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ਮਿਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਡ ਲਗ-ਟਰਿ ਕੇਅਰ 

ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰ ਚ MERS-CoV ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤਕ 
ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ 
20 ਜੁਲਾਈ, 2015 

ਇਹ ਤਥ ਸ਼ੀਟ ਕੇ ਲ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਤਸ਼ਖੀਸ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਗਹ ਨਹੀਂ ਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਕਸੇ  ੀ ਰਸਹਤ ਸਬਧੀ ਸ਼ਰਕਆਂ ਬਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ  ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ, ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਰ ਚ ਕੋਈ  ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤ ਪ੍ਰਹਲਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਕਸੇ ਰਸਹਤ 
ਸਭਾਲ ਪੇ੍ਸ਼ੇ ਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ। 

ਦਾ ਰਮਡਲ ਈਸਟ ਰਸਪ੍ੀਰੇਟਰੀ ਰਸਡਰੋਮ ਕੋਰਨਾ ਾਇਰਸ (MERS-CoV) ਇਕ ਨ ਾਂ  ਾਇਰਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਲਕ ਏਨ 
ਰਬਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹਦੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਰ ਚ ਇਹ  ਾਇਰਸ ਹਦਾ ਹ ਜਦਰਕ ਕੁਝ ਹਰ ਬਹੁਤ ਰਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ 
ਲਬੀ-ਰਮਆਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਚਰਕਾਲੀਨ ਰਬਮਾਰੀਆਂ  ਾਲ ਲਕ ਅਕਸਰ ਬਹਤ ਰਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰ  ੀ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਰ ਚ MERS-CoV ਹਦਾ ਹ। ਅਕਸਰ  ਾਇਰਸ  ਾਲ ਲਕਾਂ ਨ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ 
ਲਕਾਂ ਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜ  ੀ ਪੈ੍ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਤੁਹਾਡੇ  ਾਸਤੇ ਤਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨ ਪ੍ੜਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਮਹਤ ਪ੍ਰਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੇਠ ਰਲਖੀਆਂ ਗਲਾਂ ਲਾਗ  ਹਦੀਆਂ 
ਹਨ: 

 ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ, MERS-CoV  ਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰ ਚ MERS-

CoV ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ਰਕਸੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਰ ਚ ਠਰਹਰਨ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹ ਜਾਂ 
 ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹ ਰ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਰਹਦੇ ਹੋ ਰਜਸਦਾ MERS-CoV  ਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਸ ਰ ਚ 

MERS-CoV ਹੈ। 

ਰਕਉਂਰਕ MERS-CoV ਇਕ ਨ ਾਂ  ਾਇਰਸ ਹ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਇਨ-ਰਬਨ ਤਰੀਕੇ ਨ ਚਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਰਝਆ ਨਹੀਂ 
ਰਗਆ। ਸਮਰਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਦ MERS-CoV  ਾਲਾ ਕੋਈ ਰ ਅਕਤੀ ਖਘਦਾ ਹੈ। MERS-

CoV ਰਬਮਾਰ ਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਲਕਾਂ ਰ ਚ ਫੈਰਲਆ ਹੈ ਰਜਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪ੍ਰਕ ਹਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਸਪ੍ਰਕ ਰ ਚ ਅਰਜਹੀਆ ਪ੍ਸਰਥਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਰਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਰਹਣਾ। 
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MERS-CoV ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਕਾਂ ਰ ਚਕਾਰ  ੀ ਫੈਰਲਆ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪ੍ਰਕ ਰ ਚ ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਥੇ 
ਉਰਚਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਜਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਮਹਤ ਪ੍ ਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ  ਾਇਰਸ ਹੋਰਨਾਂ ਤਕ ਨਾ ਫੈਲ। 

ਉਹਿਾਂ ਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਿਾਂ ਮਵਚ MERS-CoV ਹੈ, ਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਦੇ ਲਕਾਂ ਨ  ਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਰ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ: 

 ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨ ਤੁਹਾਨ ਰਦਤੀ ਹ। ਜੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ 
ਸ ਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨ ਪ੍ਛੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹ 
ਰਜਸਦੀ ਤੁਹਾਨ ਲੜ ਹ, ਇਸ ਰ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ  ਾਸਤੇ ਸਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

 ਘਰ ਰ ਖੇ ਰਹੋ। ਜਨਤਕ ਆ ਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ, ਸਕ ਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ 
ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। 

 ਰਜਨਾ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਭ  ਹੋ , ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰ ਚਲ ਹੋਰ ਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰ ਇਕ  ਖਰੇ ਕਮਰੇ ਰ ਚ ਰਹ ਅਤੇ ਜੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ 
 ਖਰਾ ਬਾਥਰ ਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ ਸਾਂਝੇ ਕਮਰਰਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰ ਮ) 

