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31  ਦਸੰ$ਰ 2019       ਨੰ ਚੀਨ ਨੇ ਹਿਸ਼ ਹਿਸ�ਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) )     ਨੂੰ �ੁੇਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ
         ੁ�ਾਨ ਸ਼ਹਿ�ਰ ਹਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ $ੀਮਾਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ $ਾਰੇ ਦੱਹਿਸਆ,   ਹਿਜਸ ਦੇ
   ਕਾਰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਨ। 9 ਜਨਰੀ, 2020  ਨੂੰ WHO)      ਨੇ ਇੱਕ ਹਿ$ਆਨ ਜਾਰੀ

          ਕਰਹਿਦਆ ਹਿਕ�ਾ ਹਿਕ ਚੀਨੀ �ੋਜਕਰਤਾਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਹਿਧਐਨ ਅਨਸੁਾਰ ਇ�
    ਾਇਰਸ ਇਕ ਨੀਨ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ �ੈ।

     ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ �ੁਣ ਤੱਕ (1  ਅਪ੍ਰੈਲ , 2020)    ਹਿਸ਼ 7ਰ ਹਿੱਚ CO) VID-19 
 ਕਰਕੇ 45000          ਤੋਂ ੱਧ ਮੋਤਾਂ �ੋ ਗਈਆਂ �ਨ। 7ਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੱੁਲ 180   ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿੱਚ
    ਮਾਮਲੇ ਸਾ�ਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ �ਨ। ਤਾਲਾ$ੰਦੀ, ਕਰਹਿਫਉ,   ਲਗ7ਗ $ੰਦ ਆਾਜਾਈ, 

            ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸਮਾਹਿਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹਿੱਚ ਆਮ �ੋ ਗਈਆਂ �ਨ। ਇ�ਨਾਂ
          ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਹਿਮਂਅਾਂ ਹਿੱਚ ਪਰਮਾਹਿਣਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪ�ੰੁਚ $�ੁਤ ਮ�ੱਤਪੁਰਣ �ੈ।

        ਹਿਹਿਗਆਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਿ�ਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀ� ਹਿਦੰਦੇ �ੋਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ,   ਅਖ਼$ਾਰ ਦ
             ਹਿ�ੰਦੂ ਇਸ ਮ�ਾਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿਦਨਾਂ ਤੋਂ �ੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
            ਰੱ�ਦੇ �ੋਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਿਨਰੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਰ�ਾ �ੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱ� ਰੱ�ਦੇ,  ਅਸੀ

        �ੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰੇਜ ਦੇ ਢੁਕੇਂ ਹਿ�ਹਿਸਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-      ਹਿਕਤਾ$ ਦੇ ਮਾਹਿਧਅਮ ਰਾ�ੀਂ ਜਾਰੀ
        ਕਰ ਰ�ੇ �ਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ �ੈ ਹਿਕ ਇ� ਈ-      ਹਿਕਤਾ$ ਚੰਗੀਆਂ ਹਿਸ�ਤ ਆਦਤਾਂ ਸੰ$ੰਧੀ

          ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ �ੋੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿ�ਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹਿੱਚ ਮ�ੱਤਪੂਰਨ
 7ੂਹਿਮਕਾ ਹਿਨ7ਾੇਗੀ।
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     ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਇੱਕ ੱਡਾ ਾਇਰਸ ਪਹਿਰਾਰ �ੈ,       ਹਿਜਸਦੇ ਜੀਅ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋ ਲੈਕੇ
     ਸਾ� ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰ7ੀਰ ਹਿ$ਮਾਰੀਆਂ (SARS  ਅਤੇ MERS)    ਲਈ ਹਿਜਮੇਾਰ �ਨ।

SARS-CO) V-2  ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ SARS       ਹਿ$ਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੁਮੇਾਰ ਾਇਰਸ ਦਾ
        ਕਰੀ$ੀ ਹਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ �ੈ। ਅਾਮਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਜ਼ੂਟੋਹਿਨਕ �ੰੁਦੇ �ਨ,   ਮਤਲ$ ਇ�
     ਜਾਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱ�ਾਂ ਹਿੱਚ ਫੈਲਦੇ �ਨ।

SARS        ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਹਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਾਲਾ ਾਇਰਸ
   ਮੰਹਿਨਆ ਜਾਂਦਾ �ੈ (  ਮੁੱ� ਪੱਸ਼ੂ-     ਸਰੋਤ ਅਜੇ ੀ ਅਹਿਨਸ਼ਹਿਚਤ �ੈ)     ਜੋਹਿਕ ਹਿਸੇਟ ਹਿ$ੱਲੀ ਰਾ�ੀਂ

  �ੰੁਦੇ �ੋਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ 2002           ਦੌਰਾਨ ਦੱ�ਣੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸੂ$ੇ ਗੁਆਗਡੌਗ ਹਿੱਚ ਮਨੁੱ�ਾਂ ਤੱਕ ਪ�ੰੁਹਿਚਆ।
MERS  ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ 2012      ਦੌਰਾਨ ਸਾਉਦੀ ਅਰ$ ਦੇ ਡ੍ਰੋਮੇਡਰੀ (ਅਰ$ੀ)   ਊਠਾਂ ਤੋ

  ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪ�ੰੁਹਿਚਆ।

   ਕੱੁਝ ਸ$ੂਤਾਂ ਅਨਸੁਾਰ SARS-CO) V-2     ੀ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਤੋ ਫੈਹਿਲਆ �ੈ।

       ਟੈਕਸਸੋਮੀ ਆਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ   ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਅਹਿਧਐਨ ਸਮੂ�,     ਹਿਜਸ ਨੇ ਮਨੁੱ�ੀ ਜਰਾਸੀਮ     ਦੀ ਨੀਨਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
 ਕੀਤਾ ਸੀ,     ਨੇ ਇਸ ਾਇਰਸ ਦਾ  “       ਨਾਮ ਗੰ7ੀਰ ਸਾ� ਲੈਣ ਾਲਾ ਹਿਸੰਡਰੋਮ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ 2”,  “ਜਾਂ SARS-COV-2”   ਰੱਹਿ�ਆ �ੈ।

 ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ               ਅਹਿਧਐਨ ਸਮੂ� ਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਅਹਿਧਕਾਰਤ ਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਡੀ ਪਹਿਰਾਰ ਦੇ ਹਿਹਿਗਆਨਕ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਹਿਕਾਸ
  ਲਈ ਹਿਜੰ਼ਮੇਾਰ �ੈ
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- -2 SARS COV-2 ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਮਹਿ�ਆ
 

 
CDC     ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹਿਗਆ SARS-COV-2     ਦਾ $ੁਹਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿਚੱਤਰ।  ਜਨਵਰੀ 29, 2020.  ਤਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡਵੀਰ: Reuters 

 

   �ੋਰ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਦੇ ਾਂਗ, SARS-CO) V-2     ਾਇਰਸ ੀ ਗੋਲਾਕਾਰ �ੰੁਦਾ �ੈ, 
            ਹਿਜਸਦੀ ਸਤ� ਤੇ �ੰੁ7 ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਕਸ ਕਹਿ�ੰਦੇ �ਨ,  ਜੁੜੇ

             �ੰੁਦੇ �ਨ। ਹਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇ� ਾਇਰਸ ਤਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਿਦੱ�ਦਾ �ੈ। ਇ�ਨਾਂ ਸਪਾਈਕਸ
             ਰਾ�ੀਂ ਾਇਰਸ ਮਨੁੱ�ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਅਤੇ ਾਇਰਸ ਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼
     ਕਰਨਾ ਸੌ�ਾ �ੋ ਜਾਂਦਾ �ੈ।

 ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਰਹਿਸਟੀ,   ਅਸਹਿਟਨ ਅਤੇ NIH, U.S.    ਦੇ �ੋਜਕਰਤਾਾਂ ਨੇ
SARS-CO) V-2    ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ 3-         ਡੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਿਤਆਰ ਕੀਤਾ �ੈ
               ਜੋ ਹਿਕ ਮਨੁੱ�ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੰਕਰਹਿਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ �ੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ 3-  ਡੀ

 ਨਕਸ਼ਾ -  ਸਪਾਈਕ ਗਲਾਈਕੋਪ੍ਰੋਟੀਨ-        ਇਸਦੇ ਮਨੁੱ�ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿਰਆ
             ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ �ੋੇਗਾ। ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ $ਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ

    ਹਿਹਿਗਆਨੀ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦਾਈਆਂ,       ਇਥੋਂ ਤਕ ਹਿਕ ਹਿ$�ਤਰ ਹਿਨਦਾਨ ੀ
  ਹਿਕਹਿਸਤ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।
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2 ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿ�ਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਿ� ਨਵੀਆਂ ਧਿ�ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ �ੁਝ ਖਾਸ ਲੋ�ਾਂ ਅਤੇ �ਰਮ ਲਈ ਧਿ�ਵੇਂ ਸ!ਰਮ ਦਾ �ਾਰਨ �ਣ ਸ�ਦੇ ਹਨ, WHO  ਮਈ, 2015 ਧਿਵੱਚ 

ਨਵੀਂ ਧਿਦਸ!ਾ-ਧਿਨਰਦੇਸ!ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਧਿਦਸ!ਾ ਧਿਨਰਦੇਸ!ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱ� ਨਵੀਂ ਧਿ�ਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਧਿਵੱਚ ਸ!�ਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ �ਲੀਧਿਨ�ਲ ਲੱਛਣਾ

(ਸਾਹ), ਸਰੀਰ� ਪ੍ਰਧਿ�ਧਿਰਆਵਾਂ (ਦਸਤ), ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਧਿਵਧਿਗਆਨ ਜਾਂ ਰੋਗ ਸੰ�ੰ�ੀ ਧਿਵਧਿਗਆਨ� ਹਵਾਧਿਲਆਂ (�ਾਰਧਿ4�) ਦੇ ਅ�ਾਰ ਤੇ ਇੱ� ਸ�ਾਰਣ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਸ!�ਦ ਹੰੁਦੇ 

ਹਨ। ਇਹ ਧਿਵਸ!ੇਸ! ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਸ!�ਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਧਿਦਤਾ ਜਾ ਸ�ਦਾ ਹੈ ਧਿਜਵੇਂ ਧਿ� ਉਹ ਜੋ ਮਰੀਜ! (�ਾਲ, ਨਾ�ਾਲਗ, ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ), ਮੌਸਮੀ ਰੁੱਤ (ਗਰਮੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ)

ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ (ਨਰਮ, ਗੰਭੀਰ)। ਨਾਮ ਧਿਵੱਚ ਹੋਰ ਤੱਥ ਸ!ਾਮਲ ਹੋ ਸ�ਦੇ ਹਨ ਧਿਜਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸਮੰੁਦਰ, ਨਦੀ), �ਾਰ�ਸ!ੀ ਰੋਗਾਣੂ (�ੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਅਤੇ ਧਿਜਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ

