
ਬਿਨਾਂ ਬਿਸ ੇ
ਬਿੱਿੜ ਦ,ੇ 
ਿਾਹਰ ਦਾ 
ਆਨੰਦ

ਲਓ
ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ 
ਿੈਨੇਡਾ ਬਿੱਿ ਹੈ। ਰੋਿਥਾਮ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਿਰ ਅਤ ੇ
ਲਾਈਮ ਬਿਮਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ ਕਿੱਧ ੇਤੌਰ ‘ਤ ੇਮਨੱੁਖਾਂ ਕਵੱਚ ਲਾਈਮ ਕਿਮਾਰੀ 
ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਿਿਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ਜਾਂ ਕਵਹੜ ੇਕਵੱਚ ਲਾਗ 
ਵਾਲੇ ਕਚੱਚੜਾਂ ਨੰੂ ਕਲਜਾ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਕਨਯਮਤ ਕਚੱਚੜ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ 
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਚੱਚੜ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹ,ੈ ਕਜੰਨਾ ਕਿ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਮਾਿਪੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਪਾਲਤ ੂਪਸ਼ੂਆ ਂਕਵੱਚ ਲਾਈਮ 
ਕਿਮਾਰੀ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਿੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਿੁਖਾਰ ਜਾਂ 
ਥਿਾਵਟ ਹ ੋਿਿਦੇ ਹਨ। ਕਚੱਚੜ ਦੀ ਰੋਿਥਾਮ ਿਾਰ ੇਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਲਾਈਮ ਦੀ ਕਿਮਾਰੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ 
ਆਪਣ ੇਪਸੂਆ ਂਦ ੇਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਿਰੋ।

ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਇਿ ਵੈੱਿਿਾਈਟ

Canada.ca/MaladieDeLyme 
‘ਤ ੇਜਾਓ

ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ
ਸੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਕਵੱਚ ਲਾਈਮ ਕਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰਨਾ ਿਹੁਤ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਜੇਿਰ ਜਲਦੀ 
ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਲਾਈਮ ਕਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ 
ਐਟਂੀਿਾਇਓਕਟਿਿ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਿੀਤਾ ਜਾ ਿਿਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ3 ਤੋਂ 30 ਬਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਬਦਖਾਈ ਬਦੰਦ ੇਹਨ। 
ਉਹ ਇੱਿ ਬਿਅਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਬਿਅਿਤੀ ਬਿੱਿ ਿੱਖਰ ੇਹ ੋਸਿਦ ੇਹਨ 
ਅਤ ੇਹੇਠ ਬਲਬਖਆਂ ਬਿੱਿੋਂ ਬਿਸ ੇਇੱਿ ਨੰੂ ਸਾਮਲ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ: 

f	ਧੱਫੜ (ਿਈ ਵਾਰ ਿਲਦ ਦੀ 
ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਆਿਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ)ੈ

f	ਿੁਖਾਰ
f	ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ
f	ਕਿਰ ਦਰਦ

f	ਥਿਾਵਟ ਮਕਹਿੂਿ ਹੋਣਾ
f	ਮਾਿਪੇਸੀਆਂ ਅਤੇ 

ਜੋੜਾਂ ਕਵੱਚ ਦਰਦ
f	ਿੋਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਿਦੀਆ ਂ

ਗੰਢਾਂ

ਿਧੇਰ ੇਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ (ਜੇਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾਿ,ੇ ਤਾਂ ਇੱਿ 
ਬਿੱਿੜ ਦ ੇਿੱਟਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਹਫ਼ਤ ੇਤੋਂ ਮਹੀਬਨਆਂ ਬਿੱਿ ਅਨੁਭਿ 
ਹੋਿ)ੇ, ਬਿੱਿ ਇਹ ਸਾਮਲ ਹ ੋਸਿਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤੱਿ ਹੀ ਸੀਬਮਤ 
ਨਹੀਂ ਹਨ:

f	ਗੰਭੀਰ ਕਿਰ ਦਰਦ
f	ਕਚਹਰ ੇਦਾ ਅਧਰੰਗ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਿੈੱਲ ਦਾ ਅਧਰੰਗ)

f	ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
f	ਅਕਨਯਮਤ ਕਦਲ ਦੀ ਧੜਿਣ
f	ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦ ੇਕਵਿਾਰ (ਕਜਵੇਂ ਚੱਿਰ ਆਉਣ, ਮਾਨਕਿਿ 

ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਿਪਸਟ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਿੋਚਣ ਦੀ ਅਿਮਰੱਥਾ, 
ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸਤ ਦੀ ਿਮੀ, ਨਿਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਿੁੰ ਨ 
ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਕਵੱਚ ਝਰਨਾਹਟ)

ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਕਿਮਾਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਇੱਿ ਕਚੱਚੜ ਦ ੇਿੱਟਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 
ਕਚੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰ।ੋ
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ਜਾਣ ੋਬਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬਖਮ ਨੰੂ 
ਬਿਿੇਂ ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ
ਲਾਈਮ ਕਿਮਾਰੀ ਿੰਿਰਕਮਤ ਿਲੈਿਲੈਗਡ ਕਟੱਿ਼ਿ (ਿਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ 
ਕਚੱਚੜਾਂ) ਦ ੇਿੱਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਚੱਚੜ ਅਿਿਰ ਦਰੱਖਤਾਂ, 
ਝਾੜੀਆ,ਂ ਲੰਮ ੇਘਾਹ ਜਾਂ ਪੱਕਤਆ ਂਦ ੇਢੇਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਦ ੇਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਕਮਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਹ 
ਕਿਹਤ ਦ ੇਗੰਭੀਰ ਮੁੱ ਕਦਆਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਿਣ ਿਿਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣ ੇ
ਜੋਕਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹੋ।

ਿੀ ਤੁਸੀਂ ਿਲੈਿਲੈਗਡ 
ਬਟੱਿ (ਿਾਲੀਆ ਂਲੱਤਾਂ ਿਾਲੇ 
ਬਿੱਿੜ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਰ 
ਸਿਦ ੇਹ?ੋ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ,ੇ ਲੋਿ ਛੋਟ ੇਕਚੱਚੜ (ਅਪੂਰਨ ਕਚੱਚੜ) ਦ ੇਿੱਟਣ ਦੁਆਰਾ 
ਿੰਿਰਕਮਤ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਨੰਫਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜ ੋਭੁੱ ਿੀ ਦ ੇਿੀਜ 
ਦ ੇਆਿਾਰ ਦ ੇਹੁੰ ਦ ੇਹਨ। ਿਾਲਗ ਕਚੱਚੜ (ਕਤਲ ਦ ੇਿੀਜ ਦ ੇਆਿਾਰ ਦ)ੇ 
ਵੀ ਲਾਈਮ ਕਿਮਾਰੀ ਨੰੂ ਿੰਚਾਕਰਤ ਿਰ ਿਿਦੇ ਹਨ। ਕਚੱਚੜ ਿਹੁਤ ਛੋਟ ੇ
ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿੱਟਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਦਰਦ ਰਕਹਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ,ੈ 
ਇਿ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੱਕਟਆ ਕਗਆ ਹੈ।

ਕਚੱਚੜ ਦੀਆਂ ਤਿਵੀਰਾਂ ਦਾ ਿਰੋਤ: URI TickEncounter ਿੰਿਾਧਨ ਿੇਂਦਰ

ਿਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਿਾਲੇ ਬਿੱਿੜ 
(ਆਈਸੋਿਡਸ ਸਿੈਪੂਲੈਬਰਸ)

ਿਾਲਗ 
ਮਾਦਾ

ਿਾਲਗ 
ਨਰ ਬਨੰਫ ਲਾਰਿਾ

ਰੋਿਥਾਮ ਦ ੇਸੁਝਾਅ!

ਲਾਈਮ ਕਿਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਿਣ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਕਿਹਤਰ ਤਰੀਿਾ ਇਹ ਹ ੈਕਿ 
ਕਚੱਚੜ ਦੁਆਰਾ ਿੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਚਣਾ ਹੈ। ਕਜਨ੍ਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਕਚੱਚੜ 
ਪਾਏ ਜਾ ਿਿਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਕਵੱਚ ਿਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ 
ਿੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ:ੋ

ਰੋਿਥਾਮ
R	ਹਲਿ ੇਰੰਗ ਦੀਆ ਂਲੰਮੀਆਂ-ਿਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਕਹਨੋ।

