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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
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ਫੈਮਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੌਡਕਾਸਟ,
ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
www.chs-ca.org ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

F

ਵਾਧੂ ਸੀਐਚਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗ ਰੀ ਲਈ,
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸੀਐਚਸੀ
ਤਤਕਾਲ ਸਿੱਖ ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ, (888) ਸੀਐਚਐਸ-4-ਕੇਆ ਈਡੀਐਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਾਇਲਡ
ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ?
ਕੀ ਬੀਮਾਰ ਬਹੁ ਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ? ਲੱ ਛ ਣ ਪਛਾਣੋ

ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੇਠ
ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰ
੍ ਾਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
ਨੂੰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀ
ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਬੀਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ'ਤੇ
ਹੋਵਗ
ੇ ਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ
ਬੀਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ
ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ|
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ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ
(Corporate Headquarters)

San Diego

730 Paseo Camarillo,
Suite 130
Camarillo, CA 93010
(805) 437-1910

2650 Camino Del Rio North,
Suite 104
San Diego, CA 92108
(619) 293-3411

Long Beach

Yuba City

249 East Ocean Boulevard,
Suite 300
Long Beach, CA 90802
(562) 256-7400

1650 Sierra Avenue,
Suite 102
Yuba City, CA 95993
(530) 673-7503
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Camarillo
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ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਡੇਵਲਪਮੇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ, (888) CHS-4KIDS
ਜਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ CHS ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ:
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1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax
www.chs-ca.org
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ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ| ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਫ਼ਲੂ-ਵਰਗੇ
ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ|

S

ਵਾਧੂ CHS ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (714) 712-7888 ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ|
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333 South Anita Drive,
Suite 350
Orange, CA 92868
(714) 456-9800

ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚਾਇਲਡ
ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ?
ਕੀ ਬੀਮਾਰ ਬਹੁ ਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ? ਲੱ ਛ ਣ ਪਛਾਣੋ

ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਹੇਠ
ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ
ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰ
੍ ਾਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ
ਨੂੰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀ
ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਬੀਮਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਖ
ੱ ਿਆ'ਤੇ
ਹੋਵਗ
ੇ ਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ
ਬੀਮਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ
ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ|

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿੱਖਿਆ ਲੱਛਣ
ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 100° F ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਅਸਾਧਾਰਣ ਚਟਾਕ, ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਝਰੀਟਾਂ
ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
- ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਪੈਚ
- ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗੂੜਹ
੍ ੇ ਜਾਂ ਚਾਹ- ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਟੱਟੀ
- ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ
- ਉਲਟੀ (24 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ)
- ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ- ਬੱਚਾ ਖਿਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬੱਚੇ
ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ
- ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ'ਚ ਹਿੱਸਾ
ਲੈਣ ਲਈ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
- ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ
- ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ
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ਹੋ ਰ ਸ ੱਖਿ ਣ ਲ ਈ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
MR. PUTTER AND TABBY CATCH THE COLD
Cynthia Rylant, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Arthur Howard
WHEN VERA WAS SICK
Vera Rosenberry
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
TAKING CARE OF YOUR CHILD
Robert H. Pantell, M.D., James F. Fries, M.D., & Donald M.Vickery, M.D.
CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD
American Academy of Pediatrics/Steven P. Shelov, M.D., M.S., F.A.A.P.
ਸੰਸਥਾਵਾਂ
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION
(800) 232-4636 ਜ www.cdc.gov
NATIONAL RESOURCE CENTER FOR HEALTH AND SAFETY
IN CHILD CARE AND EARLY EDUCATION
(888) 227-5125 ਜ https://nrckids.org/CFOC

ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ

ਸੰਭਵ ਲੱਛਣ

ਕਾਰਣ

ਕਾਰਵਾਈ

ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ

ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ

ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਅੱਥਰੂ ਨਲੀ ਬਲਾਕ ਹੋਣਾ,
ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਜਕਟਿਵਾਈਟਸ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਆਮ
ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਾਵ
ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਲਕ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ
ਬੇਰੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ| ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆਈ-ਡਰੋਪ ਪਾਉਣ
ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ|