ਰ ਚ ਹ ਾ ਦਾ ਪ੍ਰ ਾਹ  ਧੀਆ ਹੋ ੇ। ਜੇ ਸਭ  ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਰਆਂ ਰ ਚ ਰਖੜਕੀਆ ਨ ਖਲਹਾ ਰਖੋ। 
 ਆਪ੍ਣੇ ਖਘਣ ਅਤੇ ਰਛਕਣ ਸਮੇਂ ਮਹ ਢਕ ਲਓ। ਖਘਦੇ ਸਮ, ਰਛਕਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹ ਢਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕ 

ਨ ਪ੍ਝਣ ਜਾਂ ਸੁੜਕਣ ਦ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰਟਸ਼ ਰਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਰਟਸ਼  ਨਹੀਂ ਹ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਆਸਤੀਨ ਦ 
ਉੱਪ੍ਰਲ ਭਾਗ ਜਾਂ ਕ ਹਣੀ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੇ ਮਹ ਅਤੇ ਨਕ ਨ ਢਕ ਲਓ, ਪ੍ਰ ਆਪ੍ਣੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।  ਰਤੇ ਗਏ ਰਟਸ਼ ਆਂ ਨ 
ਪ੍ਲਾਸਰਟਕ ਦਾ ਰਲਫਾਫਾ ਲਗੀ ਰਦੀ  ਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਰ ਚ ਪ੍ਾ ਰਦਓ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਥਾਂ ਨ ਤਰਤ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ 
ਲਓ। ਰਦੀ  ਾਲੀ ਟਕਰੀ ਨ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮ, ਕੋਰਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਰਕ  ਰਤੇ ਗਏ ਰਟਸ਼ ਆਂ ਨ ਨਾ ਛ ਰਹਆ ਜਾ ੇ। 

 ਆਪ੍ਣੇ ਹਥਾਂ ਨ ਅਕਸਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਘਟੋ ਘਟ 15 ਸਰਕਟਾਂ ਲਈ ਧੋ ੋ। ਆਪ੍ਣ ਹਥਾਂ ਨ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਲੀਏ 
ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਪ੍ੜੇ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸਕਾਓ ਰਜਸਨ ਕੋਈ ਹਰ ਨਹੀਂ  ਰਤਦਾ। ਜੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥ ਦੇਖਣ ਨ ਗਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਇਕ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਰਰਤ ਹੈਂਡ-

ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰ ਚ ਆਉਣ  ਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਖਆ ਨ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਕੇ ਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨ ਹੀ ਸ ੀਕਾਰ 

ਕਰੋ ਰਜਨਾਂ ਨ ਰਮਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨ ਸਖੇਪ੍ ਰਖੋ। 
 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਕਸੇ ਕਮਰ ਰ ਚ ਹਦੇ ਹ, ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦ ਰੀ ਬਣਾਈ ਰਖੋ ਅਤੇ ਅਰਜਹਾ 

ਮੁਖੌਟਾ ਪ੍ਰਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕ ਅਤੇ ਮਹ ਨ ਢਕ ਲ ੇ। ਜੇ ਤਸੀਂ ਮਖੌਟਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਹਨ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਲਕਾਂ ਨ ਮਖੌਟਾ ਪ੍ਰਹਨਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਕਮਰੇ ਰ ਚ ਹਦੇ ਹ ਰਜਸ ਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। 

 ਜੇ ਰਕਸੇ ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨ ਰਮਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ  ਾਸਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਮਕਾਨ ਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ, ਤਾਂ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਨਕ ਅਤੇ ਮਹ ਦ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮੁਖੌਟਾ ਪ੍ਰਹਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨਾਂ ਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਅਦਰ ਹਦੇ ਹ। 
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 ਸਾਰੇ ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨ ਦਸ ਰਕ ਤਹਾਡਾ MERS-CoV  ਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਕ ਤਹਾਨ 
MERS-CoV ਹੈ। ਇਸ ਰ ਚ ਪੈ੍ਰਾਮੈਰਡਕਸ ਨ ਦਸਣਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਕਰ ਤਹਾਨ ਕੋਈ ਐਬ ਲਸ ਲਣ ਦੀ ਲੜ ਹੈ। ਇਹ 
ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨ MERS-CoV ਦੀ ਲਾਗ ਲਗਣ ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ 
ਉਠਾਉਣ ਰ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਉਹਿਾਂ ਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿ ੋਮਕਸੇ ਅਮਿਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਰਮਹਦ ਹਿ ਮਿਸ ਮਵਚ MERS-CoV ਹੈ ਿਾਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹ ੈ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਲਕ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਅਤੇ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਰਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਕਸੇ ਅਰਜਹੇ 
ਰ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਰਹ ਰਹ ਹਨ, ਰਜਸ ਰ ਚ MERS-CoV ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ: 

