dI 
mwqrw vDwaux  Aqy vDyry sbzIAW Aqy 
PlW nUM Swml krnw quhwfI pRqIroDk 
SkqI  nUM vDwauNdw hY[ 
jykr hwlq gMBIr ho rhI hY qW kI krnw 
cwhIdw hY? 
jykr hwlq bhuq izAwdw gMBIr ho rhI hY 

(ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਥਕਾਿਟ) ਆਪ੍ਣੇ nzdIkI 

ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ ੇਸੂੰਭਿ 

ਹੋਿ ੇਤਾ ਂ ਟਲੈੀਫਨੋ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਨੋਸ਼ਸ਼ 

ਕਰ[ੋ ਤੁਸੀਂ COVID -19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਲੈਪ੍ਲਾਈਨ 

ਨੂੰਬਰ- 1075 ਤੋਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ ੋ
[ 
COVID -19 nUM rokx leI kI krnw cwhIdw 
hY? 

ਕਨੋਿਡ -19 ਖੂੰਘ ਅਤ ੇਨ ਕੱ ਦੁਆਰਾ ਫਲੈਦਾ ਹ,ੈ ਨਜਸ 

ਨ਼ੂ ੂੰ ਬ਼ੂੂੰਦਾ ਂਨਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈ(ਖੂੰਘ / ਨ ਕੱ, ਜਾ ਂਇਕੱ ਨਦਲ 

ਦੀ ਹਾਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੀ  ਟੋੀ ਨਜਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਚੱ ਥੁਕੱ 

ਜਾਂ ਹਰੋ  ੁਪ੍ਣ) ਅਤੇ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਦੁਆਰਾ.  
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਅਨਜਹੀ ਚੀਜ ਨ਼ੂ ੂੰ  ੋਹਦ ੇ ਹੋ ਨਜਸ ਤ ੇ

ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਕਣ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ, ਤਾ ਂਇਹ ਿੀ ਿਾਇਰਸ 

ਤੁਹਾਡ ੇਹਥੱਾ ਂਨਿਚ ਆ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਅਤ ੇਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ 

ਨਚਹਰੇ ਨ਼ੂ ੂੰ  ੋਹਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ਼ੂ ੂੰ ਲਾਗ ਲਗੱ ਸਕਦੀ ਹ.ੈ 

ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਕਣ 3 ਨਦਨ ਤਕੱ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰਨਹ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ 

ਬਣਾਈ ਰਖੱਣਾ ਮਹਤੱਿਪ਼੍ੂਰਨ ਹੈ. ਫਰਸ਼ ਕਲੀਨਰ ਜਾ ਂ

ਇਥੋਂ ਤਕ ਨਕ ਸਾਧਾਰਣ ਸਾਬਣ ਘਲੋ ਨਾਲ ਕਮਰ,ੇ 

ਟਬੇਲ ਅਤੇ ਹਰੋ ਸਤਹ ਧਿੋੋ ਅਤ ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਥੱਾਂ ਨ਼ੂ ੂੰ 

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ੋਜਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ 

ਜਾਂ ਸ਼ਕੱੀ ਸਤਹਾ ਂਨ਼ੂ ੂੰ  ਹੋਿ[ੋ 
COVID -19 nUM rokx leI ku`J mh`qvpUrn 
kdm: 

 1 mItr dI smwjk dUrI - ਬਹੁਤ 

ਮਹਤੱਿਪ਼੍ੂਰਨ hY[ 

 ਨਕਸ ੇਅਨਜਹ ੇਨਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਨਾ 
ਕਰ ੋ ਜ ੋ ਸੂੰਭਾਨਿਤ koronw vwiers ਦ ੇ

ਲ ੱਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਨਜਸ ਨ਼ੂ ੂੰ ਿੀ 

ਜ਼ਕੁਾਮ, ਖੂੰਘ ਜਾ ਂਬੁਖਾਰ ਹ[ੈ  

 ਗਰੈ-ਜ਼ਰ਼ੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤ ੇ ਜਨਤਕ 

ਆਿਾਜਾਈ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਜੇ਼ ਕਰ[ੋ 
        

 ਜਨਤਕ ਥਾਿਾ,ਂ ਭੀੜ੍ ਅਤ ੇਿਡੱ ੇਪ੍ਨਰਿਾਰ 

ਨਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਚ.ੋ ਫਨੋ, 

ਇੂੰਟਰਨੈਟ ਅਤ ੇ ਸਸੋ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆ ਂ ਦਸੋਤਾ ਂ ਅਤ ੇ
ਨਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾ ਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ[ੋ 
         



 ਹਸਪ੍ਤਾਲਾ ਂ / ਲੈਬਾ ਂ 'ਤ ੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ 

ਰਟੁੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਜੇ਼ ਕਰ.ੋ  ਟੋੀਆ ਂ

ਮਸੁ਼ਕਲਾ ਂਲਈ ਜ ੇਹ ੋਸਕ ੇਤਾ ਂਫਨੋ ਜਾ ਂ
ਹਲੈਪ੍ਲਾਈਨ ਨੂੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਜਾ ਂ
ਕਲੀਨਨਕ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ[ੋ  

 ਜ ੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਯਨਮਤ ਰ਼ੂਪ੍ ਨਿਚ 
ਆਈ.ਐੱਨ.ਆਰ. (INR) ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ 

ਰਹ ੇਹ ੋਅਤ ੇਖ਼ੂਨ ਪ੍ਤਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਦਿਾਈਆ ਂਨ਼ੂ ੂੰ AYfjst (adjust) ਕਰ 

ਰਹ ੇ ਹ,ੋ ਤਾ ਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇ ਫਨੋ 'ਤ ੇ

ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਕਰ[ੋ 

ਹਥੱ ਦੀ ਸਫਾਈ          

 ਹਥੱ ਨਮਲਾਉਣ ਅਤ ੇਹੱਥਾ ਂਨਾਲ ਨਚਹਰ ੇ nUM 

CUhx ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰ[ੋ 

 ਆਪ੍ਣੇ ਹਥੱ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ 

ਅਕਸਰ ਧਿੋ ੋ - ਹਥੱ ਦ ੇ ਸਾਰ ੇ ਨਹਨੱਸਆ ਂ ਨ਼ੂ ੂੰ 

ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੱ ੋ ਘਟੱ 20 ਸਨਕੂੰਟ 

ਅਨਜਹਾ ਕਰ[ੋ            

 ਅਲਕਹੋਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ-ਸਨੈੀਟਾਈਸਰ 

(Sanitizer) dI vrqoN kro [             

 ਸੂੰਭਾਿਤ ਤਰੌ ਤ ੇਦ਼ੂ ਨਸ਼ਤ ਖੇਤਰਾ ਂ/ ਿਸਤ਼ੂਆਂ 

ਨ਼ੂ ੂੰ  ਼ੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚ ੋ - ਜਨਤਕ ਟਾਇਲਟ ਦ ੇ

ਦਰਿਾਜ਼,ੇ ਡਰੋ ਹੈਂਡਲ ਆਨਦ[ 


