WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)
ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਹਤ ਿੰ ਗਠਨ
(PUNJABI TRANSLATION OF CORONA VIRUS MYTH BUSTERS)

ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇ ਮੱ ਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਨਤਾ ਨੰ ਿਲਾਹ
ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦਰ ਕਰੋ
(Original English version available at:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus2019/advice-for-public/myth-busters)
ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਗਰਮ ਅਤੇ ਨਮੀ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ?
ਅੱ ਜ ਤੱ ਕ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਕ ਕੋਮਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ/ ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ/ਇਲਾਮਕਆਂ, ਮਜਨਹਾਂ ਮਿਚ ਗਰਿ ਅਤੇ ਨਿੀ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਮਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਖੇਤਰ ਮਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਮਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕੋਮਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਮਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਸੁਰੱਮਖਆ ਦੇ
ਢੂੰ ਗ-ਤਰੀਮਕਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਾਰ ਢੰ ਗ ਬਾਰਬਾਰ ਿਾਬਣ
ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ ਹੈ. ਅਵਜਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਵਚਪਕੇ ਿਾਇਰਿ/ਵਿਸ਼ਾਣਆਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਉਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ/ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰ ਹ, ਨੱਕ ਨੰ ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਛਹਣ ਤੇ ਲੱਗ ਿਕਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਠੰਡਾ ਸ਼ੀਤ ਮੌਿਮ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਨੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਿਕਦੇ ?
ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੂੰ ਿੂੰ ਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਕ ਠੂੰਡਾ ਿੌਸਿ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨੂੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮਬਿਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ
ਖਤਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਿੌਸਿ ਮਕਹੋ ਮਜਹਾ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਗਰਿ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਸਰਦ ਹੋਿੇ, ਿਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ
ਤਾਪ੍ਿਾਨ 36.5 ਮਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਮਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਕ ਹੀ ਰਮਹੂੰ ਦਾ ਹੈ. ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ

ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਅਤੇ ਕਾਿਯਾਬ ਢੂੰ ਗ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਬਾਰਬਾਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲੇ ਹੈਂਡ-ਿਾਸ਼ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਕੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ?
ਗਰਿ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ (ਕੋਮਿਡ-19) ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗਾ. ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਪ੍ਿਾਨ ਜਾਂ
ਿੌਸਿ ਮਕਹੋ ਮਜਹਾ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਿਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪ੍ਿਾਨ 36.5 ਮਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਮਡਗਰੀ
ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਕ ਹੀ ਰਮਹੂੰ ਦਾ ਹੈ. ਸੱ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਗਰਿ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੜੀ ਝੁਲਸ ਿੀ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ (ਕੋਵਿਡ-19) ਤੋਂ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਿਧੀਆ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਬਾਰਬਾਰ ਹੱ ਥਾਂ ਨੰ ਿਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਅਵਜਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ
ਹੱ ਥਾਂ ਨਾਲ ਵਚਪਕੇ ਉਨਹਾਂ ਿਾਇਰਿ/ਵਿਸ਼ਾਣਆਂ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੱ ਥਾਂ ਦੇ ਮੰ ਹ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ’ਤੇ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ/ਿੰ ਕਰਮਣ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਕੋਵਿਡ-19, ਮੱ ਛਰਾਂ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲ ਿਕਦਾ ਹੈ ?
ਅੱ ਜ ਤੀਕ ਅਮਜਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਮਲਆ ਮਜਸ ਤੋਂ ਮਸੱ ਧ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੋਿੇ ਮਕ ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ
(ਕੋਮਿਡ-19) ਿੱ ਛਰਾਂ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ, ਸਾਹ ਨਲੀ ਅਤੇ ਫੇਫਮੜਆਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਭਾਮਿਤ
ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਮਿਸ਼ਾਣੂੂੰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਮਿਤ ਮਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖੂੰ ਘਣ ਜਾਂ ਮਛੱ ਕਣ (ਮਨਿੱਛ ਿਾਰਣ) ਨਾਲ
ਉਸਦੇ ਿੂੂੰ ਹ ਮਿਚੋਂ ਮਨਕਲੇ ਥੁੱ ਕ ਦੇ ਕਣਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੱਕ ਮਿਚੋਂ ਮਨਕਲੇ ਨਜ਼ਲੇ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ. ਆਪ੍ਣੇ ਬਚਾਓ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਕ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਖੂੰ ਘ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਮਛੱ ਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ
ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਬਾਰਬਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲੇ ਹੈਂਡ-ਿਾਸ਼ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ.

ਕੀ ਹੱ ਥ ਿੁਕਾਉਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ (ਹੈਂਡ ਡਰਾਇਰ) ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਨੰ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਿਹਾਈ
ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ, ਮਗੱ ਲੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸ਼ੀਨਾਂ (ਹੈਂਡ ਡਰਾਇਰਜ਼) ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ’2019-nCoV' ਨੂੂੰ ਿਾਰਨ
ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਯੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ. ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਆਪ੍ਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ ਬਾਰਬਾਰ ਅਲਕੋਹਲ ਿਾਲੇ ਹੈਂਡਿਾਸ਼ ਨਾਲ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧੋਣ ਮਿਚ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਹੱ ਥ ਧੋਣ

ਉਪ੍ਰੂੰ ਤ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਟਾਿਲ (ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਬਮਣਆ ਤੌਲੀਆ) ਜਾਂ ਗਰਿ ਹਿਾ ਿਾਰਨ ਿਾਲੇ ਹੈਂਡ
ਡਰਾਇਰ ਨਾਲ ਚੂੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਅਲਟਰਾ ਿਾਇਲਟ ਲੈਂ ਪ (Ultraviolet Disinfection Lamp) ਜੋ ਪਰਾ-ਬੈਂਗਣੀ ਵਕਰਨਾਂ
ਛਡਦਾ ਹੈ, ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਨੰ ਮਾਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ?
ਹੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱ ਮਸਆਂ ਉੱਪ੍ਰ ਪ੍ਰਾ-ਬੈਂਗਣੀ ਮਕਰਨਾਂ/ਅਲਟਰਾ ਿਾਇਲਟ ਮਕਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਇਹ ਚਿੜੀ ਨੂੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੜੀ ਝੁਲਸ ਿੀ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੂੰ
ਮਡਸਇਨਫੈਕਟ/ ਮਿਸ਼ਾਣੂ ਰਮਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾ ਿਾਇਲਟ ਲੈਂ ਪ੍ (ਯੂ ਿੀ ਲੈਂ ਪ੍) ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ.

ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਵਟਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ’ਥਰਮਲ
ਿਕੈਨਰ” (Thermal Scanners) ਵਕੰ ਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ?
ਥਰਿਲ ਸਕੈਨਰਜ਼ (Thermal Scanners) ਉਨਹਾਂ ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਮਹਚਾਣ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਕਰੋਨਾ
ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਹੋਿੇ, ਮਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪ੍ਿਾਨ ਨਾਰਿਲ ਨਾਲੋਂ ਿੱ ਧ ਹੋਿੇ. ਪ੍ਰ ਇਹ ਉਨਹਾਂ
ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਮਹਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਮਟਡ ਤਾਂ ਹੋਣ ਪ੍ਰ ਉਨਹਾਂ ਮਿਚ
ਇਸ ਮਬਿਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਿੇ ਮਕਉਂਮਕ ਇਨਫੈਕਮਟਡ ਮਿਅਕਤੀਆਂ ਮਿਚ
ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਬਿਾਰ ਹੋਣ ਮਿਚ 2 ਤੋਂ 10 ਮਦਨ ਤਕ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰੇ ਿਰੀਰ ਉੱਪਰ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕਲੋ ਰੀਨ ਦਾ ਮਛੜਕਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ
ਿਾਇਰਿ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ?
ਨਹੀਂ, ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕਲੋ ਰੀਨ ਨੂੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਪ੍ਰ ਮਛੜਕਣ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਅੂੰ ਦਰ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ
ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ. ਅਲਕੋਹਲ, ਕਲੋ ਰੀਨ ਆਮਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਛੜਕਾਅ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ
ਮਹੱ ਮਸਆਂ (Mucous membrane) ਿੂੂੰ ਹ, ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਕ ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕਲੋ ਰੀਨ, ਿਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੂੰ ਮਡਸਇਨਫੈਕਟ/
ਮਿਸ਼ਾਣੂੂੰ ਰਮਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗਾਂ ਦੀ ਮਸਫਾਮਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ
ਅਧੀਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਮਨਿੋਨੀਆ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਂ ਾ ਟਾਈਪ੍ ਬੀ ਟੀਕਾ, ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ
ਨਹੀਂ, ਮਨਊਿੋਕੋਕੇਲ ਿਰਗਾ ਮਨਿੋਨੀਆ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਹੀਿੋਫਾਈਲਸ ਇੂੰ ਨਫਲੂਐਜ਼
ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਮਿਰੁੱ ਧ ਸੁਰਮਖਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ. ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਏਨਾਂ ਨਿਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮਕ ਇਸ ਲਈ ਇਕ
ਿੱ ਖਰੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਖੋਜੀ ਸਾਇੂੰ ਸਦਾਨ 2019-nCoV ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਨਰਿਾਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਮਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ
ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਿ ਮਸਹਤ ਸੂੰ ਗਠਨ ਇਨਹਾਂ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ਾਂ ਮਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ. ਭਾਿੇਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਟੀਕੇ, 2019nCoV ਮਿਰੁੱ ਧ ਸੁਰਮਖਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਹ ਅਤੇ ਫੇਫਮੜਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੋਗਾਂ, ਮਨਿੋਨੀਆ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਹਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਮਸਫ਼ਾਮਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਨੱਕ ਨੰ ਵਨਯਵਮਤ ਰਪ ਵਿਚ ਨਮਕ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਦੀ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਾਣ ਨਹੀਂ ਮਕ ਨੱਕ ਨੂੂੰ ਮਨਯਮਿਤ ਰੂਪ੍ ਮਿਚ ਨਿਕ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਨਿੇਂ
ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਮਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਹਾਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਾਣ ਤਾਂ ਹਨ ਮਕ ਨੱਕ ਨੂੂੰ ਮਨਯਮਿਤ ਰੂਪ੍ ਮਿਚ ਨਿਕ ਿਾਲੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ (ਅੂੰ ਦਰੋਂ) ਧੋਣ
ਨਾਲ ਆਿ (ਸਧਾਰਨ) ਜ਼ੁਕਾਿ ਨੂੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਿਚ ਿੱ ਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਅਮਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਰੋਗਾਂ
ਤੋਂ ਮਨਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ.