ਧਿ�ਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਪਧਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਿ�ਨਾ ਦੱਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    �ੋਜਕਰਤਾਾਂ ਦਾ ਕਹਿ�ਣਾ �ੈ ਹਿਕ,  ਨੀਨ
     ਕੋਰੋਨੋਾਇਰਸ ਦੇ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ

    ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਦੇ ਸਪਾਈਕ
  ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ 98%    ਕ੍ਰਮ ਹਿਮਲਦੀ �ੈ।
 ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਿLੰਸ(Science)   ਜਰਨਲ ਹਿਚ

   ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਨ।
 

     �ੋਜਕਰਤਾਾਂ ਨੇ ਇ� ੀ ਪਾਇਆ
    ਹਿਕ ਸਾਰਜ਼ ਕਰੋਨਾਾਹਿLਰਸ (SARS 

coronavirus)   ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਿੱਚ,  ਸਾਰਜ਼
ਸੀਓੀ-2 (SARS-CoV-2)  ਦਾ

    ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਈਾਇਰਸ
 ਹਿ$ਮਾਰੀ (CO) VID-19)   ਦਾ ਹਿਜਮੇਾਰ �ੈ, 

      ਮਨੁੱ�ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਮੋਜੂਦ ਹਿਰਸੈਪਟਰ ਹਿਜਸਨੂੰ
 ਹਿਕ ਐਜਂੀਓਟੈਂਸੀਨ-  ਕਨਰਹਿਟੰਗ

ਐਜਂ਼ਾਈਮ( -  angiotensin converting

enzyme) 2 (ACE 2)  ਕਹਿ�ੰਦੇ �ਨ, 

       ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ �ੈ। ਇ� ਾਹਿLਰਸ ਦੇ ਮਨੁੱ�ੀ
      ਸੈੱਲਾਂ ਹਿੱਚ ਦਾ�ਲਾ �ੋਣ ਦਾ ਪਰੇਸ਼

 ਦੁਆਰ �ੈ।

 ਪਰ SARS   ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, 
    ਨੀਨ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਦਾ ਸਪਾਈਕ
      ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੈੱਲ ਰੀਸੈਪਟਰ ਨਾਲ $�ੁਤ
      ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ �ੈ। ਹਿL� ਤੇਜ਼ੀ
 ਲਗ7ਗ 10-20   ਗੁਣਾ ਹਿਜ਼ਆਦਾ �ੈ।
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ਉਚੱ ਸੰਚਾਰਣ (ਹਿਜਆਦਾ ਫੈਲਾਅ)

ਖੋ�ਜੀ�ਅਾਂ�	 ਅਾਂਨੁ�ਸਾ�ਰ, ਜਿਜੀਸਾ ਆਸਾ�ਨੁ� ਨੁ�ਲ ਇਹ ਵਾ�ਇਰਸਾ ਮਨੁ��ਖੋ-ਤੋ�-ਮਨੁ��ਖੋ ਫੈ�ਲ 
ਜਿਰਹ� ਹ� ਜਿ�ਸਾ ਦਾ� ਕਾ�ਰਣ ਮਨੁ��ਖੋ� 2 ACE ਦਾ� ਲਈ 2019-   nCoV-2 S ਦਾ� ਉੱ�ਚ 
ਬੱ�ਧਤੋ� ਹ� ਹ� ਸਾਕਾਦਾ� ਹ�। ਇਸਾ ਸਾ)ਭਾ�ਵਾਨੁ� ਦਾ� ਜੀ�	ਚ ਕਾਰਨੁ ਲਈ ਹ�ਰ ਅਾਂਜਿਧਅਾਂ�ਨੁ ਦਾ� 
ਜ਼ਰ,ਰਤੋ ਹ�। 

ਜਿਕਾਉਂਜਿਕਾ  SARS ਕਾ�ਰ�ਨੁ�ਵਾ�ਇਰਸਾ ਅਾਂਤੋ� 2019 ਨੁਵਾ�ਨੁ ਕਾ�ਰ�ਨੁ�ਵਾ�ਇਰਸਾ 
ਸਾ)ਰਚਨੁ�	ਤੋਮਕਾ ਸਾਮ�ਨੁਤੋ� ਰਖੋਦਾ� ਹਨੁ ਅਾਂਤੋ� ਇ�ਕਾ ਹ� ਜਿਰਸਾ�ਪਟਰ ਨੁ�ਲ ਜੀ�ੜਦਾ� ਹਨੁ, 
ਖੋ�ਜੀਕਾਰਤੋ�ਵਾ�	 ਨੁ�  "SARS ਵਾ�ਇਰਸਾ ਲਈ ਜਿਵਾਸ਼ੇ�ਸ਼ੇ ਤੋ3ਰ ਤੋ� ਜਿਤੋ)ਨੁ ਮ�ਨੁ�ਕਾਲ�ਨੁਲ 
ਐਂ	ਟ�ਬੱ�ਡੀ�" ਦਾ� ਜੀ�	ਚ ਨੁਵਾ�ਨੁ ਕਾ�ਰ�ਨੁ�ਵਾ�ਇਰਸਾ ਨੁ,)  ਰ�ਕਾਣ ਦਾ� ਸਾਮਰ�ਥਾ� ਲਈ ਕਾ�ਤੋ�। 
ਪਰ ਜੀ�	ਚ ਜਿਵਾ�ਚ ਜਿਤੋ)ਨੁ� ਐਂ	ਟ�ਬੱ�ਡੀ� ਜਿਵਾ�ਚ7 ਕਾ�ਈ ਵਾ� ਨੁਵਾ�ਨੁ ਕਾ�ਰ�ਨੁ�ਵਾ�ਇਰਸਾ ਦਾ� ਮਨੁ��ਖੋ� 

2 ACE ਜਿਰਸਾ�ਪਟਰ ਨੁ�ਲ ਜੀ�ੜਨੁ ਨੁ,)  ਰ�ਕਾਣ ਜਿਵਾ�ਚ ਸਾਫੈਲ ਨੁਹ� ਹ�ਈ।

ਸਾਪ�ਈਕਾ ਸਾ)ਰਚਨੁ�
 ਸਾਪ�ਈਕਾ S ਗਲ�ਈਕਾ�ਪ�ਰ੍ਟ�ਨੁ ਦਾ� 3-ਡੀ� ਨੁਕਾਸ਼ੇ� ਖੋ�ਜੀਕਾਰਤੋ�ਵਾ�	 ਨੁ,)  

ਐਂ	ਟ�ਵਾ�ਇਰਲ ਦਾਵਾ�ਈਆ	 ਬੱਣ�ਉੱਣ ਜਿਵਾ�ਚ ਮਦਾਦਾ ਕਾਰ�ਗ� ਤੋ�	ਜਿਕਾ ਵਾ�ਇਰਸਾ ਦਾ� ਸਾ��ਲ�	 
ਜਿਵਾ�ਚ ਪਰ੍ਵਾ�ਸ਼ੇ ਰ�ਜਿਕਾਆ ਜੀ� ਸਾਕਾ� ਅਾਂਤੋ� ਉੱਹਨੁ�	 ਨੁ,)  ਸਾ)ਕਾਰਜਿਮਤੋ ਨੁ� ਕਾਰ ਸਾਕਾ�। ਖੋ�ਜੀਕਾਰਤੋ� 
ਇਹ ਵਾ� ਜਿਲਖੋਦਾ� ਹਨੁ ਜਿਕਾ 2019-  nCoV-2 ਸਾਪ�ਈਕਾ ਦਾ� ਪਰ੍ਮ�ਣ, ਪ�ਧਰ ਤੋ� ਬੱਣਤੋਰ 
ਜੀ�ਨੁਣ ਨੁ�ਲ ਟ�ਕਾ� ਦਾ� ਜਿਵਾਕਾ�ਸਾ ਜਿਵਾ�ਚ ਅਾਂਸਾ�ਨੁ� ਹ�ਵਾ�ਗ�।

 ਪ�ਰ੍ਟ�ਨੁ ਦਾ� ਰ,ਪ ਜਿਵਾ�ਚ ਚ�ਨੁ� ਖੋ�ਜੀਕਾਰਤੋ�ਵਾ�	 ਨੁ� ਪ,ਰ� ਜੀ�ਨੁ�ਮਕਾਰ੍ਮ ਨੁ,)  ਜਿਵਾਸ਼ੇਵਾ ਦਾ� 
ਡੀ�ਟ�ਬੱ�ਸਾ ਜਿਵਾ�ਚ ਸਾ�	ਝਾ� ਕਾ�ਤੋ� ਜਿਜੀਸਾਦਾ� ਮਦਾਦਾ ਨੁ�ਲ ਹ�ਰ ਖੋ�ਜੀਕਾਰਤੋ� ਸਾਪ�ਈਕਾ ਦਾ� 
ਬੱਣਤੋਰ ਜਿਨੁਧ�ਜਿਰਤੋ ਕਾਰਨੁ ਦਾ� ਜਿਵਾ�ਚ ਯੋ�ਗ ਹ�ਏ।

-19 COV-2 ID-19 ਵਾ�ਇਰਸਾ ਦਾ�  SARS ਕਾ�ਰ�ਨੁ�ਵਾ�ਇਰਸਾ ਦਾ� ਤੋ�ਲਨੁ� ਜਿਵਾ�ਚ ਮਨੁ��ਖੋ-ਤੋ�-ਮਨੁ��ਖੋ 
ਵਾ�ਧ ਸਾ)ਕਾਰਮਣ ਦਾ� ਕਾ�ਰਣ ਇਸਾਦਾ� ਮਨੁ��ਖੋ� ਸਾ��ਲ ਜਿਰਸਾ�ਪਟਰ ਨੁ�ਲ ਵਾ�ਧ ਜੀ�ੜਨੁ ਦਾ� ਸਾਮਰ�ਥਾ� 
ਹ�। 
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ਜੀ�ਨੁ�ਮ ਕਾਰ੍ਮ
ਜੀਦਾ7 ਪ,ਰ� ਜੀ�ਨੁ�ਮ ਕਾਰ੍ਮਬੱ�ਧ ਹ� ਜੀ�	ਦਾ� ਹ�, ਇਹ ਖੋ�ਜੀਕਾਰਤੋ�ਵਾ�	 ਨੁ,)   D-19 NA ਜੀ�	  RNA

ਬੱਣ�ਉੱਣ ਵਾ�ਲ� ਚ�ਰ ਰਸਾ�ਇਣਕਾ ਤੋ�ਤੋ�	 (Nitrogenous bases)  ) Nitrogenous bases ਦਾ� ਅਾਂਨੁ�ਕਾਰ੍ਮ ਨੁ,)  
ਸਾਮਝਾਣ ਜਿਵਾ�ਚ ਮਦਾਦਾ ਕਾਰਦਾ� ਹ�। ਇਹਨੁ�	 ਤੋ�ਤੋ�	 ਦਾ� ਅਾਂਨੁ�ਕਾਰ੍ਮ ਦਾ� ਅਾਂ)ਤੋਰ ਜੀ�ਵਾ�	 ਨੁ,)  ਇ�ਕਾ-
ਦਾ,ਜੀ� ਤੋ� ਵਾ�ਖੋਰ� ਬੱਣ�ਉੱਦਾ� ਹ�।

