ਕੋਿਵਡ - 19 ਲਈ ਘਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ
ਕੋ ਿਵਡ -19 ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣ

ਇਹ ਕਰੋ

ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ
ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਰੇਮਡੇਿਸਿਵਰ
ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ

ਬੁ ਖ਼ਾਰ

ਿਸਰ ਦਰਦ

ਖੰ ਘ

ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾਸ਼

ਸਾਹ ਚਡਨਾ

ਘਰ ਿਵਚ ਰਹੋ

ਹਾਲ ਹੀ ਵੀਚ ਸੁ ਆਦ
ਯੋ ਗਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤ ਿਬਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ
ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ
ਆ ਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦਾ
ਿਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਅਲੱਗ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤ ਿਬਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ
ਿਸਲੰ ਡਰ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ ਕਰੋ
ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਲਈ
ਿਖੜਕੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ

ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਬਰ
ਮਾਸਕ ਪਾਓ

ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ

ਹਾਲ ਹੀ ਵੀਚ ਮਿਹਕ
ਯੋ ਗਤਾ ਦਾ ਘਾਟਾ

ਹੱਥ ਧੋਵੋ

ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

(ਹਰ 4 ਘੰਟੇ)

ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤਪਤਾ (ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤ)

(ਹਰ 4 ਘੰਟੇ)

ਜੇ ਇਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ
ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤਪਤਾ 93% ਜਾਂ ਘੱਟ
ਸਾਹ ਚਡਨਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ

ਇਲਾਜ

ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤਪਤਾ 93% ਜਾਂ ਉਸ
ਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁ ਸਾਰ ਖੂਨ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ
1. ਮੀਟਰਡ ਡੋ ਜ ਇਨਹੇ ਲ ਰ (MDI) /ਡਰਾਈ
ਪਾਊਡਰ ਇਨਹੇ ਲ ਰ (DPI) ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ
ਬੂ ਡੇ ਸੋ ਨਾਈਡ ਲਓ– ਜੇ ਲੱ ਛ ਣ 5 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਹੋ ਨ , ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਲਓ
2. ਆਈਵਰਮੇ ਕ ਿਟਨ / ਹਾਈਡੋ ਕ ਸੀਕਲੋ ਰੋ ਕ ਵੀਨ

3. ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਸਟੀਰੌ ਇ ਡ, ਜੇ ਲੱ ਛ ਣ 7
ਿਦਨਾਂ ਤ ਵੱ ਧ ਸਮ ਤਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਸਰਫ
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਓ
4.

ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ, ਿਜਵ ਸਹੀ ਹੋ ਵੇ
"ਇਹ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ
ਭਰ ਰਹੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ"

ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਕੋਿਵਡ -19 ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ

ਬੂਡੇਸੋਨਾਈਡ ਲਈ ਨੇ ਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ ਨਾ
ਕਰੋ

ਪਾਣੀ, ਸੂਪ, ਜੂਸ, ਨਾਿਰਅਲ
ਪਾਣੀ, ਆਿਦ ਪੀਓ

ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ
ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲਓ

ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਿਤਪਤਾ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਛਾਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਲੇਟੋ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲਓ

ਮਲਟੀਿਵਟਾਿਮਨ ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਿਣਜ

ਿਦਨ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਵਾਰ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਫ
ਜਾਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ

ਏਮਸ / ਆਈਸੀਐਮਆਰ-ਕੋਿਵਡ -19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਕਾਰਯ ਬਲ/ਸੰਯੁਕਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ (ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ
ਮਹਾਿਨਦੇਸ਼ਾਲੇਯ)

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

