ਈਬੋਲਾ ਤੱ ਥ

ਈਬੋਲਾ ਕੀ ਹੈ?

• ਈਬੋਲਾ ਇੱ ਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
• ਈਬੋਲਾ ਲੱਗਭਗ 1976 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱ ਚ ਹੈ
• ਈਬੋਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀਕਾਕਰਣ
ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਈਬੋਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ
• ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱ ਚ ਕੌਣ ਹੈ?
• ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱ ਚ ਹਨ:
• ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
• ਸਿਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਈਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਈਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਈਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਬੋਲਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ। ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਹਨ:
ਖੂਨ
ਉਲਟੀ
ਥੁੱ ਕ
ਵੀਰਜ
ਪਸੀਨਾ
ਪਿਸ਼ਾਬ
ਮੱ ਲ (ਪੂਪ/ਦਸਤ)
ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ

• ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੂਈਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੱ ਪੜੇ, ਬਿਸਤਰੇ)

• ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ (ਖੂਨ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਮੀਟ)

ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਲੱਛਣ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮੁਢਲੇ ਪੱ ਧਰ

ਬਾਦ ਦੇ ਪੱ ਧਰ
zzzz...
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ਬੁਖਾਰ (101.5
ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ)

ਥੁੱ ਕਣਾ
(ਸ਼ਾਇਦ ਖੂਨ ਵੀ)

ਥਕਾਵਟ

ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਿਰ
ਦਰਦ
ਪੇਟ ਦਰਦ
ਭੁੱ ਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ

ਅੱ ਖਾਂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਲੀ
ਧੱ ਬੇ

magnuscorp.com

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ।
• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਲ
ਹੀ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਈਬੋਲਾ ਨਾਲ
ਬੀਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰ ਪਰਕ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
• ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਤੱ ਕ
ਦੇਖ:ੋ
•ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ • ਪੱ ਠਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ • ਉਲਟੀਆਂ • ਦਸਤ
• ਪੇਟ ਦਰਦ • ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਗਣਾ • ਛਾਲੇ ਪੈਣੇ।

• ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਦਸਤ
(ਸ਼ਾਇਦ ਖੂਨ ਵੀ)

ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ
• ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਹੱ ਥ ਧੋਵੋ –
ਸਾਬਣ / ਅਲਕੋਹਲ-ਯੁਕਤ
ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
• ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ
ਖੂਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲ
ਪਾਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।
• ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਦੀ
ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ
ਹੋ ਚੁਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ।
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ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ
ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱ ਚ ਹੋ

ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ
ਖੂਨ ਵਗਣਾ
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