ਿਕਸੀ ਛੂ ਤਛਾਤ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ
You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and
correctly use this information

ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤ� ਵੀ ਲੋ ਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਪਾਣੀ, ਿਮੱਟੀ,
ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਸਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਿਕਆ ਜਾਂ ਿਨਯੰਤਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁੱਝ ਿਬਮਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਧਾਰਨ
ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ�ਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
•

•

ਵਖਰੇਵਾਂ
o

ਵਰਿਤਆ ਿਗਆ ਜਦ� ਲੋ ਕ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

o

ਅਿਜਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

o

ਇੱਕ ਿਬਮਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਅਕਸਰ ਅਲੱ ਗ ਰੱਿਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

o

ਦੂਜੇ ਲੋ ਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਨੇ, ਮਾਸਕ, ਐਨਕਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾਉਨ ਪਿਹਨ ਸਕਦੇ ਹਨ।

o

ਸੰਕ�ਮਣ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਿਵਸੇਸ਼ ਪ�ਵਾਹ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

o

ਕੁੱਝ ਕੁ ਿਕਸਮ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਸੁੱਿਟਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕਾਂਤਵਾਸ
o

ਉਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋ ਕਾਂ ਤ� ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਪਰ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ।

o

ਇਹ ਘਰ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੁਿਣੰ ਦਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

o
•

ਿਸਹਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ
o

ਿਸਹਤਮੰਦ ਲੋ ਕਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ
(1.8 ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਰਿਹਣਾ।

o

ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ ਸਥਲ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਸੱਖਣ ਜਾਂ ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।

o

ਸਮਾਿਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਟੋਰ, ਿਜੱਮ,
ਿਥਏਟਰ ਆਿਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

o

ਕਾਿਮਆਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�।

Image Filename

ਇਸ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
•

ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਿਛੱਕਣ ਤ�
ਬਾਅਦ। ਜੇ ਸਾਬੁਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਅਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਿਰਤ
ਹ�ਡ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਰਗੜੋ।

•

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਤ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੂਰ ਰੱਖ।ੋ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ਅਕਸਰ ਇਨ�ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵਚ� ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

•

ਆਪਣੇ ਤੌਲੀਏ, ਿਟਸ਼ੂਆਂ, ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਿਡ�ੰਕ ਨੂੰ ਅਿਜਹੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤ� ਬਚੋ ਜੋ ਿਬਮਾਰ ਹੈ।

•

ਭੀੜ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਿਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਵ।ੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁਟ
ੱ (1.8 ਮੀਟਰ) ਦੂਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। ਹੱਥ
ਿਮਲਾਉਣ, ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਫਾਈਵ (ਤਾਲੀ ਦੇਣ) ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

•

ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ।

ਘਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ:
•

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱਚ ਰਹੋ। ਅਕਸਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਲੱ ਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ
ਤ� ਕੁੱਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਤੁ ਸੀ ਂ ਕੀਟਾਣੂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•

ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿਛੱਕ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਢੱਕ।ੋ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ
ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਵੱਚ ਸੁੱਟ ਿਦਓ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਿਟਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਮਗਰ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵ।ੋ

•

ਂ ਰਾਂ, ਿਸੰਕ, ਟੂਟੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹ�ਡਲ, ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ, ਿਰਮੋਟਾਂ ਅਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਸਿਵੱਚਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਚ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ
ਕਾਊਟ
ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ ਰੱਖੋ। ਪਲੇ ਟਾਂ ਨੂੰ ਿਡਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਿਵਚ ਜਾਂ ਗਰਮ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
ਫਲੂ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਣੂ ਠੋਸ ਸਤ�ਾਵਾਂ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਕ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਲਾਹ
ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ�ਾ ਿਜਹਾ ਆਸਾਨ
ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਇੱਕ ਯੋਜ਼ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋ।

•

ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਉਿਚੱਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ।

•

ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਿਜਵ� ਅਸੀਟਾਿਮਨੋਿਫ਼ਨ ਅਤੇ
ਆਈਿਬਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

•

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਟਸ਼ੂ, ਹ�ਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ।

•

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਿਜਸ ਦੀ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ
ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਲਈ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁ ਸੀ ਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
'ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਕੰਮ ਜਾਂ
ਸਕੂਲ।

•

ਯੋਜ਼ਨਾ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਰਹੋਗ।ੇ

•

ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�
ਕਰੋ।

•

ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਬਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ� ਅਲੱ ਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗ?ੇ

•

ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਲੋ ੜ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ।ੋ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਤ� ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਮਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ
ਨਹੀ ਂ ਲ� ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ,
ਜਾਂਚਾਂ, ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ, ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਨਹੀ ਂ
ਵਰਿਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਿਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਿਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀ।ਂ ਿਸਰਫ਼ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਹੈ। https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms
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