ਕੀ ਲਿਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ?
ਲਸਣ ਇਕ ਮਸਹਤ ਿਰਧਕ ਖਾਧ ਪ੍ਦਾਰਥ ਹੈ ਮਜਸ ਮਿਚ ਕੁਝ ਸੂਖਿ ਜੀਿਾਣੂਆਂ ਨੂੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਪ੍ਰ ਲਸਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਸਿੱ ਮਸਆ ਦਾ ਸਿਾਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ.

ਕੀ ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ, ਿੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਹੀ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ ਿੀ ਇਿ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ?
ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ(2019-nCoV) ਨਾਲ ਹਰ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਇਨਫੈਕਮਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਿੱ ਡੀ ਉਿਰ ਦੇ ਲੋ ਕ

ਅਤੇ ਅਮਜਹੇ ਲੋ ਕ ਮਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਹਤ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਿਮਸਆ (ਮਜਿੇਂ ਦਿਾਂ, ਸ਼ੱ ਕਰ ਰੋਗ/ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਮਦੱ ਲ
ਦੀ ਮਬਿਾਰੀ ਆਮਦ) ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ੍ ਅਖਮਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਮਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਿ ਵਿਹਤ ਿੰ ਗਠਨ ਦੀ, ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੰ , ਇਿ ਿਾਇਰਿ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਚੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਬਾਰਬਾਰ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਿਾਹ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣ ਦੀ ਿਲਾਹ
ਹੈ.

ਂ ੀਬਾਇਓਵਟਕਿ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਨੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ
ਕੀ ਐਟ
ਹਨ ?
ਂ ੀਬਾਇਓਮਟਕਸ ਮਸਰਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ/ਜੀਿਾਣੂਆਂ ਦੇ ਮਿਰੁਧ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸ /ਮਿਸ਼ਾਣੂਆਂ
ਨਹੀਂ. ਐਟ
ਮਿਰੁੱ ਧ ਉਪ੍ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਂ ੀਬਾਇਓਮਟਕਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਨਿਾਂ ਕਰੋਨਾ 2019-nCoV ਿਾਇਰਸ/ਮਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਿ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਟ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਪ੍ਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਮਿਚ 2019-nCoV ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਂ ੀਬਾਇਓਮਟਕਸ ਮਦੱ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਿਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ
ਐਟ

ਂ ੀਬਾਇਓਮਟਕਸ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਅਮਜਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ.
(ਜੀਿਾਣੂ) ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਟ

ਕੀ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਿ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਾਂ ਉਿਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਿ ਦਿਾਈ ਹੈ ?
ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਨਿੇਂ ਕਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ 2019-nCoV ਨੂੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ’ਖਾਸ’ ਦਿਾਈ ਦੀ
ਮਸਫ਼ਾਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰ ਮਜਹੜੇ ਮਿਅਕਤੀ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਮਟਡ ਨੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਆਰਾਿ ਮਦਿਾਉਣ
ਲਈ, ਉਨਹਾਂ ਮਿਚ ਉਤਪ੍ੂੰ ਨ ਹੋਏ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਿਅਕਤੀ
ਗੂੰ ਭੀਰ ਰੂਪ੍ ਮਿਚ ਮਬਿਾਰ ਹਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸੂੰ ਭਿ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਿਾਇਰਸ
2019-nCoV ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਜਾਂ/ ਦਿਾਈਆਂ ਨੂੂੰ ਮਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਪ੍ਰ ਕੂੰ ਿ ਹੋ ਮਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਿਰਤੋਂ
ਤੋਂ ਪ੍ਮਹਲਾਂ ਕਮਲਮਨਕਲੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ. ਮਿਸ਼ਿ ਮਸਹਤ ਸੂੰ ਗਠਨ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ
ਇਸ ਇਲਾਜ ਨੂੂੰ ਅਿਲੀ ਰੂਪ੍ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਮਿਚ ਆਪ੍ਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਹਯੋਗੀਆਂ ਸੂੰ ਗ ਰੁਮਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
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