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ਜਾਨਿਿਾਂ ਉੱਤਿੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਿੋਕਥਾਮ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ  
(ਤਿਕਟੋਿੀਆ) ABN 56 749 449 191 | ACN 131 965 761

ਪਾਿਿੋਿਾਇਿਸ ਕਿਕੇ ਗੰਭੀਿ ਡੀਹਾਈਡਿੇਸ਼ਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ 
ਬੀਮਾਿੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਤਚੱਟੀਆਂ ਕੋਤਸ਼ਕਾਿਾਂ (ਿਾਇਟ ਬਲਡ ਸੈਲੱ) ਨੰੂ 
ਨਸ਼ਟ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਸਨਾਲ ਇਮਯੂਨ ਤਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਿੇ 
ਕੱੁਤਿਆਂ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਿ ਲਾਗਾਂ ਲਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਿਿੋਿਾਇਿਸ ਕਿੂਤਿਆਂ ਤਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਪਿ ਇਹ ਤਕਸੇ ਿੀ ਉਮਿ ਦੇ 
ਕੱੁਤਿਆਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਤਿਿ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਿਾਇਿਸ ਦੇ ਕਿੂਤਿਆਂ ਤਿੱਚ ਘਾਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਿੱਧ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ ਅਿੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਿੇ ਕਿੂਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਿ ਦਾ ਕਾਿਨ 
ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪਾਰਵੋਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ
ਕਿੂਤਿਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਤਦੱਿੀ ਉਮਿ ‘ਿੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 • 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਿ

 • 12 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਿ

 • 16 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਿ

 • ਇਸਿਂੋ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਿੌਿ ‘ਿੇ।

ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਕੱੁਤਿੇ ਜਾਂ ਕਿੂਿੇ ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਹਨ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੇ ਕੱੁਤਿੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਿਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਸੀਤਮਿ ਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ ਅਿੇ ਅਤਜਹੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਿੇ ਜਾਣ ਿਂੋ ਬੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਜੱਥੇ ਿੁਹਾਿਾ 
ਕੱੁਿਾ ਪਾਿਿੋਿਾਇਿਸ ਦੇ ਸੰਪਿਕ ਤਿੱਚ ਆ ਸਕੇ (ਤਜਿਂੇ ਤਕ ਕੱੁਤਿਆਂ ਦੇ 
ਪਾਿਕ, ਪਾਲਿੂ ਜਾਨਿਿਾਂ ਦਾ ਸਟੋਿ, ਟ੍ਰ ੇ ਨਨੰਗ ਜਮਾਿਾਂ ