PENDJABI / PUNJABI

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਿਮਾਰੀ (ਕੋਬਵਡ-19) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ
ਨਵਜੰਮੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਕੋਬਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ
'ਤੇ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਿਕ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕ ਨਿੀ ਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਅਜੇ ਿੀ ਵਸੱਖ ਰਹੇ ਹਾਾਂ ਵਕ ਇਹ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਿਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਚ
ਜੋਖਮ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਕਾਫੀ
ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਵਕ ਇਕ ਮਾਾਂ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਾਂ ਿਰਤਣੀਆਾਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹਨ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਵਜੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਾਂ ਿੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਾਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਔਿਸਟੈਬਟਿਸੀਅਨ ਜਾਂ
ਦਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਕ ਮੈਡੀਕਲ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੋਿੇ।
ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਵਕੰਟ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜਾਾਂ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ
ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਦੂਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ।ੋ
ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਅੱਖਾਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਸਰਿਜਨਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਸਰ ਛੂ ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਹਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸਬਮਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਯਾਤਰਾਿਾਾਂ
ਕਰੋ।
ਪਿਬਲਕ ਟਿਾੰਬਜ਼ਟ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਾਂ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਜਵਟਲਤਾ ਦੇ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚ ਵਦਲ ਜਾਾਂ ਫੇਫਵਿਆਾਂ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ,
ਡਾਈਵਬਟੀਜ਼, ਜਾਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਵਮਊਨ ਪਰਣਾਲੀ ਿਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਿਧੇਰੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਵਜਿੇਂ ਵਕ:
•

ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਪਰਸਵਕਰਪਸ਼ਨਾਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਾਂ, ਗਰੌਸਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ) ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਵਰਿਾਰ, ਇੱਕ ਗੁਆਾਂਢੀ, ਜਾਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਵਹਣਾ।

•

ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਾਂ
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਲੋ ਿੀਦੀਆਾਂ
ਵਪਰਸਕਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਸਪਲਾਈਆਾਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਵਪਛਲੇ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਵਜਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਜਾਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੁ ਆਰੰਟੀਨ (ਸਵੈ-ਅਲਗਾਅ) ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਲੈ ਬ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲਗਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ।

ਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ, ਡਵਰਆ ਹੋਇਆ ਜਾਾਂ ਉਲਝਣ ਮਵਹਸੂਸ
ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਵਕ ਇਕ ਮਾਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁ ਹਾਡੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਨਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

•
•

•

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਾਂ ਜਨਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ
ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਵਕਿੇਂ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੀਤੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਘਰ
ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਿੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਜਾਾਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਿਧਾਨੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਪਰਭਾਿਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮਾਹਰਾਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਿੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਜੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤਕ ਵਕ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ
ਹੋਿੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ
ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਲਗਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,
ਵਸਰਫ ਇਕੋ ਅਪਿਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਮਿੀ ਤੋਂ ਚਮਿੀ ਨਾਲ ਫਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਹੋਿੇ
ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ
ਬੌਂਵਡੰਗ ਲਈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਲੱ ਛਣਾਤਮਕ ਹੋ (ਭਾਿੇਂ ਲੱ ਛਣ ਹਲਕੇ ਿੀ ਹੋਣ), ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ
ਸੰਭਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ:
•
•
•

•

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਧੋਿੋ, ਖਾਸਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ।
ਸਾਹ ਦੇ ਉਵਚੱਤ ਆਚਾਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ।
ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇਿੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ (2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਦੁੱਧ ਵਪਲਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ
ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਵਚਹਰੇ ਕਿਵਰੰਗ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਢਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ
ਵਗਆ, ਅਤੇ ਤਣੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਲੂ ਪਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਰ ਨਾਲ ਬੰਵਨਆ ਹੋਇਆ) ਪਵਹਨੋ।
ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਿਾਤਾਿਰਣ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪਰਿਾਵਨਤ ਸਖਤ ਸਤਹ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ
ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਵਹਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬਪਲਾਉਣ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਹਤ ਲਾਭ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਲਪਣ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਲਾਗ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਿਾਲਾ ਿਾਇਰਸ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਂ ਪਾਇਆ ਬਗਆ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਪਲਾਉਣਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਦੁੱਧ ਵਪਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਮਾਵਪਆਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•
•

•

ਾਂ ੇ ਹੋ ਤਾਾਂ
ਜੇ ਨਰਵਸੰਗ ਵਸਰਹਾਣੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹਰ ਿਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਪਲਾਉਦ
ਵਸਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਫ ਤੌਲੀਆ ਪਾਓ।
ਜੇ ਬਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹਰੇਕ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ/ਕੰਟੇਨਰਾਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਿੋ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ
ਵਡਸ਼ਿਾਵਸ਼ੰਗ ਤਰਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ)। 10-15 ਸਵਕੰਟ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲੋ ।
ਬੋਤਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਰੈਸਟ ਪੰਪ ਨੂੰ ਸਾਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।
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ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਪਲਾਉਣ ਜਾਾਂ ਵਨਯਵਮਤ ਵਸ਼ਸ਼ੂ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਵਸਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਪਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜਿੇਂ ਵਕ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਾਾਂ ਵਚਹਰੇ ਦੀ ਕਿਵਰੰਗ ਪਵਹਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ
ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਿਰਚੁਅਲ ਵਿਵਜ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਾਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ
ਆਪਣੇ ਨਿੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਰਕਾਰ, ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਮਲਣ, ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ-ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ
ਵਕ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ।

ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ
ਕੋਬਵਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ/ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਲੀਆਾਂ ਔਰਤਾਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਮੁੱਵਦਆਾਂ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਿੀ ਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਉਹਨਾਾਂ ਸਹਾਇਤਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਿੇ ਵਜਹਨਾਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਪਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਾਂ, ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਤੱਕ
ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:
Canada.ca/coronavirus
ਜਾਾਂ
1-833-784-4397 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਿਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖ:ੋ
www.pregnancyinfo.ca
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