ਓਟਿਸ ਮੀਡਿਆ

ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਆਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ, ਕੰਨ
ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਵ| ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਕੰਨ ਖਿੱਚ
ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ|

ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ
ਵਿਚੋਂ ਰਿਸਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਸਾਧਾਰਨ ਜੁਖਾਮ

ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੱਕ, ਛਿਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ,
ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾ, ਖੰਘ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ,
ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ|

ਵਾਇਰਸ

ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ,
ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਲੱਛਣਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਧੱਫ਼ੜ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਹਨ|

ਸਤ੍ਰੇਪਟੋਕੋਕਲ ਫੈਰਿੰਗੀਗਿਤਿਸ

ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਿਸ਼, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਵੱਡਾ ਲਸਿਕਾ ਜਾਂ ਧੱਫ਼ੜ

ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਥੁੱਕ ਨਾਲ, ਛਿੱਕ
ਜਾਂ ਖੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਐਂਟੀਬਾਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਘੱਟੇ ਅਤੇ
ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਲਰਜੀ ਕਾਰਣ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ
ਛੱਡ ਦਿਓ|
ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਟੱਟੀ ਖ਼ਨ
ੂ ੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਗ਼ਮ,
ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ
ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ|
ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਟੂਲ ਕਲਚਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ (ਪਿਸ਼ਾਬ
ਣਾ ਆਉਣਾ, ਸੁਕ
ੱ ਾ ਮੂਹ
ੰ , ਚਮੜੀ ਲਚਕ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ)

(ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ)

(ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗ)

(ਸਟ੍ਰੈੱਪ ਥਰੋਟ)

ਖੰਘ

ਦਸਤ

ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ, 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ
ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਜਾਣਾ

ਵਾਇਰਸ, ਬੈ ਕ ਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ, ਭੋ ਜ ਨ
ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ,
ਛੂਤ ਰੋਗ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਮੈਲ ਨਾਲ| ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ|

ਪਿਨਵੋਰਮ

ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਲਣ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ;
ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੀੜੇ

ਪਰਜੀਵੀ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਥਾਂ ਖਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ
ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ
ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|

ਚਮੜੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

ਲਾਲ, ਚਟਕ, ਸੇਮ, ਛਾਲੇ-ਵਰਗੇ ਮੁਹਾਸੇ; ਚੱਕਰੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਧੱਫੜ
਼
(ਅਕਸਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ,ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ
ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਦਾਦ

ਚਮੜੀ 'ਤੇ: ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੂੜਹ
੍ ੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੈਚ ਜਿਦੇ ਕਿਨਾਰੇ
ਉਪਰ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ: ਲਾਲ, ਜਾਂ ਟੁਟਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਖੋਪਰੀ ਦੀ ਪਪੜੀ ਜਾਂ ਵਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਪੈਚ

ਫੰਗ੍ਸ ਲਾਗ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ, ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਤਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਜੂਆਂ

ਖਰਾਸ਼, ਵਾਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਖ੍ਮ, ਖੋਪਰੀ ਅਤੇ
ਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਆਂ ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ

ਜੂਆਂ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ
ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਘੀ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ
ਬਿਸਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਫ਼ਲ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|

ਖਰਾਸ਼

ਜੋਰਦਾਰ ਖੁਜਲੀ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਛਾਲੇ ਜਾਂ
ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ

ਤੀਬਰ ਖ਼ਾਰਸ਼, ਠੰਡ, ਸਿਰਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਧੱਫੜ
਼ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂਦ
ੰ ਵਰਗੇ
ਛਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈੈ

