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

ਇਹ ਫਕਵਂੇ ਿੈਲਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਿੀਮਾਰੀ ਬਕਸੇ ਸੰਕ੍ਰ ਬਮ� ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਟੱਟੀ, ਪੇਸ਼ਾਿ, ਲਾਰ ਜਾਂ ਉੱਲਟੀ 
ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਸ਼� ਸ�ਹਾਂ �ਂੋ ਵੀ ਇਹ ਿੀਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਕ੍ਰ ਬਮ� ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਲਕਰ�ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਪਬ ਹ੍ਿ ਆਂ 
ਜਾਂ ਜੂਬ�ਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੂਬਜਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ �ਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾ�ਾਵਰਣ ਬਵੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਿਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 
�ਕ ਬਜਓਂਦਾ ਰਬਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਵੱਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਟੋਰੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਅ�ੇ 
ਕੂ੍ੇ �ੇ ਟੱਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰ ੇ  ਦੀ ਸ�ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਿੀਮਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਓ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮਹ�ਵਪੂਰਣ ਹੈ। 
ਸੰਕ੍ਰ ਬਮ� ਬਿੱਲੀਆਂ ਛੇ ਹਫਬ�ਆਂ �ਕ ਛੂ� ਨਾਲ ਗ੍ਰਸ� ਰਬਹ ਸਕਦੀਆਂ 
ਹਨ ਅ�ੇ ਉਨਹਿ ਾਂ �ਂੋ ਵਾਇਰਸ ਦੂਬਜਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ �ਕ ਫੈਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੇ �ੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਿੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, �ਾਂ ਿੀਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੰੂ ਘੱਟ 
�ਂੋ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੰੂ ਦੂਬਜਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ �ਂੋ ਵੱਖ ਕਰਨਾ 
ਮਹ�ਵਪੂਰਣ ਹੈ।   



ਫਿਲਾਈਨ ਪੈਨਲੇਕੋਪੇਨੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਲ 
ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱੁਫਿਆਂ ਫਵੱਚ ਪਾਰਵੋਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ 
ਫਬੱਲੀਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਫਵਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਫਬੱਲੀਆਂ ਫਵੱਚ ਿੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਸਨੰੂ ਕਾਬੂ 
ਕਰਨਾ ਬਹੁਿ ਔਖਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਘਾਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਫਬੱਲੀਆਂ ਫਵੱਚ ਲੱਛਣ
 • ਘੱਟ ਭੱੁਖ ਲਗਨਾ

 • ਿਹੁ� ਬਜਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣਾ

 • ਉੱਲਟੀ ਆਉਣੀ 

 • ਿੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ �ਾਪਮਾਨ ਉੱਤ�ੇ-ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ

 • ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ

 • ਦਸ� (ਕਦੇ -ਕਦੇ ਖੂਨ ਵਗਹਿਣਾ)

 •  ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਉੱਤ�ੇ ਬਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ 
ਬਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਬਦਆਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਿੈਲਾਓ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ
ਵਾ�ਾਵਰਣ ਬਵੱਚਂੋ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਬਮਟਾਉਣ ਅ�ੇ ਦੂਬਜਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ �ਕ 
ਇਸਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਟੋਬਰਆਂ, ਕੂ੍ੇ �ੇ ਟੱਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰ ੇ  
ਅ�ੇ ਚਾਦਰਾਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂਮੁਕ� (ਬਡਸਇਨਫੇਕਟ) ਕਰਨਾ ਅ�ੇ ਰਗਹਿ ੍ਣਾ 
ਮਹ�ਵਪੂਰਣ ਹੈ। 

ਦੂਬਸ਼� ਸ�ਹਾਂ ਨੰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਡਸਇਨਫੇਕਟੇਨਟ (ਬਜਵਂੇ ਬਕ  F10) 
ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ�ਲੇ ਕੀ�ੇ ਘਰੇਲੂ ਿਲੀਚ (ਿਲੀਚ ਦੇ 1 ਹਹੱਸੇ ਬਵੱਚ 
ਪਾਣੀ ਦੇ 30 ਹਹੱਸੇ) ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀ�ਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਂੋ ਬਵਕਲਪ 
10-15 ਬਮਨਟਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਸ�ਹਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਛੱਦਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕੀਟਾਣੂਰਬਹ� ਕੀ�ੀਆਂ ਸ�ਹਾਂ ਨੰੂ ਬਫਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਜਾਂ ਵਾਇਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀ�ਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ �ਾਂ ਜੋ ਰਬਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ 
ਨਾਲ ਪਾਲ�ੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਬਸਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਕਸੇ ਸੰਭਾਵੀ 
ਦੂਬਸ਼� ਨਰਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਬਸੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

ਜੇ �ੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਵੱਚ ਇੱਕ �ਂੋ ਵੱਧ ਪਾਲ�ੂ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, �ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ 
ਬਦੰਦੇ ਹਾਂ ਬਕ ਿੀਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਨੰੂ ਸਭ �ਂੋ ਅਖੀਰ ਬਵੱਚ ਭੋਜਨ ਆਬਦ ਬਦਓ 
ਅ�ੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ �ਂੋ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਵੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ �ਂੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਇਹ ਵਾਕਈ ਮਹ�ਵਪੂਰਣ ਹੈ ਬਕ ਪ੍ਰ ਭਾਬਵ� ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 
�ਂੋ ਦੂਰ ਰੱਬਖਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ �ਾਂ, ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਿੀਮਾਰੀ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲ�ੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਸਹ� ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਿੰਧ ਬਵੱਚ �ੁਹਾਡੀਆਂ 
ਕੋਈ ਬਚੰ�ਾਵਾਂ ਹਨ, �ਾਂ ਬਕ੍ਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬਜੰਨੀ ਛੇ�ੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ 
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾ� ਕਰੋ।

ਰੋਕਥਾਮ
ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 
ਡਾਕਟਰ �ਂੋ ਸਾਲਾਨਾ �ੌਰ ‘�ੇ ਟੀਕਾਕਰਣ 
ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਦੱ�ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅ�ੇ 
ਇਸਨਾਲ ਬਫਲਾਈਨ ਪੈਨਲੇਕੋਪੇਨੀਆ �ਂੋ 
ਿਹੁ� ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਬਖਆ ਬਮਲਦੀ ਹੈ। 

ਇਲਾਜ
ਪੈਨਲੇਕੋਪੇਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਿਹੁ� ਔਖਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਿੱਚੇ 
ਬਜਨਹਿ ਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਬਗਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅ�ੇ ਜੇ ਉਨਹਿ ਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਿੀਮਾਰੀ 
ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, �ਾਂ ਉਨਹਿ ਾਂ ਬਵਚਂੋ 90% ਦੀ ਮੌ� ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ 
ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਬਵਖਾਉਣਾ ਮਹ�ਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿੱਲੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਜਸ ਬਵੱਚ 
ਐਂਟੀਿਾਇਓਬਟਕਸ, �ਰਲ-ਪਦਾਰਥ ਅ�ੇ ਇੱਥਂੋ �ਕ ਬਕ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਖੂਨ 
ਚ ਹ੍ਿ ਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੜਾਅ 1
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਲਵੋ

ਪੜਾਅ 2
ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੰੂ 
ਦੂਬਜਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ �ਂੋ ਵੱਖ 
ਕਰੋ

ਪੜਾਅ 3
ਸ�ਹਾਂ ਉੱਤ�ੇ ਿਲੀਚ ਲਾ ਕੇ 
ਰਗ੍ੋ