 ਘਰ ਰ ਚ ਕੇ ਲ ਉਹਨਾਂ ਲਕਾਂ ਨ ਰਖੋ ਜੋ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ  ਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ: 

 ਰਜਹੜੇ ਲਕ MERS-CoV  ਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ਜਾਂ MERS-CoV  ਾਲ ਰ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ 
ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨ ਰਕਤੇ ਹਰ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਜਹਾ ਸਭ  ਨਹੀਂ ਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ਰਕਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਰ ਚ 
ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਨਾ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਭ  ਹੋ ੇ ਓਨਾ ਉਸ ਰ ਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਲਰਹਦਾ ਰਰਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਬੀ-ਰਮਆਦ  ਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰਚਰਕਾਲੀਨ ਰਬਮਾਰੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼, ਰਦਲ, ਫੇਫੜੇ ਜਾਂ 
ਗੁਰਦੇ ਦੀਆ ਸਮਰਸਆ ਾਂ)  ਾਲ ਲਕਾਂ ਨ ਉਸ ਰ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਖੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨ MERS-CoV ਦੀ ਲਾਗ ਲਗ 
ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਕ ਬਹੁਤ ਰਬਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਹਾਨ ਘਰ ਰ ਖੇ ਉਹਨਾਂ ਲਕਾਂ ਬਾਰੇ  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜ 
ਹੈ ਰਜਨਾਂ ਨ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਪ੍ਰਕ ਕਰ। 

 ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰ ਅਕਤੀ ਦੇ ਖ ਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਨ ਛ ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਖੌਟਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ 
ਪ੍ਰਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਰ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਪ੍ਸੀਨਾ, ਲਾਰ, ਉਲਟੀ, ਰਪ੍ਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਦਸਤ। 

 ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਰਨਆਂ ਅਤੇ ਮੁਖੌਟੇ ਨ ਉਤਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨ ਰਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਰ ਚ 
ਸਟ ਰਦਓ। ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਦਸਤਾਰਨਆਂ ਨ ਉਤਾਰੋ ਅਤੇ ਮੁਖਟੇ ਨ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਥਾਂ ਨ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ 
ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਆਪ੍ਣੇ ਰਚਹਰੇ ਨ ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ  ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਹਥਾਂ ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ 
ਨਾਲ ਧੋ ੋ। 

 ਉਸ ਰ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਲਟਾਂ, ਪ੍ੀਣ  ਾਲ ਗਲਾਸ, ਕਪ੍, ਖਾਣ  ਾਲ ਬਰਤਨ, ਰਸਗਰਟਾਂ, ਤੌਲੀਏ, ਰਬਸਤਰਾ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ।  ਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਰਡਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਰਕਸੇ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਬਣ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰ ਚਲ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰਾਂ ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਘਰੇਲ  ਕਲੀਨਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਰਜਨਾਂ ਨ ਬਹੁਤ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਹਥ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੋ  ਧੇਰੇ ਅਕਸਰ ਗਦੀਆ ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਰ ਚ 
ਟੋਆਇਲਟਾਂ, ਰਸਕ ਦੀ ਟ ਟੀ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਦਰ ਾਰਜ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਟਕਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈੈੱਡਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 



4

ਿੱ ਂ  ੂੰ ੂੰ ਿੱ
ਿੱ  ੂੰ ਿੱ ੋਂ ਿੱ ੋ ੈ

ਿੱ ਂ ਿੱ ੇਂ  ੂੰ  ੂੰ  ੂੰ
ੂੰ ਿੱ  ੂੰ

ੇ ੂੰ ਹ ੋ ੇ
ਿੱ ਿੱ ਿੱ ੋ ਂ  ੂੰ ੇਂ  ੂੰ

ੋ ਿੱ ੋ ੇ ੌ ਿੱ ਿੱ
ੇ  ੂੰ ੇ ਿੱ ੂੰ ਿੱ  ੂੰ

ਿੱ  ੂੰ ੋ

ੇ ੋ ੁ  ੂੰ
ੂੰ  ੂੰ
ੁ ੈ   

ੂੰ ੂੰ  ੂੰ ਿੱ
ੇ ੇ ੂੰ

 ੂੰ ਿੱ ਿੱ ੂੰ ੇ ਿੱ
ੂੰ ੇ ੁ  ੂੰ ਿੱ ੇ ੋ ੋ
ੁ ੂੰ

ਿੱ ੁ ੇ
ਿੱ ੁ  ੂੰ ਿੱ ਂ

ੋ  ੁ ੂੰ ੂੰ
ੂੰ  ੂੰ

ੇ ਂ ੌਂ
ਿੱ ੇ  ੂੰ ਿੱ

 

