ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (Influenza)
ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ ਵੀ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ) ਇੱ ਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ� ਬਾਲਗ�
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ

ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਲੋ ਕ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨ�ੜਲੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ
ਸਮ� ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਖੰ ਘ, ਿਛੱ ਕ, ਜ� ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ�
ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਂ ਾ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਿਬਨ� ਐਟ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਲਏ ਹੀ
ਿਕ�ਿਕ ਇਨਫਲੂਐਜ਼

ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ ਜੇ:

ਂ ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇੰ ਫਲੂਐਜ਼
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱ ਕ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ

ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਂ ਾ ਤ� ਜਿਟਲਤਾਵ� ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਬਮਾਰ ਪੈਣ ਜ� ਇੰ ਫਲੂਐਜ਼
ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

•
•

•
•

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਨ�� ਦਾ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ
5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ।

ਰੋਕਥਾਮ (Prevention)

ਂ ਾ ਤ� ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਇੰ ਫਲੂਐਜ਼

3 ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ

ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ
(ਬਹੁਤ ਨ�ਦ, ਉਲਝਣ, ਿਚੜਿਚੜਾ ਜ�

•
•
•

ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਖੰ ਘ, ਿਛੱ ਕ, ਜ� ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹ� ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ�

ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱ ਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱ ਖ

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਿਬਮਾਰ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ।
ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

(Seek Immediate
Medical Attention if:)

•

ਉਤੇਿਜਤ)
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ
ਰਹੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਪਾਣੀ ਦੀ
ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਿਸਰ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਦਰਦ ਜ� ਤਣਾਅ ਜ�
ਹਲਕੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ
ਸੁਸਤ ਹੈ (ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਾਗਦੇ ਰਿਹਣਾ
ਮੁਸ਼ਕਲ)

1. ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ
2. ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੋ:
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○

ਫਲੂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ। ਜਦ� ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਤ� ਤੁਸ� ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਤ ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।

○

ਖ�ਸੀ ਜ� ਿਛੱ ਕ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣਾ।

○

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ�, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਦੇ ਹਨ।

○

ਿਬਮਾਰ ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

○

ਜੇ ਤੁਸ� ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 24 ਘੰ ਟੇ ਤਕ ਘਰ ਰਿਹਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦਾ ਟੀਕਾ (Influenza Vaccine)
ਂ ਾ ਦੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕ ਨਵ�
ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਹਰ ਸਾਲ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਜ਼

ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਟੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ (ਪ�ੋਟੀਨ) ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਦੇ
ਿਜਨ�� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਕ ਐਟ

ਂ ਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮ� ਲੱਗ
ਬਾਅਦ ਇੰ ਫਲੂਐਜ਼
ਂ ਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਟੀਕਾ ਨਹ� ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਨਫਲੂਐਜ਼

ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪਤਝੜ ਿਵੱ ਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲੈ ਣ, ਤ� ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਰਿਹ ਸਕੇ
ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਵੇਖੋ:
○
○

http://www.ahs.ca/influenza
http://immunizealberta.ca

ਮੁੱ ਖ ਨੁਕਤੇ (Key Points)
•

ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ (ਫਲੂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਇਕ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕ� ਿਵਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜ�ਦੀ
ਹੈ।

•
•
•

ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਨਾਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਐਟ
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•

ਕੁਝ ਲੋ ਕ ਇੰ ਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ
ਉਮਰ ਦੇ)।

•

ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱ ਚ 6 ਮਹੀਿਨਆਂ ਜ� ਇਸਤ� ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮੁਫਤ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟੀਕਾ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ� ਵੇਖੋ:
○
○
○

http://www.ahs.ca/influenza
http://immunizealberta.ca
http://myhealthalberta.ca

ਲੱਛਣ (Symptoms)
ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਿਵਚ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�� ਿਵੱ ਚ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱ ਚ�
ਇੱ ਕ ਜ� ਵਧੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

•
•
•
•
•

ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਖਰਾਸ਼
ਿਸਰਦਰਦ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ
ਵਗਦਾ ਨੱਕ
ਥੱ ਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਖਾਣ ਜ� ਪੀਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਹ� ਹੋਣਾ

ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਤ� 5 ਿਦਨ� ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਖੰ ਘ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਸਮ� ਲਈ ਰਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।

5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਨਮੂਨੀਆ (ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਫਲੂ ਦੀ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਪੇਚੀਦਗੀ
ਹੈ।

ਇਲਾਜ਼ (Treatment)
ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕ�ਦ�ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇਨੰ ੂ ਿਬਹਤਰ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ।

•

ਉਦ� ਤਕ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਜਦ� ਤਕ ਲੱਛਣ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਖਤਮ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੇ
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•
•

ਤਰਲ - ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿਦਓ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਉਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ
ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।

ਐਸੀਟਾਿਮਨ�ਿਫ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਬੂਪ�ੋਿਫਨ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਿਜਹੜੀਆਂ ਤੁਸ� ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਜ� ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ
ਦਰਦ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਵੇਖੋ।

•

ਖੰ ਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਿਕ�ਿਕ ਖੰ ਘ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਹੀ ਚਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਅਸ� 6
ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਖੰ ਘ ਜ� ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹ�।

ਕੁਝ ਬੱ ਚੇ ਜੇ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਹ, ਨਮੂਨੀਆ, ਜ� ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ� ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ.

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।

www.ahs.ca/heal