- -2 SARS COV-2 ਦਾ� ਜੀ�ਨੁ�ਮ ਕਾਰ੍ਮ ਸਾ�ਨੁ,)  ਇਹ ਸਾਮਝਾਣ ਜਿਵਾ�ਚ ਮਦਾਦਾ ਕਾਰ�ਗ� 
ਜਿਕਾ ਵਾ�ਇਰਸਾ ਜਿਕਾਥਾ7 ਆਇਆ ਹ� ਅਾਂਤੋ� ਇਹ ਜਿਕਾਵਾ@ ਫੈ�ਜਿਲਆ। ਜਿਜੀਵਾ@ ਜਿਕਾ, ਜੀ� ਅਾਂਸਾA ਜਿਕਾਸਾ� 
ਭਾ�ਰਤੋ� ਰ�ਗ� ਤੋ7 ਵਾ�ਇਰਸਾ ਦਾ� ਜੀ�ਨੁ�ਮ ਦਾ� ਕਾਰ੍ਮ ਕਾਰ�ਏ ਤੋ�	 ਇਹ ਜੀ�ਨੁਣ� ਸਾ)ਭਾਵਾ ਹ� 
ਜੀ�ਵਾ�ਗ� ਜਿਕਾ ੳੁ�ਸਾ ਰ�ਗ� ਜਿਵਾਚਲ� ਵਾ�ਇਰਸਾ ਚ�ਨੁ ਤੋ7 ਆਇਆ ਹ� ਜੀ�	 ਜਿਕਾਸਾ� ਹ�ਰ ਦਾ�ਸ਼ੇ ਤੋ7? 
ਭਾ�ਰਤੋ ਜਿਵਾ�ਚ, ਪ,ਨੁ� ਸਾਜਿਥਾਤੋ ਨੁ�ਸ਼ੇਨੁਲ ਇ)ਸਾਟ�ਜਿਚਊਟ ਆਫੈ ਵਾ�ਇਰ�ਲ�ਜੀ� (Nitrogenous bases) ) NIV-2 ਨੁ� ਕਾ�ਰਲ 
ਦਾ� ਦਾ� ਰ�ਗ�ਆ	 ਤੋ7 ਕਾ�ਠਾ� ਕਾ�ਤੋ� - -2 SARS COV-2 ਜੀ�ਨੁ�ਮ ਨੁ,)  ਸਾ�ਕਾ�ਐਂ	ਸਾ ਕਾ�ਤੋ� ਹ�।

 

3

 NIV-2 ਭਾ�ਰਤੋ ਦਾ� ਇ�ਕਾਮ�ਤੋਰ ਲ�ਬੱ ਹ� ਜਿਜੀਸਾ ਜਿਵਾ�ਚ ਜੀ�ਵਾ-ਸਾ�ਰ�ਜਿਖੋਆ ਪ�ਧਰ -4 (Nitrogenous bases) BSL-4)      �ੈ ਜੋਹਿਕ ਰੋਗਾਣੂ ਅਤੇ ਾਇਰਸ   ਨੂੰ ਕਲਚਰ
     ਕਰ ਸਕਦੀ �ੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਾ�ਇਰਸਾ ਦਾ� ਸਾਰ�ਤੋ ਦਾ� ਅਾਂਜਿਧਐਂਨੁ ਅਾਂਤੋ� ਪੂਰਾ        ਾਇਰਲ ਜੀਨੋਮ ਕਰ੍ਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਹਿਆਪਕ ਰਣਨ

    ਮੁ�ੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ �ੈ।
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 ਹਿ$ਮਾਰੀ ਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ

ਇ� ਹਿ$ਮਾਰੀ ਹਿਕੇਂ ਫੈਲਦੀ �ੈ ?

ਹਿਕਸ ਤੇ ਅਸਰ �ੋ ਹਿਰ�ਾ �ੈ ?
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    ਹਿਸ਼ ਹਿਸ�ਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ CO) VID-19       ਨੂੰ ਸਰ$ਹਿਆਪੀ ਮ�ਾਮਾਰੀ ਘੋਹਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ �ੈ।
CO) VID-19     ਦੇ ਲੱਛਣ ਸੰਪਰਕ ਦੇ 2-14         ਹਿਦਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਦ�ਾਈ ਹਿਦੰਦੇ �ਨ ਅਤੇ ਜੋ
$ੁ�ਾਰ, �ੰਘ,          ਨੱਕ ਗਣਾ ਅਤੇ ਸਾ� ਲੈਣ ਹਿੱਚ ਮੁਸ਼ਹਿਕਲ �ੋਣਾ �ਨ।

               ਇ� ਮੁੱ� ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕਰਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾ� ਦੀਆਂ $ੂੰਦਾਂ ਰਾ�ੀਂ ਫੈਲਦਾ �ੈ। ਜੇ
               ਕੋਈ ਹਿਅਕਤੀ ਹਿਕਸੀ ਅਜੇ�ੀ ਸਤੂ ਜਾਂ ਸਤ� ਨੂੰ ਛੂੰ�ਦਾ �ੈ ਜੋ ਕੇ ਪਹਿ�ਲਾਂ ਤੋਂ �ੀ

      ਹਿ$ਮਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ �ੈ ਅਤੇ ਹਿਫਰ ਅਾਪਣੇ ਅੱ�,     ਮੂੰ� ਜਾਂ ਨੱਕ ਛੂ� ਲੇ,    ਤਾਂ ਉ� ਸੰਕਰਹਿਮਤ
  �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ।

          �ਾਂਲਾਹਿਕ �ਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿ$ਮਾਰੀ ਤੋ ਪਰ੍7ਾਹਿਤ �ੋ ਸਕਦੇ �ਨ,    ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ
   ਦੱ�ਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰੋਗ-   ਹਿਨਰੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕ-      ਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

 ਅਨਸੁਾਰ 80           ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ CO) VID-19     ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਦਾ
        ਸ7 ਤੋ ੱਧ �ਤਰਾ �ੈ। ਪਹਿ�ਲਾਂ ਤੋ ਮਜੂਦ $ੀਮਾਰੀਅਾਂ,      ਹਿਜੇਂ ਹਿਦਲ ਦੀਆਂ ਹਿ$ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ

               ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ੀ ਮੌਤ ਦਾ �ਤਰਾ ਧੇਰੇ �ੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਾ ਸੇਾਮੁਕਤ
       ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਹਿਜਆਦਾ ਸੀ।

4

                     ਸਰ$ਹਿਆਪੀ ਮ�ਾਮਾਰੀ ਉ� ਮ�ਾਮਾਰੀ �ੈ ਜੋਹਿਕ ਹਿਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ �ੈ ਅਤੇ ੱਡੀ ਹਿਗਣਤੀ ਹਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍7ਾਹਿਤ ਕਰ ਰ�ੀ
   �ੈ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ WHO)  ੱ�-                   ੱ� ਮ�ਾਦੀਪਾਂ ਤੇ ਹਿਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ �ੈ ਅਤੇ ਜਦ ਕਾਫੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮ�ਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਂਣ ਤੇ

            ਉਸਨੂੰ ਸਰ$ਹਿਆਪੀ ਮ�ਾਮਾਰੀ ਘੋਹਿਸ਼ਤ ਕਰ ਹਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ �ੈ। ਮ�ਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ �ੈ,       ਹਿਜ�ੜਾ ੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਅ$ਾਦੀ ਹਿੱਚ
 ਫੈਲਦਾ �ੈ,          ਜਦਹਿਕ ਪ੍ਰਕੋਪਾਂ ਹਿਕਸੇ ਹਿ$ਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਹਿਲਆਂ ਹਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਾਧਾ �ੈ।



 
8 

 

 
 
 

 
Data visualisations by Vignesh Radhakrishnan and Sumant Sen 



 
9 

 

ਇਸਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ �ਨ ?
5

ਇਸਦਾ ਹਿਕੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ �ੈ ?

ਇਸਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ �ੈ ?

 
5  COVID ਦੇ �ਲੀਧਿਨ�ਲ ਪਰ੍�ੰ�ਨ �ਾਰੇ ਧਿਦਸ!ਾ ਧਿਨਰਦੇਸ!  

6 The National Human Genome Research Institute on PCR:  

CO) VID-19           ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹਿਨਰਦੇਸ਼ �ਨ
             ਹਿਕ ਉਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਹਿ�ਚਾਹਿਣਆ ਜਾੇ ਜੋ ਹਿਕ ਗੰ7ੀਰ ਸਾ� ਦੀ ਹਿ$ਮਾਰੀ (SARI) 
               ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਜ�ਨਾਂ ਨੇ �ਾਲ �ੀ ਹਿੱਚ ਹਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ �ੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ CO) VID-

19     ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਿੱਚ �ਨ।
ਹਿਦਸ਼ਾਂ-   ਹਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸੁਾਰ CO) VID-19 �ਲਕੇ,      ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਗੰ7ੀਰ ਹਿ$ਮਾਰੀ ਦੇ
        ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ �ੰੁਦਾ �ਨ। ਗੰ7ੀਰ ਹਿ$ਮਾਰੀਆਂ ਹਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆਂ, , ARD-19 S ਸਾ�ਪਜਿਸਾਸਾ 

(Nitrogenous bases) ) sepsis ਅਾਂਤੋ� ਸਾ�ਪਜਿਟਕਾ (Nitrogenous bases) ) septic ਸਾਦਾਮ� ਸ਼ੇ�ਜਿਮਲ ਹਨੁ।

ਕਾ�ਰ�ਨੁ�ਵਾ�ਇਰਸਾ ਦਾ� ਪਤੋ� -   RT-PCR  PCR ਟ�ਸਾਟ ਦਾ� ਦਾ�ਆਰ� ਲਗ�ਇਆ ਜੀ� 
ਸਾਕਾਦਾ� ਹ�। (Nitrogenous bases) -       RT-PCR  PCR or reverse transcription polymerase chain