 ਕਪ੍ਰੜਆ ਨ ਚਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋ ੋ। ਰਜਸ ਰ ਅਕਤੀ ਦਾ MERS-CoV  ਾਸਤ ੇਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਜਸ ਰ ਚ 
MERS-CoV ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਪ੍ਰੜਆਂ ਨ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਪ੍ਰੜਆਂ ਨਾਲ ਅਲਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹ, ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਂ 
ਕਪ੍ਰੜਆ ਦਾ ਰਖ-ਰਖਾਓ ਕਰਦੇ ਸਮ ਤੁਹਾਨ ਦਸਤਾਰਨਆਂ ਨ ਪ੍ਰਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਦਸਤਾਰਨਆਂ ਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇ 
ਬਾਅਦ ਤੁਰਤ ਆਪ੍ਣੇ ਹਥਾਂ ਨ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। 

 ਉਸ ਰ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ  ਾਸਤ ਰਜਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕ ੜੇ  ਾਲ 
ਡਰਬਆਂ ਰ ਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਦੀ  ਾਲੀਆਂ ਟਕਰੀਆ ਨ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸਮ,  ਰਤੇ ਗਏ ਰਟਸ਼ ਆਂ ਨ ਨਾ ਛ ਹਣ ਦਾ 
ਰਖਆਲ ਕਰ, ਜਾਂ ਰਰਖਆਤਮਕ ਰਲਬਾਸ ਪ੍ਰਹਨ ਰਜ ੇਂ ਰਕ ਦਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੁਖਟੇ। ਰਦੀ  ਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਰ ਚ ਪ੍ਲਾਸਰਟਕ ਦਾ 
ਰਲਫਾਫਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕ ੜੇ ਦੇ ਰਨਪ੍ਟਾਰ ਨ  ਧੇਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰਰਖਅਤ ਬਣਾ ਰਦਦਾ ਹੈ। ਰਦੀ  ਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਨ ਖਾਲੀ 
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੇ ਹਥਾਂ ਨ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਧ ੋ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ MERS-CoV  ਾਲ ਰ ਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਰਹ ਰਹੇ ਹ ਤਾਂ ਤਹਾਨ ‘MERS-

CoV ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪ੍ਰਕ’ ਸਮਰਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਤੁਹਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰ ਸ਼ੇਸ਼ 
ਰਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ੇਗੀ ਰਕ ਤਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਸਹਤ ਦੀ ਰਨਗਰਾਨੀ ਰਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਬਮਾਰ ਮਰਹਸਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪ੍ਰਕ ਰਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕਾਂ ਨ ਇਹ ਦਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਰਕ 
ਤੁਸੀਂ MERS-CoV  ਾਲ ਰਕਸੇ ਰ ਅਕਤੀ ਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਪ੍ਰਕ ਹੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇ

ਤੁਹਾਨ  ਧ ਤੋਂ  ਧ ਸਭ  ਤਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਰ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨ ਤਹਾਨ ਰਦਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਰ ਚਲ ਹਰ ਲਕ 
ਇਹਨਾਂ ਨਕਰਤਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ 
ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਖੌਟੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ ਰਕ ਤਹਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਕਥੋਂ ਰਮਲ ਸਕਦੀਆ 
ਹਨ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ ਾਲ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਬਮਾਰ ਮਰਹਸਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰ  ਕਰ ਰਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਸਹਤ ਸਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਰ ਸ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨ 1-866-532-3161 ’ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰਕ ਜਾਂ www.phdapps.health.gov.on.ca/PHUlocator ’ਤੇ ਰਮਰਨਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਡ ਲਗ-ਟਰਮ 
ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਲਭਣ  ਾਲ ਔਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਜਾਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਰਸਹਤ ਇਕਾਈ ਨ ਲਭ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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http://www.phdapps.health.gov.on.ca/PHUlocator

	ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਰਆਂ ਰ ਚ MERS-CoV ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਤਕ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ 
	ਉਹਿਾਂ ਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਿਾਂ ਮਵਚ MERS-CoV ਹੈ, ਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
	ਉਹਿਾਂ ਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਿੋ ਮਕਸੇ ਅਮਿਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਿਾਲ ਰਮਹਦ ਹਿ ਮਿਸ ਮਵਚ MERS-CoV ਹੈ ਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 
	ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 




