ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ
ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਚ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਂ ੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਟ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ
ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗ
ਵਾਲੇ ਚਿੱ ਚੜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਚਿੱ ਚੜ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚਿੱ ਚੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਜਿੰ ਨਾ ਕਿ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
f

f
f
f

ਧੱ ਫੜ (ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਦ ਦੀ
ਅੱ ਖ ਵਾਂਗ ਆਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ)

f

ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ

f

f

ਬੁਖ਼ਾਰ

ਸਿਰ ਦਰਦ

ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ
ਜੋੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ

f
f

ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ

ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਧਰੰ ਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈੱਲ ਦਾ ਅਧਰੰ ਗ)
ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਅਨਿਯਮਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ

ਤੰ ਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਚੱ ਕਰ ਆਉਣ, ਮਾਨਸਿਕ
ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱ ਥਾ,
ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਸਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸੁੰ ਨ
ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੱ ਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਝਰਨਾਹਟ)

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਈਮ
ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ
ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਿੱ ਚੜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਾਈਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਚਿੱ ਚੜ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

f
f

ਲਓ
ਆਨੰਦ

ਸੋਜ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਸਦੀਆਂ
ਗੰ ਢਾਂ

ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ (ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ
ਚਿੱ ਚੜ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਅਨੁਭਵ
ਹੋਵ)ੇ , ਵਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ:
f

ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਚਿੱ ਚੜ ਦੇ,
ਬਾਹਰ ਦਾ
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ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱ ਚ ਹੈ। ਰੋਕਥਾਮ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ!

ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਸੰ ਕਰਮਿਤ ਬਲੈ ਕਲੈ ਗਡ ਟਿੱ ਕਜ਼ (ਕਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਚਿੱ ਚੜਾਂ) ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱ ਚੜ ਅਕਸਰ ਦਰੱ ਖਤਾਂ,
ਝਾੜੀਆਂ, ਲੰਮੇ ਘਾਹ ਜਾਂ ਪੱ ਤਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ
ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ
ਸਿਹਤ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈ ਕਲੈ ਗਡ
ਟਿੱ ਕ (ਕਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ
ਚਿੱ ਚੜ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੱ ਚੜ
(ਆਈਸੋਕਡਸ ਸਕੈਪੂਲੈਰਿਸ)

ਬਾਲਗ
ਮਾਦਾ

ਬਾਲਗ
ਨਰ

ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਚਿੱ ਚੜ ਦੁਆਰਾ ਕੱ ਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਚਿੱ ਚੜ
ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ
ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

R
R

ਲਾਰਵਾ

ਚਿੱ ਚੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ: URI TickEncounter ਸੰ ਸਾਧਨ ਕੇਂਦਰ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਲੋ ਕ ਛੋਟੇ ਚਿੱ ਚੜ (ਅਪੂਰਨ ਚਿੱ ਚੜ) ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਦੁਆਰਾ
ਸੰ ਕਰਮਿਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਫਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੁੱ ਕੀ ਦੇ ਬੀਜ
ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਚਿੱ ਚੜ (ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ)
ਵੀ ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਿੱ ਚੜ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱ ਟਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱ ਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ
R

ਰੋਕਥਾਮ
R
R

ਨਿੰਫ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱ ਚੜ
ਦੁਆਰਾ ਕੱ ਟਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

R
R

ਹਲਕੇ ਰੰ ਗ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ-ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ
ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਹਿਨੋ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਓ।
ਬੰ ਦ-ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁੱ ਤੇ ਪਹਿਨੋ।
DEET ਜਾਂ Icaridin (ਆਈਕੈਰੀਡਿਨ) ਨਾਲ
ਬੱ ਗ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੇ ਬਲ
ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ)।
ਸਾਫ਼ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੀਥ੍ਰਿਨ-ਟ੍ਰੀਟਡ ਕੱ ਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਲੇ ਬਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ)।

ਜਾਂਚ
R
R
R

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ
ਸ਼ਾਵਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹਾਓ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ
ਜਾਵਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਿੱ ਚੜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਕੱ ਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 10 ਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ
ਉੱਚ ਗਰਮੀ ‘ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਰ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖੋ।

R
R
R

ਚਿੰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਚਿੱ ਚੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼
ਉੱਤਮ-ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:
f

ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਿੱ ਚੜ ਦਾ ਸਿਰ ਫੜੋ।

f

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱ ਧਾ ਬਾਹਰ ਕੱ ਢੋ। ਚਿੱ ਚੜ
ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

f

ਜੇਕਰ ਚਿੱ ਚੜ ਦੇ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱ ਸੇ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱ ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਹਟਾਓ।

f

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰ ਹ ਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਇਕੱ ਲੇ ਛੱ ਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਕੱ ਟਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ
ਅਲਕੋਹਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ
ਚਿੱ ਚੜ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ
ਚਿੱ ਚੜ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

