ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਗੰ ਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇ ਸ਼ਨ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਬੀਮਾਰੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱ ਟੀਆਂ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਵਾਂ (ਵਾਇਟ ਬਲਡ ਸੈ ਲ
ੱ ) ਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸਨਾਲ ਇਮਯੂਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰ ਲਾਗਾਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ

ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਕਤੂਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਆਮ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਣ ਦੀ ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱ ਕ ਨਾਲ ਪੈ ਦਾ ਹੋ ਏ ਸਾਰੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ
ਗੰ ਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ

ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋ ਕਥਾਮ ਕਰਨਾ
ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

• 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
• 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
• 16 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ
• ਇਸਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤ�ੇ ਜਾਂ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਕੁੱਤ�ੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਂ ਬੱ ਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱ ਥੇ ਤੁਹਾਰਾ
ਕੁੱਤਾ ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵਿੱ ਚ ਆ ਸਕੇ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ
ਪਾਰਕ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਟੋ ਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਮਾਤਾਂ ਆਦਿ)। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮੇ ਲਜੋ ਲ ਕਰਾ
ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗੇ ਹੋ ਏ ਹਨ।
ਬਾਲਗ ਕੁੱਤ�ੇ – ਸਾਲ ਵਿੱ ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਂ ਗ੍ਰ ਸਤ ਹੋ ਣ ਤੋ ਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤ�ੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
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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

ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਇੱ ਕ ਗੰ ਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ
ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਕੁੱਤ�ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ
ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਿਆ ਹੋ ਵੇ । ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਫੈ ਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨਾਲ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ
ਮੌ ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਕੁੱਤ�ੇ ਦੀ ਟੱ ਟੀ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਆਮ ਸਰੋ ਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ , ਇਸਲਈ ਕੁੱਤ�ੇ
ਮਿੱ ਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋ ਂ ਵਾਇਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤਿਆਂ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਜੁੱਤਿਆਂ , ਕਪੜ੍ਹਿ ਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਭੋ ਜਨ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋ ਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡੋ ਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਮ੍ਹ ਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ, ਮਿੱ ਟੀ
ਅਤੇ ਬੈ ਕਯਾਰਡ ਵਿੱ ਚ ਜਿਓਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤ�ੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪੂਰੇ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਦੀ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋ ਂ ਸੁਰੱ ਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਗੈ ਸਟਰੋ ਇੰ ਟ�ੇ ਸਟਾਈਨਲ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ
ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰ ਤੜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋ ਨ ਮੈ ਰੋ ਨੂੰ
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁ ੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਲੱ ਛਣ
(ਧਿਆਨ ਦਵੋ : ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਲੱ ਛਣ
ਸਾਮ੍ਹ ਣੇ ਨਾ ਆਉਣ):

• ਉੱਲਟੀ ਕਰਨਾ
• ਦਸਤ ਵਿੱ ਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
• ਖਾਣ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਨਾ ਹੋ ਣਾ
• ਬਹੁ ਤ ਜਿਆਦਾ ਥਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਹੋ ਣਾ
• ਬੁਖਾਰ

ਇਲਾਜ

ਇਲਾਜ

1. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱ ਕ ਹੈ

ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤ�ੇ ਨੂੰ ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਰੰ ਤ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ
ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ-ਪਦਾਰਥਾਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰ ਗ
ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਫ਼ਸੋ ਸ
ਦੀ ਗੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਈ ਕੁੱਤ�ੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਤੂਰੇ ਬਹੁ ਤ ਕਮਜ਼ੋ ਰ
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ
ਯਾਦ ਰੱ ਖਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁ ਤ ਛੇ ਤੀ ਮੌ ਤ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰ ਤ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ।
ਅਤੇ ਮਿੱ ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈ ਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ,
ਇਸਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੱ ਟੀ ਕਰੇ ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੜੇ ਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸੁੱਟ�ੋ। ਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱ ਚ
ਹਰ ਕੋ ਈ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤ�ੇ ਦੀ ਟੱ ਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈ ਲਣ ਦੀ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਪੜਾਅ 1
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ
ਮਦਦ ਲਵੋ

ਪੜਾਅ 2
ਸਤਹਾਂ ਉੱ ਤ�ੇ ਬਲੀਚ ਲਾ ਕੇ
ਰਗੜੋ

2. ਕਿਉਂਕ�ਿ ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਟੱ ਟੀ

3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱ ਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ

ਦੂਜਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਫੈ ਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਲਈ ਭੋ ਜਨ ਦੇ ਕਟੋ ਰਿਆਂ , ਖਿਡੋ ਣਿਆਂ , ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ
ਪਿੰ ਜਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਮੁਕਤ (ਡਿਸਇਨਫੇ ਕਟ) ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਗ੍ਹੜਣਾ
ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ । 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 ।

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 । ਘਾਹ ਅਤੇ ਮਿੱ ਟੀ ਨੂੰ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੰ ਭਵ ਹੈ ।

ਰੋ ਕਥਾਮ
ਪੜਾਅ 1
ਟੀਕਾ ਲਗਾਵਾਓ

ਪੜਾਅ 2
ਆਪਣੇ ਕੁੱਤ�ੇ ਦੇ ਟੱ ਟੀ ਕਰਨ
ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਕੁੜੇ ਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਸੁੱਟ�ੋ