) reaction ਇਹ ਇ�ਕਾ -  D-19 NA based ਟ�ਸਾਟ ਹ�। ਭਾ�ਰਤੋ ਜਿਵਾ�ਚ, ਵਾ�ਇਰਸਾ ਦਾ� ਜੀ�	ਚ 
ਲਈ ਸਾਰਕਾ�ਰ� ਸਾ�ਜਿਵਾਧ�ਵਾ�	 ਜਿਵਾ�ਚ ਭਾ�ਰਤੋ� ਜਿਚਜਿਕਾਤੋਸਾ� ਅਾਂਨੁ�ਸਾ)ਧ�ਨੁ ਪਜਿਰਸ਼ੇਦਾ (Nitrogenous bases) ) ICMR ਦਾ� 
ਵਾ�ਇਰਲ ਜਿਰਸਾਰਚ ਅਾਂਤੋ� ਡੀ�ਇਗਨੁ�ਸਾਜਿਟਕਾ ਲ�ਬੱ�ਰ�ਟਰ� ਨੁ�ਟਵਾਰਕਾ ਨੁ�ਲ ਸਾ)ਬੱ)ਜਿਧਤੋ 52 
ਲ�ਬੱ, ਨੁ�ਸ਼ੇਨੁਲ ਸਾ@ਟਰ ਫੈ�ਰ ਜਿਡੀਜ਼�ਜ਼ ਕਾ)ਟਰ�ਲ (Nitrogenous bases) ) NCD-19 C ਅਾਂਤੋ�  NIV-2 ਦਾ� ਅਾਂਧ�ਨੁ 
10ਲ�ਬੱ ਹਨੁ।

ਹ�ਣ ਤੋ�ਕਾ ਸ਼ੇ�ਕਾ� ਜੀ�	 ਪ�ਸ਼ੇਟ� ਕਾ�ਤੋ� -19 COV-2 ID-19 ਮਰ�ਜ਼�	 ਲਈ ਜਿਕਾਸਾ� ਵਾ� ਤੋਰ�ਹ੍ਂ	 ਦਾ� 
ਪ�ਖੋਤੋ� ਇਲ�ਜੀ ਦਾ� ਸਾਬੱ,ਤੋ ਨੁਹ� ਹ�। ਇਸਾ ਕਾਰਕਾ� ਡੀ�ਕਾਟਰ� ਸਾ�ਜਿਹਤੋ ਜਿਵਾ�ਚ ਢੁ�ਕਾਵਾ@ ਸਾਬੱ,ਤੋ 
ਨੁ�	 ਹ�ਣ ਕਾਰਕਾ� ਪ�ੜਤੋ ਜਿਵਾਅਾਂਕਾਤੋ�ਆ	 ਦਾ� ਇਲ�ਜੀ ਲਈ ਕਾ�ਈ ਜਿਵਾਸ਼ੇ�ਸ਼ੇ ਅਾਂJਟ�ਵਾ�ਇਰਲ ਦਾ� 
ਜਿਸਾਫੈ�ਜਿਰਸ਼ੇ ਨੁਹ� ਕਾ�ਤੋ� ਜੀ�	ਦਾ� ਹ�।

    ਕਾਈ ਵਾ�ਰ "ਅਾਂਣ, ਦਾ� ਫੈ�ਟ�ਕਾ�ਪAਗ " ਕਾਹ� ਜੀ�	ਣ ਵਾ�ਲ� ਪ3ਲ�ਮ�ਰ�ਜ਼ ਚ�ਨੁ ਜਿਰਐਂਕਾਸ਼ੇਨੁ (Nitrogenous bases) ) PCR ਇ�ਕਾ ਤੋ�ਜ਼ ਅਾਂਤੋ� ਸਾਸਾਤੋ� ਤੋਕਾਨੁ�ਕਾ ਹ� 
 ਜੀ� ਘੱ�ਟ ਮ�ਤੋਰ� ਦਾ�  D-19 NA ਦਾ� ਛੋ�ਟ� ਜਿਹ�ਜਿਸਾਆ	 ਦਾ� ਮ�ਤੋਰ� "ਵਾਧ�ਉੱਣ" ਜਿਵਾ�ਚ ਵਾਰਤੋ� ਜੀ�	ਦਾ� ਹ�। ਜਿਕਾਉਂਜਿਕਾ  D-19 NA ਦਾ� ਨੁਮ,ਨੁ� ਦਾ� ਮਹ�ਤੋਵਾਪ,ਰਣ 
ਮ�ਤੋਰ� ਅਾਂਣ, ਅਾਂਤੋ� ਜੀ�ਨੁ�ਜਿਟਕਾ ਜਿਵਾਸ਼ੇਲ�ਸ਼ੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰ,ਰ� ਹ�,  D-19 NA ਦਾ� ਵਾ�ਖੋਰ� ਟ�ਕਾਜਿੜਆ	 ਦਾ� ਅਾਂਜਿਧਐਂਨੁ ਕਾਰਨੁ�  PCR ਪਰ੍ਸਾ�ਰ ਦਾ� ਜਿਬੱਨੁ�	 ਲਗਭਾਗ  
 ਅਾਂਸਾ)ਭਾਵਾ ਹ�।

ਅਾਂਕਾਸਾਰ ਅਾਂਣ, ਜੀ�ਵਾ ਜਿਵਾਜਿਗਆਨੁ ਦਾ� ਸਾਭਾ ਤੋ7 ਮਹ�ਤੋਵਾਪ,ਰਨੁ ਜਿਵਾਜਿਗਆਨੁਕਾ ਉੱ�ਦਾਮ�	 ਵਾਜੀ7 ਜੀ�ਣ� ਜੀ�	ਦਾ�,  PCR ਨੁ�  D-19 NA ਦਾ�   
 ਅਾਂਜਿਧਐਂਨੁ ਨੁ,)  ਇਸਾ ਹ�ਦਾ ਤੋਕਾ ਕ੍ਾਰ�	ਤੋ�ਕਾ�ਰ� ਬੱਣ�ਇਆ ਜਿਕਾ ਇਸਾਦਾ� ਜਿਨੁਰਮ�ਤੋ�, ਕਾ�ਰ� ਬੱ�. ਮ,ਲ�ਸਾ ਨੁ,)  1993 ਜਿਵਾਚ ਰਸਾ�ਇਣ ਜਿਵਾਜਿਗਆਨੁ ਲਈ 
ਨੁ�ਬੱਲ ਪ�ਰਸਾਕਾ�ਰ ਜਿਦਾ�ਤੋ� ਜਿਗਆ ਸਾ�।
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ਕੀ -19 COV-2 ID-19 ਲਈ ਕਾ�ਈ ਟ�ਕਾ� ਜਿਵਾਕਾਜਿਸਾਤੋ ਕਾ�ਤੋ� ਜੀ� ਸਾਕਾਦਾ� ਹ� ?

ਭਾ�ਰਤੋ ਜਿਵਾ�ਚ ਕਾ@ਦਾਰ� ਜਿਸਾਹਤੋ ਮ)ਤੋਰ�ਲ� ਦਾ� ਜਿਦਾਸ਼ੇ�-ਜਿਨੁਰਦਾ�ਸ਼ੇ�	 ਅਾਂਨੁ�ਸਾ�ਰ -  anti HIV-2 ਦਾਵਾ�ਈ 
ਜਿਮਸ਼ੇਰਣ  Lopinavir ਅਾਂਤੋ�  Ritonavir ਨੁ,)  ਕਾ�ਰ�ਨੁ�ਵਾ�ਇਰਸਾ ਸਾ)ਕਾਰਜਿਮਤੋ ਮਰ�ਜ਼�	 ਦਾ� 
ਹ�ਲਤੋ ਦਾ� ਗ)ਭਾ�ਰਤੋ� ਦਾ� ਆਧ�ਰ ਤੋ� ਕਾ�ਸਾ-ਦਾਰ-ਕਾ�ਸਾ ਵਾਰਤੋਣ ਦਾ� ਜਿਸਾਫੈ�ਜਿਰਸ਼ੇ ਕਾ�ਤੋ� ਹ��।

ਮ)ਤੋਰ�ਲ� ਨੁ� ਜਿਜ਼ਆਦਾ� ਜ਼�ਖੋਮ ਵਾ�ਲ� ਮਰ�ਜ਼�	 ਦਾ� ਲਈ -  Lopinavir Ritonavir

ਜਿਮਸ਼ੇਰਣ ਦਾ� ਜਿਸਾਫੈ�ਜਿਰਸ਼ੇ ਕਾ�ਤੋ� ਹ��, ਜਿਜੀਹਨੁ�	 ਜਿਵਾ�ਚ60      ਸਾਲ ਤੋਂ ੱਧ ਉਮਰ ਾਲੇ ਮਰ�ਜ਼, 
ਸ਼ੇ,ਗਰ(Nitrogenous bases)  ), d iabetes mellitus ਗ�ਰਦਾ� ਫੈ�ਲ, ਫੈ�ਫੈੜ� ਦਾ� ਗ)ਭਾ�ਰ ਜਿਬੱਮ�ਰ� ਅਾਂਤੋ� ਜੀ� 

-  immuno compromised ਹਨੁ। ਹ�ਲ�	ਜਿਕਾ,  HIV-2 ਲਈ   PEP regimens ਜਿਵਾ�ਚ 
-  Lopinavir Ritonavir ਦਾ� ਵਾਰਤੋ7 ਕਾਈ ਬੱ�ਰ� ਪਰ੍ਭਾ�ਵਾ�	 ਨੁ�ਲ ਵਾ� ਜੀ�ੜ� ਹ�ਈ ਹ�, ਜੀ� 

ਕਾਈ ਵਾ�ਰ ਇਲ�ਜੀ ਬੱ)ਦਾ ਕਾਰਨੁ ਦਾ� ਕਾ�ਰਨੁ ਬੱਣਦਾ� ਹ�।
ਜਿਦਾਸ਼ੇ�-ਜਿਨੁਰਦਾ�ਸ਼ੇ�	 ਜਿਵਾ�ਚ ਇਲ�ਜੀ ਕਾਰਨੁ� ਵਾ�ਲ� ਡੀ�ਕਾਟਰ�	 ਨੁ,)  ਸਾਲ�ਹ ਜਿਦਾ�ਤੋ� ਜੀ�	ਦਾ� ਹ� 

ਜਿਕਾ ਉੱਹ ਗ)ਭਾ�ਰ ਸਾ�ਹ ਦਾ� ਜਿਬੱਮ�ਰ� (Nitrogenous bases) ) SARI ਦਾ� ਮਰ�ਜ਼�	 ਦਾ� ਜਿਸਾਹਤੋ ਜਿਵਾਗੜਨੁ� ਦਾ� 
ਸਾ)ਕਾ�ਤੋ ਜਿਜੀਵਾ� ਤੋ�ਜੀ� ਨੁ�ਲ ਵਾ�ਧਦਾ� ਹ�ਈ ਸਾ�ਹ ਲ�ਣ ਜਿਵਾ�ਚ ਮ�ਸ਼ੇਕਾਲ ਅਾਂਤੋ� ਸਾ�ਪਜਿਸਾਸਾ 
(Nitrogenous bases) ) sepsis ਲਈ ਜਿਨੁਗਰ�ਨੁ� ਰ�ਖੋਣ ਅਾਂਤੋ� ਸਾਹ�ਇਕਾ ਡੀ�ਕਾਟਰ� ਉੱਪਕਾਰਣ ਮਰ�ਜ਼�	 ਨੁ,)  
ਤੋ�ਰ)ਤੋ ਮ�ਹ�ਈਆ ਕਾਰਵਾ�ਏ ਜੀ�ਣ।

