ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸੱ ਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੱ ਟਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਦੌਵਰਆਂ ਦੇ ਮੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਇੱ ਕ ਹੈ। ਪਰੰ ਤੂ, ਅਨੇਕ ਸੱ ਟਾਂ
ਪੂਰਿ ਅਨਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਯੋਗ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱ ਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰ ਗਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ
ਂ ੁਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੱ ਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱ ਚ ਰਵਹਣ ਦੀ, ਐਬ
ਦੂਸਵਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਵਬਿਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ, ਸੱ ਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ
ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਸੱ ਟਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਡੱ ਗਣ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵਵੱ ਚ), ਆਵਾਜਾਈ, ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀ,
ਡੁੱ ਬਣ, ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ, ਜਵਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ, ਜਲਣ, ਗਰਮੀ, ਵਬਜਲੀ, ਵਹੰ ਸਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਾਉਣ (self-harm)
ਅਤੇ ਆਤਮਹੱ ਵਤਆ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੱ ਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰ ਦੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱ ਲਤਾ ਵਿੱ ਚ ਿਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱ ਲਤਾ ਸੱ ਟ
ਲੱਗਣ ਵਿੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਿਾਸਤੇ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਿਾਧਾ, ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਝਗਵੜਆਂ ਵਵੱ ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਵਗਆ
ਹੈ। ਆਵੱ ਸ਼ਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ-ਟਰੌਮੈਵਟਕ ਤਣਾਅ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵਵਕਾਰ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਤਮਹੱ ਵਤਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਹੰ ਸਾ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਹੜੀਆਂ ਤਸੀਂ ਸੱ ਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕਾਫੀ ਨੀਂਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਰਵਹਣ ਵਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮੱ ਚੀ ਕਸ਼ਲਤਾ ਿਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਿੀ ਮਹੱ ਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਵਜਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਹਨ ਵਜਹੜੀਆਂ ਤਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰ ਜੋਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱ ਖੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ


ਂ ਪਿੀਿੈਨਸ਼ਨ ਯੂਵਨਟ: ਜਵਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ
ਬੀਸੀ ਇੰ ਜਰੀ ਵਰਸਰਚ ਐਡ



ਛੋਟੇ ਬੱ ਵਚਆਂ ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਵਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ

ਤੈਰਾਕੀ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਸੱ ਟ ਜਾਂ ਡਬੱ ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਿਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰੱ ਵਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਰੋਕਥਾਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਝਾਿਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਲਈ, ਦੇਖੋ:


ਂ ਪਿੀਿੈਨਸ਼ਨ ਯੂਵਨਟ: ਡੱ ਬਣਾ
ਬੀਸੀ ਇੰ ਜਰੀ ਵਰਸਰਚ ਐਡ



ਬੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਸਰੱ ਵਖਆ: ਡੁੱ ਬਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ



ਤੈਰਾਕਾਂ ਲਈ ਸਰੱ ਵਖਆ ਦੇ ਸਝਾਅ (HealthLinkBC File #39)

ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰ ਤਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡੱ ਗਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਕਦਮ ਚੱ ਕੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖੋ:


ਬੱ ਵਚਆਂ ਦੀ ਸਰੱ ਵਖਆ: ਵਡੱ ਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ



ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱ ਚ ਵਡੱ ਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ



ਬ਼਼ਜ਼ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਡੱ ਗਣ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (HealthLinkBC File 78)

ਡਰਾਈਿ ਕਰਨ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤੋ। ਟਿੈਵਫਕ ਵਿੱ ਚ ਹਾਲੀਆ ਵਗਰਾਿਟ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ
ਪੈਦਲ ਚੱ ਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਵਨਹਾਇਤ ਅਸਰੱ ਵਖਅਤ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਸੱ ਟਾਂ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਲਈ:


ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਤੇ ਡਰਾਈਿ ਕਰੋ



ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸਚੇਤ ਰਹੋ



ਜਦੋਂ ਤਸੀਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਟਿੈਵਫਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ



ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਿੇਲੇ ਹੈਲਮੈਟ ਪਵਹਨੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਫੱ ਟ ਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਤਹਾਡੀ ਠੋਡੀ ਅਤੇ
ਸਟਿੈਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਵਿੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਈਕਲ (ਬਾਇਕ) ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: ਦ ਬੀਸੀ ਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ

ਸੱ ਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ:




ਂ ਇੰ ਜਰੀ ਪਿੀਿੈਨਸ਼ਨ ਵਰਸੋਰਵਸਜ਼
ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਐਡ

ਂ ਪੌਇਜ਼ਨ ਇੰ ਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
ਬੀਸੀ ਡਰੱ ਗ ਐਡ

ਂ ਪਿੀਿੈਨਸ਼ਨ ਯੂਵਨਟ: ਕੋਵਿਡ-19 ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੀ ੀਂ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੀਸੀ ਇੰ ਜਰੀ ਵਰਸਰਚ ਐਡ
ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨਾ



ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਨੇਡਾ

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 20 ਮਈ, 2020

ਹੋਰ ਹੈਲਥਵਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤੇ www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯੂਵਨਟ ਕੋਲ

ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਤੋ
ਫ੍ੋਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤੇ ਫ੍ੋਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

