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ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ  
(ਵਵਕਟੋਰੀਆ) ABN 56 749 449 191 | ACN 131 965 761

ਇਹ ਕਕਵਂੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ
ਕੈਟ ਫਲੂ ਆਮ �ੌਰ ‘�ੇ ਵਿੱਲੀਆਂ ਵਵੱਚਕਾਰ ਲਾਰ, ਹੰਝੂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਚਾਰਜ ਨਾਲ ਵਸੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਟੋਰੇ, ਚਾਦਰਾਂ, ਕੂੜੇ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੀ ਟੇ੍ ਜਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਹੱਥਾਂ 
ਰਾਹੀਂ ਅਵਸੱਧੇ �ੌਰ ‘�ੇ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਕੈਟ ਫਲੂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਬੱਲੀਆਂ ਕਵੱਚਕਾਰ 
ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 

ਲੱਛਣ
 • ਵਿੱਕਾਂ ਮਾਰਨਾ

 • ਅੱਖਾਂ ਜਾ ਨੱਕ �ਂੋ ਵਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ

 • ਿੁਖਾਰ

 • ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

 • ਖੰਘਣਾ

 • ਥਕਾਵਟ 

 • ਘੱਟ ਭੱੁਖ ਲਗਨਾ

ਵਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮੰੂਹ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਫੋੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੱਵਸਆ 
ਗੰਭੀਰ ਿਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅ�ੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀ�ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, �ਾਂ 
ਇਸਨਾਲ ਸਥਾਈ �ੌਰ ‘�ੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਮੂਨੀਆ ਜਾਂ ਇੱਥਂੋ �ਕ 
ਕੀ ਮੌ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਿੱਚੇ ਅ�ੇ ਵੱਿੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 
ਵਿੱਲੀਆਂ ਘੱਟ ਇਮਯੂਵਨਟੀ ਕਰਕੇ ਸਭ �ਂੋ ਵੱਧ ਪ੍ਭਾਵਵ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੱਲੀ ਨੰੂ 
ਕੈਟ ਫਲੂ ਹੈ ਤਾਂ
1. ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

2.  ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਲੀ ਕੈਟ ਫਲੂ ਕਰਕੇ ਿੀਮਾਰ ਹੈ �ਾਂ 
ਉਸਨੰੂ �ਦਂੋ �ਕ ਦੱੂਵਜਆਂ ਵਿੱਲੀਆਂ �ਂੋ ਵੱਖ ਕਰੋ ਜਦਂੋ �ਕ ਵਕ ਉਹ 
ਪੂਰੀ �ਰ੍ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਟੋਰੇ, ਕੂੜੇ ਅ�ੇ 
ਟੱਟੀ ਦੀ ਟੇ੍ ਅ�ੇ ਚਾਦਰਾਂ ਆਵਦ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ �ੌਰ ‘�ੇ ਧੋਵੋ। 

3.  ਦੂਵਸ਼� ਸ�ਹਾਂ ਨੰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸਇਨਫੇਕਟੇਨਟ (ਵਜਵਂੇ ਵਕ  
F10) ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ�ਲੇ ਕੀ�ੇ ਘਰੇਲੂ ਿਲੀਚ (ਿਲੀਚ ਦੇ 1 
ਹਹੱਸੇ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ 30 ਹਹੱਸੇ) ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀ�ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਂੋ 
ਵਵਕਲਪ 10-15 ਵਮਨਟਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਸ�ਹਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਿੱਡਿੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਕੀਟਾਣੂਰਵਹ� ਕੀ�ੀਆਂ ਸ�ਹਾਂ ਨੰੂ ਵਫਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਵਾਇਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀ�ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ �ਾਂ ਜੋ 
ਰਵਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨਾਲ ਪਾਲ�ੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ ਪੈਦਾ ਨਾ 
ਹੋਵੇ। ਵਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੂਵਸ਼� ਨਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਵਸੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ।   

4.  ਜੇ �ੁਹਾਿੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਇੱਕ �ਂੋ ਵੱਧ ਪਾਲ�ੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, �ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ 
ਵਦੰਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਿੀਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨੰੂ ਸਭ �ਂੋ ਅਖੀਰ ਵਵੱਚ ਭੋਜਨ ਆਵਦ ਵਦਓ 
ਅ�ੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ �ਂੋ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵਵੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ �ਂੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਰੋਕਥਾਮ
ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਲੀਆਂ ਨੰੂ ਕੈਟ ਫਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਵਾਇਰਸਾਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਕੋਰਸ 8 ਹਫਵ�ਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ, ਅ�ੇ ਿੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਅ ਵਦੱਡ�ੇ ਸਮਂੇ 
ਮੁ�ਾਿਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਿੱਵਚਆਂ ਨੰੂ �ਦਂੋ �ਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅ�ੇ ਦੂਵਜਆਂ 
ਵਿੱਲੀਆਂ �ਂੋ ਦੂਰ ਰੱਵਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ �ਕ ਵਕ ਉਹ ਪੂਰੀ 
�ਰ੍ਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅ� ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਾਲ ਿੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਿੀਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਲੀਆਂ ਵਵੱਚ ਲੱਿਣਾਂ ਦੀ 
ਗੰਭੀਰ�ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ
ਕੈਟ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅ�ੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਸੱਧਾ ਇਲਾਜ 
ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੈਟ ਫਲੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਲੀ ਨੰੂ �ਦਂੋ �ਕ ਹੋਰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ 
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦਂੋ �ਕ ਇਮਯੂਨ ਵਸਸਟਮ ਵਵਚਂੋ ਲਾਗ ਵਨਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। 
ਸਹਾਇਕ ਇਲਾਜ ਵਵੱਚ ਦਰਦ ਲਈ ਦਵਾਈ,  ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ 
ਦਵਾਈ, ਆਈ ਿ੍ਾਪ ਅ�ੇ ਵਕਸੇ ਦੂਜੀ ਿੈਕਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗ ਲਈ 
ਐਂਟੀਿਾਇਓਵਟਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।   

ਜੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੱੁਝ ਵਿੱਲੀਆਂ ਨੰੂ ਹਸਪ�ਾਲ ਭਰ�ੀ ਕੀ�ੇ ਜਾਣ ਅ�ੇ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵਵੱਚ ਵਿ੍ਪ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਅ�ੇ ਪੀਣਾ 
ਿੰਦ ਕਰ ਦੇਣ �ਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇ�ਾ ਵਦੱਡ�ੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਵੱਚ ਆਮ �ੌਰ ‘�ੇ ਕਰੀਿ ਦੋ ਹਫਵ�ਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ �ੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ �ੁਹਾਿੀ ਵਿੱਲੀ ਨੰੂ ਕੈਟ ਫਲੂ ਹੈ, �ਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 
ਿਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ।

ਪੜਾਅ 1
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਿਾਕਟਰ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਲਵੋ

ਪੜਾਅ 2
ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਵਿੱਲੀ ਨੰੂ 
ਦੂਵਜਆਂ ਵਿੱਲੀਆਂ �ਂੋ ਵੱਖ 
ਕਰੋ

ਪੜਾਅ 3
ਸ�ਹਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਿਲੀਚ ਲਾ ਕੇ 
ਰਗੜੋ