ਸਾਮ� ਜਿਸਾਰ, ਪਰ੍ਭਾ�ਵਾਸ਼ੇ�ਲ� ਅਾਂਤੋ� ਸਾ�ਰ�ਜਿਖੋਤੋ ਸਾਹ�ਇਤੋ� ਵਾ�ਲ� ਉੱਪਚ�ਰ�	 ਦਾ� ਵਾਰਤੋ7  
-19 COV-2 ID-19 ਦਾ� ਗ)ਭਾ�ਰ ਸਾਜਿਥਾਤੋ� ਵਾ�ਲ� ਮਰ�ਜ਼�	 ਦਾ� ਇਲ�ਜੀ ਦਾ� ਮਹ�ਤੋਵਾਪ,ਰਨੁ ਅਾਂ)ਗ 

ਹ�।

 ICMR ਦਾ� ਡੀਵਾ�ਜ਼ਨੁ "ਮਹ�ਮ�ਰ� ਜਿਵਾਜਿਗਆਨੁ ਅਾਂਤੋ� ਛੋ,ਤੋ ਦਾ�ਆ	 ਜਿਬੱਮ�ਰ�ਆ	-1 
(Nitrogenous bases) - )" ECD-19 I ਦਾ� ਮ�ਖੋ� ਰਮਨੁ ਆਰ. ਗ)ਗ�ਖੋ�ਡੀਕਾਰ ਦਾ� ਅਾਂਨੁ�ਸਾ�ਰ ਟ�ਕਾ� ਨੁ,)  ਜਿਤੋਆਰ 
ਕਾਰਨੁ ਦਾ� ਦਾ� ਤੋਰ�ਕਾ� ਹਨੁ :-

ਜੀ�	 ਤੋ� ਤੋ�ਸਾ� ਜੀ�ਨੁ ਦਾ� ਕਾਰ੍ਮ ਨੁ,)  ਦਾ�ਖੋ� ਅਾਂਤੋ� ਅਾਂPਟ�ਬੱ�ਡੀ� ਦਾ� ਜਿਵਾਕਾ�ਸਾ ਕਾਰ� ਜੀ�	 
ਤੋ�ਹ�ਡੀ� ਕਾ�ਲ ਵਾ�ਇਰਸਾ ਸਾਟ�ਰ੍ਨੁ ਹ�ਵਾ� ਜਿਜੀਸਾ ਤੋ7 ਵਾ�ਕਾਸਾ�ਨੁ ਜਿਤੋਆਰ ਕਾ�ਤੋ� ਜੀ� ਸਾਕਾਦਾ� ਹ�, 
ਦਾ,ਸਾਰ� ਤੋਰ�ਕਾ� ਹਮ�ਸ਼ੇ� ਜਿ�ਕਾ ਅਾਂਸਾ�ਨੁ ਜਿਵਾਕਾਲਪ ਹ�)ਦਾ� ਹ�।
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7
ਦਾ ਗ�ਰਡੀ�ਅਾਂਨੁ ਦਾ� 19 ਮ�ਰਚ, 2020 ਦਾ� ਜਿਰਪ�ਰਟ *ਦਾ ਆਕਾਸਾਫੈ�ਰਡੀ (Nitrogenous bases) ਯੋ,ਨੁ�ਵਾਰਜਿਸਾਟ�) ਟ�ਕਾ�, ਜਿਜੀਸਾਨੁ,)  1 ChAd Ox1 ਜਿਕਾਹ� ਜੀ�	ਦਾ� ਹ�, 
ਜਿਵਾਸ਼ੇਵਾ ਭਾਰ ਜਿਵਾ�ਚ ਪ)ਜੀ ਸਾਭਾ ਤੋ7 ਜਿਵਾਰਸਾਤੋ ਟ�ਜਿਕਾਆ	 ਚ� ਇ�ਕਾ ਹ�। ਯੋ,ਐਂਸਾ ਦਾ� ਬੱ�ਇਓਟ�ਕਾ ਮ�ਡੀ�ਰਨੁ� ਨੁ� ਇਸਾ ਹਫੈਤੋ� ਦਾ� ਸ਼ੇ�ਰ, ਜਿਵਾ�ਚ ਜਿਸਾਆਟਲ 
ਦਾ� ਇ�ਕਾ ਜਿਵਾਅਾਂਕਾਤੋ� ਨੁ,)  ਆਪਣ� ਪਜਿਹਲ� ਟ�ਕਾ� ਜਿਦਾ�ਤੋ�। ਇਕਾ ਹ�ਰ ਅਾਂਮਰ�ਕਾ� ਫੈਰਮ, ਇਨੁ�ਜਿਵਾਓ ਜੀਲਦਾ� ਹ� ਆਪਣ� ਇਲ�ਜ਼ ਤੋ� ਟਰ�ਇਲ 
ਸ਼ੇ�ਰ, ਕਾਰ�ਗ�, ਜਿਜੀਸਾਨੁ,)  ਚਮੜ� ਦਾ�ਆਰ� ਦਾ�ਣ ਲਈ ਇ�ਕਾ ਜਿਵਾਸ਼ੇ�ਸ਼ੇ ਉੱਪਕਾਰਣ ਦਾ� ਲ�ੜ ਹ�।ਜੀਰਮਨੁ� ਜਿਵਾਚ, ਕਾਯੋ,ਰ�ਵਾ�ਕਾ ਇਕਾ ਟ�ਕਾ� 'ਤੋ� ਕਾ)ਮ ਕਾਰ 
ਜਿਰਹ� ਹ�, ਜੀਦਾਜਿਕਾ ਹ�ਰ ਚ�ਨੁ ਜਿਵਾਚ ਜਿਵਾਕਾ�ਸਾਸ਼ੇ�ਲ ਹਨੁ।

 ਓਹਨੁ� ਨੁ� ਜਿਕਾਹ� ਜਿਕਾ ਭਾ�ਰਤੋ� ਜਿਵਾਜਿਗਆਨੁ� CO) VID-19 ਵਾ�ਇਰਸਾ ਨੁ,)  
ਸਾਫੈਲਤੋ�ਪ,ਰਵਾਕਾ ਅਾਂਲ�ਗ ਕਾਰਨੁ ਜਿਵਾ�ਚ ਕਾ�ਮਯੋ�ਬੱ ਰਹ� ਹਨੁ ਅਾਂਤੋ� ਲਗਭਾਗ 11  ਅਾਂਲ�ਗ 
ਵਾ�ਇਰਸਾ ਸਾPਪਲ ਉੱਪਲ�ਬੱਧ ਹਨੁ ਜੀ�ਜਿਕਾ ਵਾ�ਇਰਸਾ ਨੁ�ਲ ਸਾ)ਬੱ)ਜਿਧਤੋ ਜਿਕਾਸਾ� ਵਾ� ਤੋਰ�	 ਦਾ� 
ਖੋ�ਜੀ ਕਾਰਨੁ ਅਾਂਤੋ� ਟ�ਕਾ� ਜਿਵਾਕਾਜਿਸਾਤੋ ਲਈ ਬੱਹ�ਤੋ ਜੀਰ,ਰ� ਹ�।

ਅਾਂ)ਤੋਰਰ�ਸ਼ੇਟਰ� ਪ�ਧਰ ਤੋ�, ਕਾਈ ਸਾ)ਸਾਥਾ�ਨੁ ਅਾਂਤੋ� ਦਾਵਾ� ਕਾ)ਪਨੁ�ਆ	 ਟ�ਕਾ� 
ਜਿਵਾਕਾਜਿਸਾਤੋ ਕਾਰਨੁ ਦਾ� ਵਾ�ਖੋ�-ਵਾ�ਖੋਰ� ਪੜ�ਵਾ�	 ਤੋ� ਹਨੁ ਜਿਜੀਹਨੁ�	 ਜਿਵਾ�ਚ7 ਕਾ�ਝਾ ਜੀਲਦਾ� ਹ� 
ਕਾਲ�ਨੁ�ਕਾਲ ਪਰ�ਜਿਖੋਅਾਂਣ ਸ਼ੇ�ਰ, ਕਾਰ ਰਹ� ਹਨੁ।
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 ਆਪਣ� ਆਪ ਨੁ,)   -19 COV-2 ID-19 ਤੋ7 ਬੱਚ�ਉੱਣ�

ਸਾ$ਣ ਨਾਲ �ੱਥ ਧੋਣਾ
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ਜਿਵਾਸ਼ੇਵਾ ਜਿਸਾਹਤੋ ਸਾ)ਗਠਾਨੁ ਦਾ� ਜਿਦਾਸ਼ੇ�-ਜਿਨੁਰਦਾ�ਸ਼ੇ ਜਿਨੁਰਧ�ਰਤੋ ਕਾਰਦਾ� ਹਨੁ ਜਿਕਾ ਸਾ)ਕਾਰਮਣ 
ਦਾ� ਜੀ�ਖੋਮ ਨੁ,)  ਘੱਟ�ਉੱਣ ਦਾ� ਇ�ਕਾ ਤੋਰ�ਕਾ� ਹ� ਜਿਨੁਯੋਜਿਮਤੋ ਤੋ3ਰ 'ਤੋ� ਅਾਂਤੋ� ਆਪਣ� ਹ�ਥਾ�	 
ਨੁ,)  ਅਾਂਲਕਾ�ਹਲ ਅਾਂਧ�ਜਿਰਤੋ ਸਾ�ਨੁ�ਟ�ਈਜ਼ਰ ਨੁ�ਲ ਧ�ਣ� ਜੀ�	 ਸਾ�ਬੱਣ ਅਾਂਤੋ� ਪ�ਣ� ਨੁ�ਲ 
ਧ�ਣ�। ਜਿਨੁਯੋਮਤੋ ਤੋ3ਰ ਤੋ� ਸਾਫੈ�ਈ ਜੀਰ,ਰ� ਬੱਣ ਜੀ�	ਦਾ� ਹ� ਜਿਕਾਉਂਜਿਕਾ ਵਾ�ਇਰਸਾ ਵਾ�ਖੋ� 
ਵਾ�ਖੋਰ�ਆ	 ਸਾਤੋਹ�	, ਜੀ� ਹ�ਥਾ�	 ਨੁ�ਲ ਜਿਨੁਯੋਜਿਮਤੋ ਤੋ3ਰ ਤੋ� ਛੋ,ਹ�ਆ	 ਜੀ�	ਦਾ�ਆ	 ਹਨੁ, ਤੋ� 
ਘੱ)ਜਿਟਆ	 ਤੋ7 ਲ� ਕਾ� ਇ�ਕਾ ਜਿਦਾਨੁ ਤੋ7 ਵਾ�ਧ ਸਾਮ@ ਤੋ�ਕਾ ਜੀ�ਜਿਵਾਤੋ ਰਜਿਹ ਸਾਕਾਦਾ� ਹ�)ਦਾ� ਹ�।

