ਇਹ ਕਿਵੇ ਂ ਫੈ ਲਦਾ ਹੈ
ਕੈ ਟ ਫਲੂ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚਕਾਰ ਲਾਰ, ਹੰ ਝੂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ
ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧੇ ਸੰ ਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈ ਲਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਭੋ ਜਨ ਦੇ ਕਟੋ ਰੇ, ਚਾਦਰਾਂ, ਕੂੜੇ ਜਾਂ ਟੱ ਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱ ਥਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱ ਧੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੈ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕੈ ਟ ਫਲੂ
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ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰੋ ਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ
(ਵਿਕਟੋ ਰੀਆ) ABN 56 749 449 191 | ACN 131 965 761

ਕੈ ਟ ਫਲੂ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚਕਾਰ
ਫੈ ਲਦੀ ਹੈ ।

ਲੱ ਛਣ

• ਛਿੱ ਕਾਂ ਮਾਰਨਾ
• ਅੱ ਖਾਂ ਜਾ ਨੱਕ ਤੋ ਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਣਾ
• ਬੁਖਾਰ
• ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ ਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
• ਖੰ ਘਣਾ
• ਥਕਾਵਟ
• ਘੱ ਟ ਭੁੱਖ ਲਗਨਾ

ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਫੋ ੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੱ ਸਿਆ
ਗੰ ਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ
ਇਸਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਮੂਨੀਆ ਜਾਂ ਇੱ ਥੋ ਂ ਤਕ
ਕੀ ਮੌ ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ
ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਘੱ ਟ ਇਮਯੂਨਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱ ਲੀ ਨੂੰ
ਕੈ ਟ ਫਲੂ ਹੈ ਤਾਂ
1. ਆਪਣੇ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋ ਨ ਕਰੋ ।

2. ਇਹ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਹੈ

ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਈ ਬਿੱ ਲੀ ਕੈ ਟ ਫਲੂ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਸਨੂੰ ਤਦੋ ਂ ਤਕ ਦੂੱਜਿਆਂ ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ ਕਰੋ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਭੋ ਜਨ ਦੇ ਕਟੋ ਰੇ, ਕੂੜੇ ਅਤੇ
ਟੱ ਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਧੋ ਵੋ।

3. ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ

ਵਾਲੇ ਡਿਸਇਨਫੇ ਕਟੇ ਨਟ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ
F10) ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਤਲੇ ਕੀਤੇ ਘਰੇ ਲੂ ਬਲੀਚ (ਬਲੀਚ ਦੇ 1
ਹਿੱ ਸੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ 30 ਹਿੱ ਸੇ ) ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੇ ਵੋ ਂ
ਵਿਕਲਪ 10-15 ਮਿਨਟਾਂ ਲਈ ਠੋ ਸ ਸਤਹਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਛੱ ਡ�ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਕੀਟਾਣੂਰਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਾਇਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕੋ ਈ ਸਮੱ ਸਿਆ ਪੈ ਦਾ ਨਾ
ਹੋ ਵੇ । ਕਿਸੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਰਮ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱ ਟ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ।

4. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ

ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱ ਚ ਭੋ ਜਨ ਆਦਿ ਦਿਓ
ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਪਸ਼ੂ ਤੋ ਂ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱ ਚ ਲਾਗ ਫੈ ਲਣ ਤੋ ਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ।

ਰੋ ਕਥਾਮ
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈ ਟ ਫਲੂ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਾਇਰਸਾਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਕੋ ਰਸ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਸਮੇ ਂ
ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਦੋ ਂ ਤਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ
ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਸੁਰੱ ਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋ ਕਥਾਮ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੀ
ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਘੱ ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਲਾਜ
ਕੈ ਟ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋ ਈ ਸਿੱ ਧਾ ਇਲਾਜ
ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਕੈ ਟ ਫਲੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਿੱ ਲੀ ਨੂੰ ਤਦੋ ਂ ਤਕ ਹੋ ਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਇਮਯੂਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋ ਂ ਲਾਗ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ।
ਸਹਾਇਕ ਇਲਾਜ ਵਿੱ ਚ ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ
ਦਵਾਈ, ਆਈ ਡ੍ ਰਾਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੈ ਕਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗ ਲਈ
ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱ ਚ ਡ੍ਰਿ ਪ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ
ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੇ ਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋ ਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੋ ਣ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਲਗਦਾ ਹੈ ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱ ਲੀ ਨੂੰ ਕੈ ਟ ਫਲੂ ਹੈ , ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ।

ਪੜਾਅ 1
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਲਵੋ

ਪੜਾਅ 2
ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਬਿੱ ਲੀ ਨੂੰ
ਦੂਜਿਆਂ ਬਿੱ ਲੀਆਂ ਤੋ ਂ ਵੱ ਖ
ਕਰੋ

ਪੜਾਅ 3
ਸਤਹਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਬਲੀਚ ਲਾ ਕੇ
ਰਗੜੋ