R	ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਕਵੱਚ ਪਾਓ, ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਪੈਂਟ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਜੁਰਾਿਾਂ ਕਵੱਚ ਪਾਓ।

R	ਿੰਦ-ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੁੱ ਤ ੇਪਕਹਨੋ।

R	DEET ਜਾਂ Icaridin (ਆਈਿੈਰੀਕਡਨ) ਨਾਲ 

ਿੱਗ ਿਪਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ ੋ(ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੇਿਲ 

ਦ ੇਕਦਸ਼ਾ-ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ)ੋ।

R	ਿਾਫ਼ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਕਤਆ ਂ‘ਤ ੇਤੁਰੋ।

R	ਤੁਿੀਂ ਪਰਮੀਕਥ੍ਰਨ-ਟ੍ਰੀਟਡ ਿੱਪੜ ੇਵੀ ਪਾ ਿਿਦੇ 
ਹ,ੋ ਜ ੋਹੁਣ ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਉਪਲਿਧ ਹ ੈ(ਹਮੇਸਾਂ 
ਲੇਿਲ ਦ ੇਕਦਸ਼ਾਂ-ਕਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ)ੋ।

ਜਾਂਿ
R	ਿਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਿਿੇ 

ਸ਼ਾਵਰ ਹੇਠਾਂ ਨਹਾਓ ਜਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਿਰੋ

R	ਆਪਣ-ੇਆਪ ਦੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਿੱਕਚਆ ਂਦੀ, ਤੁਹਾਡ ੇਪਾਲਤ ੂ

ਜਾਵਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਉਪਿਰਨਾਂ ਦੀ ਰੋ਼ਿਾਨਾ 
ਪੂਰ ੇਿਰੀਰ ਦੀ ਕਚੱਚੜ ਿੰਿੰਧੀ ਜਾਂਚ ਿਰੋ

R	ਆਪਣ ੇਿੱਪਕੜਆ ਂਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਮੰਟਾਂ ਲਈ 

ਉੱਚ ਗਰਮੀ ‘ਤ ੇਡ੍ਰਾਇਰ ਕਵੱਚ ਰੱਖੋ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਿੱਿੜ 
ਦੁਆਰਾ ਿੱਬਟਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੀ ਿਰਨਾ 
ਿਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਿਾਰਿਾਈ ਿਰੋ
R	ਕਚੰਿੜ ੇਹੋਏ ਕਚੱਚੜਾਂ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਿਾਫ਼ 

ਉੱਤਮ-ਕਿਨਾਰ ੇਵਾਲੇ ਕਚਮਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਰ:ੋ

f	ਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹ ੋਿਿੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 
ਦ ੇਨੇੜੇ ਕਚੱਚੜ ਦਾ ਕਿਰ ਫੜੋ।

f	ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਿਨੰੂ ਕਿੱਧਾ ਿਾਹਰ ਿੱਢੋ। ਕਚੱਚੜ 

ਨੰੂ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਕਨਚੋੜਨ ਦੀ ਿੋਕਸਸ ਨਾ ਿਰੋ।

f	ਜੇਿਰ ਕਚੱਚੜ ਦ ੇਮੂੰ ਹ ਦ ੇਿੁਝ ਕਹੱਿ ੇਟੱੁਟ ਜਾਂਦ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਕਵੱਚ ਰਕਹ ਜਾਂਦ ੇ

ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕਚਮਟੇ ਨਾਲ ਹਟਾਓ।

f	ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਮੂੰ ਹ ਦ ੇਕਹੱਿ ੇਨਹੀਂ ਹਟਾ ਿਿਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਇਿੱਲੇ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੰੂ ਠੀਿ ਹੋਣ ਕਦਓ।

R	ਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਿਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ 
ਅਲਿੋਹਲ-ਅਧਾਕਰਤ ਿੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

R	ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਕਿਮਾਰ ਹੁੰ ਦ ੇਹ ੋਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਕਿਿੇ 
ਕਚੱਚੜ ਦ ੇਿੱਟਣ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰ ੇਕਚੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣ ੇ

ਕਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੰਪਰਿ ਿਰੋ।

R	ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਕਿਮਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਤੁਿੀਂ ਕਿਿੇ 
ਕਚੱਚੜ ਦੇ ਿੱਟਣ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਕਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੰਪਰਿ ਿਰੋ।


