Punjabi (India)

ਕੁੱ ਤੇ ਵਾਲੀ ਖੰ ਘ (Croup)

(Barky Cough (Croup))
ਖਰਖਰੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵਚ ਇਕ ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ
ਸੋਜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਘ (ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਰ੍ਡ੍ਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ) ਅਤੇ ਟ�ੈਚੀਆ
(ਿਵੰ ਡ ਪਾਈਪ, ਜ� ਗਲੇ ਤ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਤੱ ਕ ਹਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਸੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਠ�ਰ, “ਕੁੱ ਤੇ

ਵਾਲੀ” ਖ�ਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰਖਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਮੂੰ ਹ ਤ� ਬੇਕਾਬੂ ਨਾਲ

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ ਜੇ:

ਲਾਰ ਿਗਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੀ �ਚੀ-�ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖਰਖਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਨ�� ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੇ ਰਸਤੇ

•

ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਖਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮ�ਬਰ� ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤੇ (Key Points)
•
•
•
•

ਖਰਖਰੀ ਇੱ ਕ ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਕੁੱ ਤੇ ਵਾਲੀ ਖ�ਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਖਰਖਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱ ਠੀ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ
ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਪ�ਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕਸ
ਖਰਖਰੀ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਟ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ
ਜੇ ਤੁਸ� ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸ਼�ਤ ਰਿਹਣ ਦੌਰਾਨ ਜ� ਸੌਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ
ਹੈ (ਗਰਦਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜ� ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ

(ਏਅਰਵੇਜ਼) ਛੋਟੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱ ਡੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ

(Seek Immediate Medical
Attention if:)

•
•

ਿਵਚਕਾਰ ਿਖੱ ਚ ਪੈਣੀ)
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬੁੱ ਲ� ਜਾਮਨੀ ਜ� ਨੀਲੇ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਨ�
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਤ� ਬੇਕਾਬੂ ਨਾਲ ਲਾਰ ਿਗਰ
ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਿਵੱ ਚ ਜ� ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ

•
•
•
•

ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ
ਉਹ ਘਗਰਗਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ�
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸ਼�ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਸ�ਦਾ ਹੈ
ਠੰਡੀ ਵਾਸ਼ਪ/ਹਵਾ 10 ਤ� 15 ਿਮੰ ਟ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹ� ਕਰਦੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ ਜ� ਅਕੜਨ
ਹੋਣ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਨ�ਦ ਆ�ਦੀ ਹੈ)

ਲੈ ਣ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਜ� ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਡਾਕਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ
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ਲੱਛਣ (Symptoms)
ਬਹੁਤੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਵਗਦੀ ਨੱਕ ਜ� ਘੱ ਟ-ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਤ� 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਲੱਛਣ ਵੱ ਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨ�� ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

•
•
•
•
•
•

ਖਰਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼
“ਕੁੱ ਤਾ” ਜ� “ਸੀਲ ਵਰਗੀ” ਖੰ ਘ
ਸਟਿਰਡੋਰ (ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱ ਕ �ਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ)
ਬੁਖ਼ਾਰ
ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਹਲਕੀ ਖਰਾਸ਼
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਖਰਖਰੀ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਗਰਗਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਦ� ਸੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਰੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ�
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਖਰਖਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘਗਰਗਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵ� ਉਹ ਸ਼�ਤ ਹੋਣ ਜ� ਸ�
ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਗਰਗਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਖੰ ਘ ਸਭ ਤ� ਭੈੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਬੱ ਚੇ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤ� ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਖਰਖਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 1-2 ਿਦਨ� ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤ�
ਭੈੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਲਾਲ ਅੱ ਖ�, ਜ� ਧੱ ਫੜ।

ਇਲਾਜ਼ (Treatment)
ਘਰ ਿਵੱ ਚ (At Home)
ਖਰਖਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਜੋ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1. ਠੰਡਾ, ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ
○

ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਉਪਰਲੇ ਸਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਜੇ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ "ਸੁੰ ਗੜਨ" ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਉਨ�� ਦੇ ਸਾਹ ਨੂੰ
ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀ ਖੰ ਘ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱ ਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੇਠ
ਿਲਖੇ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ:
■

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜ�ਾ ਠੰਡਾ ਰੱ ਖੋ
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■

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲੋ �

■

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ 5 ਤ� 10 ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਿਲਜਾਓ

■

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਗੱ ਡੀ ਦੀ ਿਖੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ�ਾ ਖੁੱ ਲ�ਾ ਰੱ ਖੋ

■

ਫ�ੀਜ਼ਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ � ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਦਓ

2. ਭਾਫ਼ ਜ� ਨਮੀ
○

ਬੰ ਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਗਰਮ ਸ਼ਾਵਰ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਭਰਨ ਿਦਓ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 10
ਿਮੰ ਟ ਲਈ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਿਲਆਓ

○

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਹਯੁਿਮਿਡਫਾਇਅਰ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ

3. ਬੁਖ਼ਾਰ ਜ� ਦਰਦਲਈ ਓਵਰ ਕਾ�ਟਰ ਦਵਾਈ
○

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮਦੇਹ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਐਸੀਟਾਿਮਨ�ਿਫ਼ਨ (Tylenol® or Tempra®) ਜ� ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ (Advil®
or Motrin®) ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਿਕੰ ਗ ਤੇ ਿਨਰਦੇਿਸਤ ਜ� ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ�

4. ਤਰਲ
○

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਭੁੱ ਖ ਆਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਦਨ ਿਵਚ ਥੋੜ�ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ
ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਠੰਡੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ�� ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਿਵੱ ਚ
ਦਰਦ ਹੈ

5. ਅਰਾਮ
○

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ� ਬਹੁਤ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ
ਹੋਣਗੇ ਤ� ਉਨ�� ਦੀ ਖੰ ਘ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

○

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ�ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ - ਤੁਸ� ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ ਸੌਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਹਨ

ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ (In Hospital)
1. ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ (ਸਟੀਰੌਇਡ ਿਸਰਪ)
○

ਜੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ, ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ,,ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ’
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○

ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ ਇਕ ਸਟੀਰੌਇਡ ਿਸਰਪ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ (ਏਯਰਵੇਜ਼) ਿਵੱ ਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲੈ ਣ ਤ� 3 ਤ� 4 ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਤ� 2 ਿਦਨ ਤੱ ਕ
ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ

2. ਸਾਹ ਲਈ ਐਪੀਨ�ਫ�ਾਈਨ
○

Iਿਜੰ ਨ�� ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ� ਘਗਰਗਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਸ਼�ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਸ�ਦੇ
ਹਨ, ਉਨ�� ਲਈ ਸਾਹ ਲਈ ਐਪੀਨ�ਫ�ਾਈਨ (ਐਡਰੇਨਾਲਾਈਨ) ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

○

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇੱ ਕ ਮਾਸਕ ਰਾਹ� ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਲ� ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਪੀਨ�ਫ�ਾਈਨ ਹਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ
ਲਈ ਕੁਝ ਿਮੰ ਟ� ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰ ਟੇ ਤੱ ਕ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

○

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇੰ ਨ�ਾ ਿਬਮਾਰ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹ ਲਈ ਐਪੀਨ�ਫ�ਾਈਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਅਕਸਰ ਉਨ�� ਐਮਰਜ�ਸੀ

ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਘੰ ਿਟਆਂ ਲਈ ਉਨ�� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱ ਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਮ� ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਿਕਵ� ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹ�? (How Can I Prevent It From Spreading?)
•

ਖਰਖਰੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੈ - ਉਦ� ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਡੇ ਕੇਅਰ/ਸਕੂਲ ਤ� ਦੂਰ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤੱ ਕ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱ ਤੇ
ਵਾਲੀ ਖੰ ਘ ਹੋਵੇ

•
•

ਜਦ� ਤੱ ਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ (ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ) ਤ� ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ ਜਦ� ਉਹ ਖੰ ਗ ਰਹੇ ਹੋਣ

ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਖੰ ਘ ਜ� ਿਛੱ ਕ ਮਾਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਿਸਖਾਓ

ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪ ਜਾਣੋ (Know Your Options)
ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ
ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸ� ਿਨਸ਼ਚਤ ਨਹ� ਹੋ, ਤ� ਅਸ� ਇੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹ�।

ਿਕ�ਪਾ ਿਧਆਨ ਿਦਓ (Please Note)
ਇਨ�� ਪੰ ਿਨਆਂ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ

ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ, ਤ� ਨ�ੜੇ ਦੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਜਾਉ ਜ� 911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। Alberta Health Services

ਅਤੇ Project HEAL ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ�� ਨੂੰ ਇਹਨ� ਪੰ ਿਨਆਂ ਿਵਚਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ� ਅਧੂਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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