ਸਾ�ਡੀ� ਹ�ਥਾ�	 ਉੱ�ਤੋ� ਮ�ਲ ਜਿਵਾਚ ਅਾਂਣਜਿਗਣਤੋ ਵਾ�ਇਰਸਾ ਅਾਂਤੋ� ਬੱ�ਕਾਟਰ�ਆ ਹ�)ਦਾ� ਹਨੁ। 
ਸਾ�ਬੱਣ ਦਾ� ਵਾਰਤੋ7 ਕਾ�ਤੋ� ਬੱਗ�ਰ ਪ�ਣ� ਨੁ�ਲ ਧ�ਣ� ਰ�ਗ�ਣ,ਆ	 ਦਾ� ਮ�ਤੋਰ� ਨੁ,)  ਘੱਟ�ਉੱਣ 
ਜਿਵਾ�ਚ ਮਦਾਦਾ ਕਾਰਦਾ� ਹ� ਪਰ ਸਾ�ਰ� ਵਾ�ਇਰਸਾ ਅਾਂਤੋ� ਬੱ�ਕਾਟਰ�ਆ ਨੁ,)  ਪ,ਰ� ਤੋਰ�	 ਨੁਹA 
ਹਟ�ਉਂਦਾ�। ਇਸਾ ਲਈ ਸਾ�ਬੱਣ ਦਾ� ਵਾਰਤੋ7 ਰ�ਗ�ਣ,ਆ	 ਨੁ,)  ਦਾ,ਰ ਕਾਰਨੁ ਲਈ ਜਿਕਾਤੋ� ਵਾਧ�ਰ� 
ਪਰ੍ਭਾ�ਵਾਸ਼ੇ�ਲ� ਹ� ਜੀ�	ਦਾ� ਹ�। 

ਕਾ�ਰ�ਨੁ�ਵਾ�ਇਰਸਾ, ਇਨੁਫੈਲ,ਐਂਨੁਜ਼� ਪ�ਦਾ� ਕਾਰਨੁ ਵਾ�ਲ� ਜਿਵਾਸ਼ੇ�ਣ,,  ਈਬੱ�ਲ�,  ਜਿਜ਼ਕਾ� 
ਵਾਰਗ� ਵਾ�ਇਰਸਾ ਆਪਣ� ਜੀ�ਨੁ�ਜਿਟਕਾ ਪਦਾ�ਰਥਾ ਚਰਬੱ� ਦਾ� ਇਕਾ ਪਰਤੋ ਜਿਵਾਚ ਰ�ਖੋਦਾ� ਹਨੁ 
ਜਿਜੀਸਾ ਨੁ,)  ਜਿਲਜਿਪਡੀ ਜਿਲਫ਼ਾ�ਫ਼ਾ� ਕਾਜਿਹ)ਦਾ� ਹਨੁ। ਸਾ�ਬੱਣ ਦਾ� ਅਾਂਣ, ਇਸਾ ਪਰਤੋ ਨੁ,)  ਤੋ�ੜਨੁ ਜਿਵਾ�ਚ 
ਕਾ�ਮਯੋ�ਬੱ ਹ� ਜੀ�	ਦਾ� ਹਨੁ ਜਿਕਾਉਂਜਿਕਾ ਇਹ ਜਿਵਾਸ਼ੇ�ਣ, ਨੁ,)  ਇਕਾ�ਠਾ� ਰ�ਖੋਣ ਵਾ�ਲ� ਰਸਾ�ਇਣਕਾ 
ਬੱ)ਧਨੁ ਬੱਹ�ਤੋ ਜਿਜ਼ਆਦਾ� ਮਜ਼ਬੱ,ਤੋ ਨੁਹA ਹ�)ਦਾ�। ਇਸਾ ਲਈ ਸਾ�ਬੱਣ ਦਾ� ਅਾਂਣ, ਦਾ� ਲ) ਬੱ� 
ਓਲ�ਓਜਿਫੈਲਕਾ ਪ,ਛੋ ਜਿਲਫੈ�ਫੈ� ਜਿਵਾਚ ਪ� ਜੀ�	ਦਾ� ਹ� ਅਾਂਤੋ� ਇਕਾ 'ਕਾ�	ਗੜ (crowbar)' ਪਰ੍ਭਾ�ਵਾ 
ਪ�ਉਂਦਾ� ਹ� ਜੀ� ਵਾ�ਇਰਸਾ ਦਾ� ਜਿਲਜਿਪਡੀ ਜਿਲਫੈ�ਫੈ� ਨੁ,)  ਤੋ�ੜਦਾ� ਹ�। ਪ,ਛੋ ਵਾ� ਉੱਸਾ ਬੱ)ਧਨੁ 
ਨੁ�ਲ ਮ�ਕਾ�ਬੱਲ� ਕਾਰਦਾ� ਹ� ਜੀ� RNA ਅਾਂਤੋ� ਜਿਲਜਿਪਡੀ ਜਿਲਫੈ�ਫੈ� ਨੁ,)  ਬੱ)ਨੁਹ੍ਂਦਾ� ਹ�। ਇਸਾ ਤੋਰ�	 
ਜਿਵਾਸ਼ੇ�ਣ, ਨੁ,)  ਇਸਾਦਾ� ਜਿਹ�ਜਿਸਾਆ	 ਜਿਵਾ�ਚ ਘੱ�ਲ ਜਿਦਾਤੋ� ਹ� ਜੀ� ਜਿਫੈਰ ਪ�ਣ� ਦਾ�ਆਰ� ਧ�ਪ ਜੀ�	ਦਾ� 
ਹਨੁ। 

       ਕੀ ਸਾਰੇ ਾਇਰਸਾਂ ਹਿਚ ਹਿਲਹਿਪਡ ਪਰਤ �ੰੁਦੀ �ੈ? ਨ�ੀਂ,           ਕੁਝ ਾਇਰਸਾਂ ਹਿਚ ਹਿਲਹਿਪਡ ਹਿਲਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਾਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਾ ਨ�ੀਂ �ੰੁਦਾ ਅਤੇ ਉ�ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈ਼ਰ-     ਹਿਲਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਾਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਾ ਾਇਰਸ ਹਿਕ�ਾ ਜਾਂਦਾ
  �ੈ। ਰੋਟਾਾਇਰਸ (Rotavirus)       ਜੋ ਗੰ7ੀਰ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ $ਣਦਾ �ੈ, ਪੋਲੀਓਾਇਰਸ,           ਐਡੀਨੋਾਇਰਸ ਜੋ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ $ਣਦਾ �ੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
   ਹਿਕ ਮਨੁੱ�ੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਾਇਰਸ (HPV)     ਹਿਚ ਹਿਲਹਿਪਡ ਹਿਲਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਾਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਾ ਨ�ੀ �ੰੁਦਾ।
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ਅਲਕੋ�ਲ-ਅਧਾਹਿਰਤ �ੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ

ਮਾਸਕ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

 ਸਾ$ਣ ਾਂਗ,          ਅਲਕੋ�ਲ ੀ ਹਿਲਹਿਪਡ ਹਿਲਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਾਫੇ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੂੰ 7ੰਗ ਕਰ ਹਿਦੰਦੀ �ੈ,   ਇਸ ਤਰਾਂ
        ਹਿਸ਼ਾਣੂ ਨੂੰ ਪਰ੍7ਾਸ਼ਾਲੀ ਨ�ੀਂ $ਣਨ ਹਿਦੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਾ,     ਅਲਕੋ�ਲ ੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ
                 ਆਕਾਰ ਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਢਾਂਹਿਚਆਂ ਦਾ ਰੂਪ $ਦਲ ਹਿਦੰਦੀ �ੈ ਜਾਂ ਉ�ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਹਿਦੰਦੀ �ੈ ਜੋ
       ਹਿਲਹਿਪਡ ਹਿਲਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਾਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ੇ ਤੋਂ $ਾ�ਰ ਉ7ੱਰੇ �ੰੁਦੇ �ੈ।

             ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਢਾਂਚੇ ਹਿਸ਼ਾਣੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱ�ੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਿਸ਼ੇਸ਼
           ਢਾਂਹਿਚਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਹਿੱਚ ਦਾ�ਲ �ੋਣ ਹਿੱਚ ਸ�ਾਇਤਾ ਕਰਦੇ �ਨ।

  ਪ੍ਰ7ਾਸ਼ਾਲੀ �ੋਣ ਲਈ,     ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60%     ਅਲਕੋ�ਲ �ੋਣੀ ਚਾ�ੀਦੀ �ੈ।
   ਸਾ$ਣ ਝੱਗ ਦੇ ਉਲਟ,           ਅਲਕੋ�ਲ �ੱਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿ�ੱਹਿਸਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਿੱਚ ਨ�ੀਂ ਆਉਦਂੀ।

            ਇਸ ਲਈ ਕਰੇਜ ਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਧਆਨ
    ਰੱ�ਣ ਦੀ ਲੋੜ �ੈ।

  ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ,          ਅਲਕੋ�ਲ ਮਰੇ �ੋਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ �ੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨ�ੀਂ �ਟਾਉਦਂਾ।
          �ਾਲਾਂਹਿਕ ਇਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਲਦੀ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਹਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ �ੈ,   ਪਰ ਇ�

       ਸਾਰੇ ਹਿਕਸਮਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨ�ੀਂ ਪਾਉਦਂਾ,  “    ਅਤੇ ਓਨਾ ਪ੍ਰ7ਾਸ਼ਾਲੀ ਨ�ੀਂ
      �ੰੁਦਾ ਜਦੋਂ �ੱਥ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਹਿਚਕਨਾਈ ਾਲੇ ”�ੋਣ ।

  ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ coronavirus         ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਹਿੱਚ ਸ�ਾਇਤਾ
        ਕਰਦੇ �ਨ। ਜੇ ਸ�ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿ�ਹਿਨਆ ਜਾਂਦਾ �ੈ,     ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਦੇ
             ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰ7ਾਸ਼ਾਲੀ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ। ਦ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ

 ਐਸੋਸੀਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀਸ਼ਨ (JAMA)           ਹਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਲੇ� ਅਨੁੰ ਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ$ੂਤ
            ਨ�ੀਂ �ੈ ਹਿਕ ਹਿਸ�ਤਮੰਦ ਹਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿ�ਨੇ �ੋਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਾਸਕ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
    ਹਿਚ ਸ�ਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ �ਨ।

 ਪਰ 2010     ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਧਐਨ ਕਹਿ�ੰਦਾ �ੈ: "     ਮਾਸਕ ਪਹਿ�ਨਣਾ ਘੱਟ ਸੈਕੰਡਰੀ
           ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁਹਿੜਆ �ੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਾਲੀਆਂ ਸਹਿਥਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿ�ਤ

   ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ।"
            ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਹਿਕ ਹਿਸ਼ ਹਿਸ�ਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿ�ਣਾ �ੈ ਹਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਸਕ

   ਪਹਿ�ਨਣਾ ਪਰ੍7ਾਹਿਤ �ੇਤਰਾਂ ਹਿੱਚ,   ਨੀਨ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ (SARS-CoV-2)  ਸਮੇਤ
             ਕੁਝ ਸਾ� ਦੀਆਂ ਹਿ$ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰ੍ਸਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇ� ਇੱਕ ਚੰਗਾ

              ਉਪਾਅ �ੈ। �ੰਘ ਅਤੇ ਹਿਛੱਕ ਮਾਰਨ ੇਲੇ $ੂੰਦਾਂ ਰਾ�ੀਂ ਫੈਲਣਾ ਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਪਰ੍ਮੁੱ�
          ਮਾਰਗਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਇੱਕ �ੈ। ਜਦੋਂ ਸ�ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿ�ਹਿਨਆ ਜਾਂਦਾ �ੈ,    ਤਾਂ ਇਕ ਮਾਸਕ
            ਾਇਰਸ ਾਲੀਆਂ $ੰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾ� ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ�ਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ �ੈ।
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ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ

ਅੱ�ਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ� ਨੂੰ  ਛੂ�ਣ ਤੋਂ $ਚੋ

ਸਾ�ਕ ਸੱਛਤਾ ਦਾ ਅਹਿ7ਆਸ

 

          $�ੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਧਐਨ ਦਰਸਾਉਦਂੇ �ਨ ਹਿਕ ਨੀਨ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਹਿਮਤ
              ਲੋਕ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿ�ਲਾਂ �ੀ ਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ �ਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਕ

    ਪਹਿ�ਨਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ �ੋ ਸਕਦੀ �ੈ,        ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਾਇਰਸ ਸਮਾਜ ਹਿਚ ਫੈਲ ਹਿਰ�ਾ �ੋੇ।
             7ਾਰਤ ਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ $ਣਾਈ ਰੱ�ਣਾ ਇਕ

             ਚੁਣੌਤੀ �ੋ ਸਕਦੀ �ੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹਿਅਕਤੀ ਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਿਦ�ਾ ਹਿਰ�ਾ ਹਿਕ
ਨਰੀ,       ਪਹਿ�ਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨ�ੀਂ �ੈ।

WHO              ਦੇ ਅਨਸੁਾਰ ਤੁ�ਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹਿਜਸਨੂੰ �ੰਘ ਜਾਂ ਹਿਛੱਕ ਆ ਰ�ੀ �ੈ ਦੇ
   ਹਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1  ਮੀਟਰ (3 ਫੱੁਟ)        ਦੀ ਦੂਰੀ $ਣਾਉਣਾ ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ। ਇ� ਇਸ

                 ਲਈ �ੈ ਹਿਕਉਹਂਿਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ �ੰਘਦਾ �ੈ ਜਾਂ ਹਿਛੱਕ ਮਾਰਦਾ �ੈ ਤਾਂ ਉ� ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰ�
            ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਤੱਕ $ੂੰਦਾਂ ਸੁੱਟਦਾ �ੈ ਹਿਜਸ ਹਿੱਚ ਾਇਰਸ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ।, “    ਜੇ ਤੁਸੀਂ $�ੁਤ

  ਨੇੜੇ �ੰੁਦੇ �ੋ,           ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾ� ਹਿਚ $ੂੰਦਾਂ ਰਾ�ੀਂ ਾਇਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ �ੋ (   ਹਿਜਸ ਹਿਚ
COVID-19    ਾਇਰਸ ੀ ਸ਼ਾਮਲ �ੈ),       ਅਗਰ �ੰਘਣ ਾਲੇ ਹਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿ$ਮਾਰੀ
�ੈ,” WHO  ਕਹਿ�ੰਦਾ �ੈ।

         ਹਿਕਉਹਂਿਕ �ੱਥ $�ੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤ�ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹਿੱਚ ਆਉਦੇਂ �ਨ,  �ੱਥ
           ਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਹਿਮਤ �ੋ ਸਕਦੇ �ਨ। ਇ� ਹਿਫਰ ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁ�ਾਡੀਆਂ ਅੱ�ਾਂ, 

      ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰ� ਤੱਕ ਪ�ੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਥੋਂ,        ਾਇਰਸ ਤੁ�ਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹਿੱਚ ਦਾ�ਲ �ੋ ਸਕਦਾ
      �ੈ ਅਤੇ ਤੁ�ਾਨੂੰ ਹਿ$ਮਾਰ $ਣਾ ਸਕਦਾ �ੈ।

               ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ �ੰਘਦੇ ਜਾਂ ਹਿਛੱਕਦੇ �ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ� ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂ�ਣੀ ਜਾਂ
            ਹਿਟਸ਼ੂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ। ਹਿਫਰ ਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ�ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਟੋ।
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ਕੁਝ ਆਮ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾ$9  

ਕੀ ਫਲੂ ਅਤੇ -19 COV-2 ID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਹਿਚ ਅੰਤਰ �ੈ ?

ਨੇਂ ਕਰੋਨਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਹਿੱਚ ਥਰਮਲ 
ਸਕੈਨਰ ਹਿਕੰਨੇ ਪਰ੍7ਾਸ਼ਾਲੀ �ਨ ?

ਕੀ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਹਿਮਤ ਹਿਅਕਤੀ ਸਹਿਹਿਮੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 
ਦੂਹਿਜਆਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ �ੈ ?

 
9 

              �ੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦਾ ਮਤਲ$ ਆਮ ਐਲਰਜੀ ੀ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ। �ੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ
                ਨਾਲ $ੁ�ਾਰ ਫਲੂ ਦਾ ਲੱਛਣ �ੈ। ਜਦੋਂ ਤੁ�ਾਨੂੰ �ੰਘ ਨਾਲ $ੁ�ਾਰ �ੰੁਦਾ �ੈ ਹਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾ�
      ਫੁਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾ� ਲੈਣ ਹਿੱਚ ਹਿਦੱਕਤ �ੈ,      ਤਾਂ ਇ� ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਦੀ ਸਾ)ਕਾਰਮਣ   ਦਾ ਲੱਛਣ

             �ੈ ਅਤੇ ਤੁ�ਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਮਲਣਾ ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ।

            ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਰ ਉ�ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਹਿੱਚ ਪ੍ਰ7ਾਸ਼ਾਲੀ �ੰੁਦੇ �ਨ ਹਿਜਨਾਂ
     ਨੂੰ $ੁ�ਾਰ �ੋ ਹਿਗਆ �ੈ (       ਅਰਥਾਤ ਸਧਾਰਣ ਨਾਲੋਂ ੱਧ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ)   ਹਿਕਉਹਂਿਕ ਨੇਂ

  ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਾ)ਕਾਰਮਣ   �ੋ ਹਿਗਆ �ੈ।
              �ਾਲਾਂਹਿਕ ਹਿL� ਉ�ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨ�ੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸੰਕਰਹਿਮਤ �ਨ ਪਰ
               ਉ�ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ $ੁ�ਾਰ ਨ�ੀਂ �ੋਇਆ। ਇ� ਇਸ ਲਈ �ੈ ਹਿਕਉਹਂਿਕ ਸੰਕਰਹਿਮਤ ਲੋਕ ਦੇ
     ਹਿ$ਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਾ �ੋਣ ਹਿੱਚ 2  ਤੋਂ 10     ਹਿਦਨ ਤਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ �ਨ।

             $�ੁਤ ਘੱਟ ਸੰ7ਾਨਾ। ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਹਿਛੱਕ ਦੀਆਂ $ੂੰਦ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ �ੈ ਜੋ ਹਿਕ ਸਾ�
            ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ �ਨ। ਹਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਹਿਮੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ

          ਹਿਨਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਹਿੱਚ ਹਿਕਸੇ ੀ ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਕਹਿਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ �ੈ,   ਹਿਜਸ ਹਿੱਚ
COVID-19   ੀ ਸ਼ਾਮਲ �ੈ।

           ਇ� ਜਾ$ ਉਘੇੱ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾ$ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ WHO           ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ �ਨ। ਜਾ$ ਦੇਣ ਾਲੇ
 ਡਾਕਟਰ �ਨ-              ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾ$ਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ

  ਐਸੋਸੀਏ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰ੍ਧਾਨ,    ਡਾ ਕੇ ਕੇ ਅਗਰਾਲ;   ਡਾ ਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ਮ, ਪਲਮਨੋਲੋਹਿਜਸਟ;ਡਾ. ੀ. ਰਾਮਸੂ$ਰਾਮਨੀਅਮ, ਸਲਾ�ਕਾਰ, 
  ਛੂਤ ਾਲੀ ਹਿ$ਮਾਰੀਆਂ,  ਅਪੋਲੋ �ਸਪਤਾਲ;   ਮਦਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ,    ਮਾਈਕਰੋ$ਾਇਓਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਹਿਚਉਟ ਦੇ ਮੁ�ੀ, ਡਾ.  ਜੇ ਕੋਵਿਡ

 ਯੁਫਰਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡੀਆ ਲੱਥਾ; ਡਾ.  ਪੀ ਕੁਗਨੰਤਮ, $ਾਨੀ-ਚੇਅਰਮੈਨ,          ਇੰਡੀਅਨ ਪ$ਹਿਲਕ �ੈਲਥ ਫਾਉਡੇਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾ$ਕਾ ਚੇਨਈ ਹਿਸਟੀ �ੈਲਥ
ਅਹਿਧਕਾਰੀ।
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ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟ-ਅਧਾਹਿਰਤ 7ੋਜਨ �ਾਣ ਤੋਂ ਪਰ�ੇਜ਼ ਕਰਨਾ 
ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ ?

ਕੀ ਹਿਕਸੇ ਹਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹਿਮਉਹਿਨਟੀ ਅਤੇ ਕੋਹਿਡ-19 ਟਾਂਰ੍ਸਹਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਚਕਾਰ
ਕੋਈ ਹਿਲੰਕ �ੈ ?

ਕੀ ਕੋੀਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ �ਨ ?

ਕੀ ਐਟਂੀ$ਾਇਓਹਿਟਕਸ ਨੇਂ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹਿਚ 
ਅਸਰਦਾਰ �ਨ ?

