ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਫਲੂ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਮੇਤ, ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਮਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਇੱ ਕ ਵਿਅਕਤੀ
ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱ ਕ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋ ਕ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ -19 ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•
•
•
•

ਬੁਖਾਰ

ਠੰਡ ਲਗਣੀ

ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰ ਘ
ਸਾਹ ਚੜਹਨਾ

•

ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ

•

ਿਗਦਾ ਨੱਕ

•
•
•

ਗੰ ਧ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ
ਦਸਤ

•

ਵਸਰਦਰਦ

•

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦਾਂ

•
•

ਥਕੇਿਾਂ

ਭੁੱ ਖ ਦੀ ਕਮੀ

ਕਈ ਿਾਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਕਈ ਘੱ ਟ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੰ ਦ ਨੱਕ, ਕੰ ਨਜੰ ਕਟੀਿਾਈਵਟਸ (ਗੁਲਾਬੀ ਅੱ ਖ), ਚੱ ਕਰ ਆਉਣੇ, ਉਲਝਣ,

ਪੇਟ ਦਰਦ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਹੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਬਦਰੰ ਗ ਹੋਣਾ। ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ
ਹਲਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰ ਭਾਿੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੱ ਕ ਨਾ
ਫੈਲਾਓ। ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ, ਵਕਸ ਨੂੰ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ,
ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵਕਿੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਅਿਸਥਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਦੇਖ:ੋ
•
•
•

ਜ਼ੁਕਾਮ

ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੰ ਬਣੀਆਂ, 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ
ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੰ ਬਣੀਆਂ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ

•

ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ, 11 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ

•

ਸਾਹ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਵਸਆਿਾਂ, 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਮਰ

ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਵਪਓ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ
ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੰ ਘ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਹਯੁਵਮਵਡਫਾਇਅਰ ਜਾਂ ਗਰਮ ਸ਼ਾਿਰ ਿਰਤੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਬੀਸੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਲੱਛਣ ਸਿੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੂਲ ਿਰਤੋ। ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਿੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਟੈਸਟ
ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਇੱ ਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਲੈ ਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਉਹ ਸਥਾਨ ਵਜਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਲੱਭਣ
ਲਈ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਟੈਸਵਟੰ ਗ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਓ।
ਹਾਲਾਂਵਕ ਕੋਈ ਿੀ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੱਛਣ ਦੂਸਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁੱ ਵਦਆਂ ਦੇ ਵਚੰ ਨਹ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਨਸ਼ਵਚਤ ਹੋ ਵਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ
ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ 8-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ

ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੇਠ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚ ਤੀਬਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਾਗਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਲਝਣ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 9-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ
ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱ ਚ ਜਾਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆਮ ਸਿਾਲ ਜਾਂ ਵਚੰ ਤਾਿਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੇਲੇ, ਵਦਨ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਹੈਲਥਵਲੰਕ ਬੀਸੀ (8-1-1) ਨਾਲ

ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱ ਕ

ਅਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱ ਚ ਤਾਗੀਦੀ (urgent ) ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ ਮੰ ਗੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਬਲੀਵਡੰ ਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ
9-1-1 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਥਵਿਕਤਾ ਿਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ
ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਕਈ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਅਿਸਥਾਿਾਂ
ਕਰਕੇ ਿੱ ਧ ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਟਲਤਾਿਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱ ਧ ਸੰ ਜੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਿਾਲੀਆਂ

ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰ ਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਿਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਿਾਲੀਆਂ (ਅਤੇ ਿੱ ਧ ਜੋਖਮ ਿਾਲੀਆਂ) ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ:ੋ

•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਪਰਾਥਵਮਕਤਾ ਿਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ

•

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ: ਿੱ ਧ ਜੋਖਮ ਿਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 (PDF 335KB)

•

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ; ਕੋਵਿਡ - 19 ਤੋਂ ਗੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ
ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਿਧਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ

ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਸਿੈ-ਅਲਗਾਿ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰ ਨਹਾਂ ਤੋਂ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:
•
•
•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ - 19 ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ

ਬੀਸੀ ਵਿਵਮੰ ਨਜ਼ ਹੌਸਵਪਟਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਜਾਣਕਾਰੀ (ਆਮ ਸਿਾਲ)

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੋਰਨ
ੋ ਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ - 19) ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ, ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਨਿਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ: ਮਾਤਾਿਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ (PDF 355KB)

ਕੋਵਿਡ - 19 ਬਾਰੇ ਆਿ ਸਿਾਲ
ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ - 19 ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆਮ ਸਿਾਲਾਂ ਬਾਰੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ, ਦੇਖ:ੋ
•

ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ: ਕੋਵਿਡ - 19 ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਿਾਲ

•

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ: ਕੋਰਨ
ੋ ਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ - 19): ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ

ਕੋਵਿਡ - 19 ਅਤੇ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱ ਵਖਆ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ,
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇਖ।ੋ

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱ ਪ੍ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ : 19 ਜੂਨ, 2020
ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, 19 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਸਾਧਨਾਂ, ਅਤੇ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰ ਸੀ ਪੀਐਚਏਸੀ: ਕੋਰਨ
ੋ ਾਿਾਇਰਸ ਵਬਮਾਰੀ (ਕੋਵਿਡ - 19): ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 19 ਜੂਨ,
2020 ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
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