
ਮਿਹਕ  

ਯੋਗਤਾ  ਦਾ  ਘਾਟਾ
 

 

 

 

 

ਸੁਆਦ  

ਯੋਗਤਾ  ਦਾ  ਘਾਟਾ

ਖੰਘ ਿਸਰ  ਦਰਦ

 Asymptomatic (ਿਬਨਾ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ) ਲੋਗ 7 ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਿਵਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਰਿਹਣ |
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ Symptomatic (ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ) ਿਵਅਕਤੀ  ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ�ਾਂ �  ਕੋਿਵਡ ਪੋਿਸਿਟਵ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ

ਹੋਏ 7 ਦੀਨਾ ਤ� ਵੱਧ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ � ਲਗਾਤਾਰ 3 ਿਦਨਾਂ ਤ� ਬੁਖ਼ਾਰ  ਨਾ ਚਿੜ�ਆ ਹੋਵੇ |

 ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਸਾਰ ੇਮ�ਬਰ
ਮਾਸਕ ਪਾਓ

ਬੁਖ਼ਾਰ ਗਲੇ  ਿਵੱਚ  ਖਰਾਸ਼

ਸ਼ਰੀਰ   ਿਵੱਚ  ਦਰਦ  ਸਾਹ  ਚਡਨਾ  ਸ਼ਰੀਰ  ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
(ਹਰ 6 ਘਟੰ)ੇ

ਇਹ ਕਰੋ

ਕੋਿਵਡ-19 ਲਈ ਹਮੋ ਆਈਸਲੇੋਸ਼ਨ ਅਤ ੇਦਖੇਭਾਲ ਦ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇ 
(05.01.2022 � ਸਸ਼ੰਿੋਧਤ)

ਬੂਡੇਸੋਨਾਈਡ ਮੀਟਰਡ ਡੋਜ ਇਨਹੇਲਰ (MDI) /
ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਇਨਹੇਲਰ  (DPI) – ਜੇ ਲੱਛਣ 5 ਜਾਂ
ਉਸਤ� ਵੱਧ ਿਦਨਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਿਹਣ

ਡਾਕਟਰ  ਦੀ  ਸਲਾਹ  ਦੇ  ਨਾਲ   �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ  
 

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਠੇ ਿਦਤੱੇ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ

 ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਇੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਯਾਨ ਰੱਖੋ 

ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤ�ਪਤਾ 93% ਜਾਂ ਉਸ
ਤ� ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ

Diabetes(ਡਾਈਿਬਟੀਸ),hypert
ension(ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ)
ਵਰਗੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਨਾ ਨਾ
ਕਰੋ 

ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤ�ਪਤਾ 93% ਜਾਂ ਘੱਟ (ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਿਵੱਚ
3 ਵਾਰ )
ਸਾਹ ਚਡਨਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ 
 ਬੁਖ਼ਾਰ ਚਿੜ�ਆ ਰਹੇ (≥ 100° F )  3 ਿਦਨ ਤ� ਵੱਧ 

ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਰੇਮਡੇਿਸਿਵਰ
ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ
ਬੂਡੇਸੋਨਾਈਡ ਨੇਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ
ਕਰੋ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ
ਿਸਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ

ਕਮਰ ੇਿਵਚੱ ਹਵਾ ਦ ੇਗੜੇ ਲਈ
ਿਖੜਕੀ � ਖੁਲੱਾ ਰਖੱੋ

ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤ�ਪਤਾ (ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤ�)
(ਹਰ 6 ਘਟੰ)ੇ

ਆਕਸੀਜਨ ਸਿੰਤ�ਪਤਾ � ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਛਾਤੀ ਤ ੇਭਾਰ ਲੇਟ ੋਅਤ ੇਡੂਘੰ ੇਸਾਹ ਲਓ

ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ

ਪਰੈਾਸੀਟਾਮਲੋ � 6 ਘਟੰ ੇਦੇ
ਅਤੰਰਾਲ ਅਤ ੇਜ ੇਜਰਰੂੀ ਹਵੇੋ
ਤਾ ਂਖਾਸਂੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲਓ

ਘਰ ਿਵਚ ਰਹੋ ਅਲਗੱ ਰਹ ੋਅਤ ੇਆਰਾਮ ਕਰੋ

 ਸਪੂ, ਜਸੂ, ਨਾਿਰਅਲ
ਪਾਣੀ, ਆਿਦ ਪੀਓ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਇਲਾਜ 

ਏਮਸ / ਆਈਸੀਐਮਆਰ-ਕੋਿਵਡ-19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ
 ਕਾਰਯ ਬਲ/ਸਯੰਕੁਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਮਹੂ (ਡੀਟੀਈ-

ਜੀਐਚਐਸ)

ਸਚੁਤੇ ਰਹੋ

ਭਾਫ਼ ਲਵੋ ਅਤ/ੇ ਜਾ ਂ ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰ ੇਕਰੋ

 

ਜੇ ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ/
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ 

ਹਥੱ ਸਿੈਨਟਾਈਜ਼
ਕਰ ੋ

"ਇਹ ਇਕੱ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹ ੈਅਤ ੇ�ਭਰ
ਰਹ ੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬਤੂ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇ ਿਨਯਮਤ
ਤਰੌ ਤ ੇਅਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ"ੈ

ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਜ ੋਮ�ਬਰ Symptomatic (ਲਛੱਣ ਵਾਲੇ) ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਦ ੇਸਪੰਰਕ
ਿਵੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ |

Asymptomatic (ਿਬਨਾ ਲਛੱਣ) ਵਾਲੇ ਲੋਗਾ ਂਲਈ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਹ� ਹ ੈ|

ਕੋਿਵਡ -19 ਦ ੇਸਿੰਦਗਧ ਰਗੋੀ 
ਜਕੇਰ ਤਹੁਾ� ਹਠੇ ਿਦਤੱੋ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਲਛੱਣ ਹਨ ਤਾ ਂ: ਆਪ ਟਸੈਟ ਕਰੋ/ ਆਰਏਟੀ/

ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਕਰਵਾਓ | ਦਬੋਾਰਾ ਟਸੈਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ |

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਸੀਟੀ-ਸਕੈਨ
ਨਾ ਕਰਵਾਓ

https://health.punjab.gov.in/?q=pa