            ਇ� ਹਿ$ਮਾਰੀ ਸਾ� ਰਾਂ�ੀ ਫੈਲਦੀ �ੈ ਨਾ ਹਿਕ 7ੋਜਨ ਦੁਆਰਾ। ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਦਾ
               ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿਚਕਨ ਅਤੇ ਮਟਨ �ਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨ�ੀਂ �ੈ। ਲੋਕ ਜੋ
   ਚਾ�ੁਣ �ਾ ਸਕਦੇ �ਨ।

         ਕੋਰੋਨੋਾਇਰਸ ਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਸ7 ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਰਾਰਾਂ ਹਿੱਚੋਂ ਇੱਕ �ੈ।   �ੁਣ ਤੱਕ
            �ੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰ੍7ਾਹਿਤ ਲੋਕ ਘੱਟ ਇਹਿਮਉਹਿਨਟੀ ਾਲੇ ਹਿਜਆਦਾਤਰ $ੱਚੇ ਜਾਂ $ਜ਼ੁਰਗ

�ਨ।  ਕਈ ਾਰੀ,          ਾਇਰਸ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੇਫਹਿੜਆਂ ਹਿੱਚ ਦਾ�ਲ �ੋਕੇ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ
  ਕਾਰਨ $ਣਦਾ �ੈ।          ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਿਮਉਹਿਨਟੀ ਾਲੇ ਲੋਕ $ਜ਼ੁਰਗਾਂ ਾਂਗ ਇਸਦਾ ਹਿਸ਼ਕਾਰ �ੋ
 ਸਕਦੇ �ਨ।     ਚੰਗੀ ਇਹਿਮਉਹਿਨਟੀ ਾਲੇ ਨੌਜਾਨਾਂ ਲਈ,     ਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰ੍7ਾ $�ੁਤ

              ਹਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨਲੇਾ ਨ�ੀਂ �ਨ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਿਦਲ ਦੀ ਹਿ$ਮਾਰੀ ਰਗੀਆਂ
   �ਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰ੍ਸਤ �ੋ    ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਯੂਨੋ-     ਸਪਰੈਹਿਸ ਦਾਈਆਂ ਲੈ ਰ�ੇ �ੋ,  ਤਾਂ

      ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਗੰ7ੀਰ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ।

      ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ,     ਹਿਹਿਗਆਨਕ ਨ�ੀਂ �ਨ। ਸ7
              ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਧਾਨੀ �ੈ। ਤੁ�ਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ੳੁਤੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ�ਣਾ

            ਚਾ�ੀਦਾ �ੈ ਜੋ �ੰਘਦਾ ਅਤੇ ਹਿਛੱਕ ਮਾਰਦਾ �ੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ �ੰਘ ਰ�ੇ �ੋ,    ਤਾਂ ਤੁ�ਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
             ਹਿਚ�ਰੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ �ੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ $ੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-   ਦੁਆਲੇ ਨਾ
 ਫੈਲਾਓ। COVID-19    $ੂੰਦਾਂ ਰਾ�ੀਂ ਫੈਲਦਾ �ੈ।

ਨ�ੀਂ,         ਐਟਂੀ$ਾਇਓਹਿਟਕਸ ਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਹਿਰੱੁਧ ਨ�ੀਂ ਹਿਸਰਫ $ੈਕਟੀਰੀਆ ਹਿਰੱੁਧ
     ਕੰਮ ਕਰਦੇ �ਨ। ਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ (2019-nCoV)      ਇੱਕ ਾਇਰਸ �ੈ ਅਤੇ ਇਸ

ਲਈ,            ਐਟਂੀ$ਾਇਓਹਿਟਕਸ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੋਂ ਨ�ੀਂ ਰਹਿਤਆ ਜਾਣਾ
    ਚਾ�ੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2019-nCoV     ਲਈ �ਸਪਤਾਲ ਹਿੱਚ ਦਾ�ਲ �ੋ,      ਤਾਂ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ

    ਹਿਕ ਤੁ�ਾਨੂੰ ਐਟਂੀ$ਾਇਓਹਿਟਕਸ ਹਿਦਤੇ ਜਾਣ,         ਹਿਕਓਹਂਿਕ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ ਹਿਕ ਤੁ�ਾਨੂੰ
    $ੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ੀ �ੈ।



 

ਕੀ ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਹਿਰੱੁਧ ਟੀਕੇ ਨੇਂ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਤੋਂ ਤੁ�ਾਡੀ ਰੱਹਿ�ਆ ਕਰ 
ਸਕਦੇ �ਨ ?

ਕੋਹਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਧ-ਹਿਸ਼ਾਸ

 
 
 
 

   ਨਮੂਨੀਆ ਦੇ ਹਿਰੱੁਧ ਟੀਕੇ,        ਹਿਜੇਂ ਹਿਕ ਹਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਟੀਕਾ ਅਤੇ �ੈਮੋਹਿਫਲਸ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ
  ਟਾਈਪ $ੀ (Hib) ਟੀਕਾ,       ਨੇਂ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਹਿ�ਆ ਪਰ੍ਦਾਨ ਨ�ੀਂ ਕਰਦੇ. 

               ਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ੱ�ਰਾ �ੈ ਹਿਕ ਇਸਨੂੰ ਅੱਲਗ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ �ੈ ਜੋ ਅਜੇ
 $ਹਿਣਅਾਂ ਨ�ੀਂ।

   �ਾਲਾਂਹਿਕ ਇ� ਟੀਕੇ 2019-nCoV     ਦੇ ਹਿਰੱੁਧ ਪ੍ਰ7ਾਸ਼ਾਲੀ ਨ�ੀਂ �ਨ,   ਹਿਫਰ ੀ
            ਸਾ� ਦੀਆਂ ਹਿ$ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹਿਸਫਾਰਸ਼ ਤੁ�ਾਡੀ ਹਿਸ�ਤ ਦੀ ਰੱਹਿ�ਆ
    ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ �ੈ।

   ਇਸ ਹਿ$ਮਾਰੀ ਦੇ ਆਲੇ-    ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅੰਧ-    ਹਿਸ਼ਾਸੀ ਧਾਰਨਾਾਂ ਆਈਆਂ
�ਨ,   ਹਿਜੇਂ ਹਿਕ ਲਸਣ,             ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਦਾ ਸੇਨ ਕਰਨਾ ਹਿਕਸੇ ਹਿ$ਮਾਰੀ ਦਾ

   ਇਲਾਜ ਜਾਂ $ਚਾਅ ਕਰੇਗਾ।
         ਹਿਸ਼ ਹਿਸ�ਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਹਿਜ�ੇ ਗੰੁਮਰਾ�ਕੰੁਨ ਦਾਅਹਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

   ਕੀਤਾ �ੈ। ਲਸਣ $ਾਰੇ, WHO)            ਨੇ ਹਿਕ�ਾ ਹਿਕ ਇ� ਇੱਕ ਹਿਸ�ਤਮੰਦ 7ੋਜਨ �ੈ ਹਿਜਸ ਹਿੱਚ
             ਕੁਝ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਾਂ �ੋ ਸਕਦੀਆਂ �ਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ$ੂਤ
      ਨ�ੀਂ �ੈ ਹਿਕ ਇ� ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2019 nCoV     ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋ $ਚਾ ਲੇਗਾ।

    �ੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸ$ੂਤਾਂ ਅਨਸੁਾਰ,  ਕੋਡ -19       ਾਇਰਸ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਾਲੇ ਮੌਸਮ
 ਾਲੇ ਸਮੇਤ,            ਸਾਰੇ �ੇਤਰਾਂ ਹਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ �ੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਾ� ਕੀਤੇ ਹਿ$ਨਾਂ,  ਸੁਰੱਹਿ�ਆ

      ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਕਸੇ ਕੋਹਿਡ -19       ਸੰਕਰਹਿਮਤ ਦੀ ਹਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਾਲੇ �ੇਤਰ
  ਹਿੱਚ ਰਹਿ�ੰਦੇ �ੋ,        ਜਾਂ �ੇਤਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰ�ੇ �ੋ।

    ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਹਿਡ -19           ਤੋਂ $ਚਾਉਣ ਦਾ ਸ7 ਤੋਂ ਉਤੱਮ ਤਰੀਕਾ �ੈ ਆਪਣੇ �ੱਥਾਂ
 ਨੂੰ $ਾਰ-         $ਾਰ ਸਾਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰੋ। ਇੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ,       ਜੋ ਤੁ�ਾਡੇ �ੱਥਾਂ ਤੇ �ੋ ਸਕਦੇ

�ਨ,              ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਹਿਦੰਦੇ �ੋ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ $ਚ ਸਕਦੇ �ੋ ਜੋ ਤੁ�ਾਡੀਅਾਂ ਅੱ�ਾਂ,   ਮੰੂ� ਅਤੇ
      ਨੱਕ ਨੂੰ ਛੂ�ਣ ਨਾਲ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ।

ਹਿਮੱਥ: “  ਕੋਹਿਡ -19           ਾਇਰਸ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਾਲੇ ਮੌਸਮ ਾਲੇ �ੇਤਰਾਂ ਹਿੱਚ ਨ�ੀਂ
”ਫੈਲਦਾ
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ਹਿਮੱਥ:          ਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਮੱਛਰ ਦੇ ੱਢਣ ਨਾਲ ਸੰਚਾਹਿਰਤ �ੋ ਸਕਦਾ �ੈ।

               ਅੱਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ�ੀਂ �ੈ ਅਤੇ ਨਾ �ੀ ਕੋਈ ਸ$ੂਤ �ੈ ਹਿਕ ਇ� ਸੁਝਾਅ
            ਹਿਦੱਤਾ ਹਿਗਆ �ੈ ਹਿਕ ਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਮੱਛਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ �ੈ। ਨਾਂ

               ਕੋਰੋਨਾਾਇਰਸ ਸਾ� ਲੈਣ ਾਲੀ ਹਿ$ਮਾਰੀ �ੈ ਜੋ ਮੁੱ� ਤੌਰ ਤੇ $ੰੂਦਾਂ ਰਾ�ੀਂ ਫੈਲਦਾ �ੈ ਜਦੋਂ
       ਕੋਈ ਸੰਕਰਹਿਮਤ ਹਿਅਕਤੀ �ੰਘਦਾ ਜਾਂ ਹਿਛੱਕ ਮਾਰਦਾ �ੈ।

     ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ $ਚਾਉਣ ਲਈ,    ਆਪਣੇ �ੱਥ ਅਕਸਰ ਅਲਕੋ�ਲ-  ਅਧਾਹਿਰਤ
              ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉ�ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾ$ਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋੋ।

              ਨਾਲ �ੀ �ੰਘਣ ਅਤੇ ਹਿਛੱਕਣ ਾਲੇ ਹਿਕਸੇ ੀ ਹਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਪਰ�ੇਜ਼
ਕਰੋ।
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ �ੈਲਪਲਾਈਨ
(ਧਿ�ਰਪਾ �ਰ�ੇ ਨੋਟ �ਰੋ ਧਿ� ਇਹ ਨੰ�ਰ �ਦਲ ਸ�ਦੇ ਹਨ) 
 

ਨਵਾਂ ਰਾਸ!ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ�ਰ   
1075 / 1800-112-545 /011-23978046 
 

ਰਾਜ / �ੇਂਦਰ ਸ!ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ! ਰਾਜ�ੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰ.
 ਆਂਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਦ ਰਾ ਪ੍ਰਦੇ ਕੋਵਿਡਸ਼ 0866-2410978 

 ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡਾਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਲ ਪ੍ਰਦੇ ਕੋਵਿਡਸ਼ 9436055743 

 ਅਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡਾਮ 6913347770 

ਵਿਬ�ਾਰ 104 

 ਛੱਤੀਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡਗੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 077122-35091 
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