ਮਾਇਟ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਵਾਇਰਸ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦਾ
ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਫੜ
਼ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੋਂ ੨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਚਕ ਨਹੀ ਸੁਕ
ੱ ਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛਲੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀ
ਹਨ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਹੀ ਉਭਰਦੇ ਹਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਦਾਦ ਵਾਇਰਸ 6, ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀ
ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧ੍ਫ਼ੜ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ|

ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ, ਕੀੜੇ
ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ
ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ|

ਲਾਲ ਖਸਰਾ
ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ

ਅਕਸਰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧੱਫੜ
਼
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਮਾੜੀ ਖ਼ਰ
ੁ ਾਕ, ਉਲਟੀ,
ਬੇਹਸ਼
ੋ ੀ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਬੇਹਸ਼
ੋ ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ

ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿੱਖਿਆ ਲੱਛਣ
ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 100° F ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ
ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ
ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
- ਅਸਾਧਾਰਣ ਚਟਾਕ, ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਝਰੀਟਾਂ
ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਕਾਰਣ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ
- ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
- ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਪੈਚ
- ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਗੂੜਹ
੍ ੇ ਜਾਂ ਚਾਹ- ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
- ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਟੱਟੀ
- ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ
- ਉਲਟੀ (24 ਘੰਟੇ 'ਚ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ)
- ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ- ਬੱਚਾ ਖਿਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਬੱਚੇ
ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ
- ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ'ਚ ਹਿੱਸਾ
ਲੈਣ ਲਈ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀ ਕਰਦਾ
- ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ
- ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ
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ਹੋ ਰ ਸ ੱਖਿ ਣ ਲ ਈ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
MR. PUTTER AND TABBY CATCH THE COLD
Cynthia Rylant, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ Arthur Howard
WHEN VERA WAS SICK
Vera Rosenberry
ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ
TAKING CARE OF YOUR CHILD
Robert H. Pantell, M.D., James F. Fries, M.D., & Donald M.Vickery, M.D.
CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD
American Academy of Pediatrics/Steven P. Shelov, M.D., M.S., F.A.A.P.
ਸੰਸਥਾਵਾਂ
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION
(800) 232-4636 ਜ www.cdc.gov
NATIONAL RESOURCE CENTER FOR HEALTH AND SAFETY
IN CHILD CARE AND EARLY EDUCATION
(800) 598-5437 ਜ www.nrckids.org

ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ

ਸੰਭਵ ਲੱਛਣ

ਕਾਰਣ

ਕਾਰਵਾਈ

ਕੰਨਜਕਟਿਵਾਇਟਿਸ

ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ

ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਅੱਥਰੂ ਨਲੀ ਬਲਾਕ ਹੋਣਾ,
ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਜਕਟਿਵਾਈਟਸ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਆਮ
ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਾਵ
ਗਾੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਲਕ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ
ਬੇਰੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ| ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆਈ-ਡਰੋਪ ਪਾਉਣ
ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ|

ਓਟਿਸ ਮੀਡਿਆ

ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਆਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ, ਕੰਨ
ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਵ| ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਕੰਨ ਖਿੱਚ
ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ|

ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ

ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ
ਵਿਚੋਂ ਰਿਸਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਸਾਧਾਰਨ ਜੁਖਾਮ

ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੱਕ, ਛਿਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ,
ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾ, ਖੰਘ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ,
ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ|

ਵਾਇਰਸ

ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ,
ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਲੱਛਣਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਧੱਫ਼ੜ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਹਨ|

ਸਤ੍ਰੇਪਟੋਕੋਕਲ ਫੈਰਿੰਗੀਗਿਤਿਸ

ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜਿਸ਼, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਵੱਡਾ ਲਸਿਕਾ ਜਾਂ ਧੱਫ਼ੜ

ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕਾਕਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਥੁੱਕ ਨਾਲ, ਛਿੱਕ
ਜਾਂ ਖੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਐਂਟੀਬਾਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਤੇ
ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਘੱਟੇ ਅਤੇ
ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਅਲਰਜੀ ਕਾਰਣ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾਂ
ਛੱਡ ਦਿਓ|
ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਟੱਟੀ ਖ਼ਨ
ੂ ੀ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋ, ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਗ਼ਮ,
ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ
ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਡਾਇਪਰ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ|
ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਟੂਲ ਕਲਚਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ (ਪਿਸ਼ਾਬ
ਣਾ ਆਉਣਾ, ਸੁਕ
ੱ ਾ ਮੂਹ
ੰ , ਚਮੜੀ ਲਚਕ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ)

(ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ)

(ਕੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗ)

(ਸਟ੍ਰੈੱਪ ਥਰੋਟ)

ਖੰਘ

ਦਸਤ

ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ, 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ
ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਟੱਟੀ ਜਾਣਾ

ਵਾਇਰਸ, ਬੈ ਕ ਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਪਰਜੀਵੀ, ਭੋ ਜ ਨ
ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੱਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ,
ਛੂਤ ਰੋਗ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਮੈਲ ਨਾਲ| ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ!

ਪਿਨਵੋਰਮ

ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਲਣ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ;
ਗੁਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਚਿੱਟੇ ਕੀੜੇ

ਪਰਜੀਵੀ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਥਾਂ ਖਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ
ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ
ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|

ਚਮੜੀ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

ਲਾਲ, ਚਟਕ, ਸੇਮ, ਛਾਲੇ-ਵਰਗੇ ਮੁਹਾਸੇ; ਚੱਕਰੀ ਸਕੇਲਿੰਗ ਧੱਫੜ
਼
(ਅਕਸਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ,ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)

ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੂਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ
ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਦਾਦ

ਚਮੜੀ 'ਤੇ: ਲਾਲ ਜਾਂ ਗੂੜਹ
੍ ੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਪੈਚ ਜਿਦੇ ਕਿਨਾਰੇ
ਉਪਰ ਉੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ: ਲਾਲ, ਜਾਂ ਟੁਟਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਖੋਪਰੀ ਦੀ ਪਪੜੀ ਜਾਂ ਵਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਰਨ ਦੇ ਪੈਚ

ਫੰਗ੍ਸ ਲਾਗ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ, ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਤਹ
ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਜੂਆਂ

ਖਰਾਸ਼, ਵਾਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਖ੍ਮ, ਖੋਪਰੀ ਅਤੇ
ਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਆਂ ਜਾਂ ਖੋਪੜੀ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ

ਜੂਆਂ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ
ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਘੀ, ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ
ਬਿਸਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਫ਼ਲ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ
ਤਰਾਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|

ਖਰਾਸ਼

ਜੋਰਦਾਰ ਖੁਜਲੀ, ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਛਾਲੇ ਜਾਂ
ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚਕਾਰ

ਇਲਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ

ਤੀਬਰ ਖ਼ਾਰਸ਼, ਠੰਡ, ਸਿਰਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਧੱਫੜ
਼ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂਦ
ੰ ਵਰਗੇ
ਛਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈੈ

ਮਾਇਟ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਵਾਇਰਸ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦਾ
ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਫੜ
਼ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੋਂ ੨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੇਚਕ ਨਹੀ ਸੁਕ
ੱ ਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛਲੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀ
ਹਨ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਹੀ ਉਭਰਦੇ ਹਨ

ਮਨੁੱਖੀ ਦਾਦ ਵਾਇਰਸ 6, ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀ
ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧ੍ਫ਼ੜ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ|

ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਨਵਰ, ਕੀੜੇ
ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ
ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ|

ਲਾਲ ਖਸਰਾ
ਦਿਮਾਗੀ ਬੁਖਾਰ

ਅਕਸਰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧੱਫੜ
਼
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਮਾੜੀ ਖ਼ਰ
ੁ ਾਕ, ਉਲਟੀ,
ਬੇਹਸ਼
ੋ ੀ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਬੇਹਸ਼
ੋ ੀ ਦੀ ਨੀਂਦ

ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿਓ|

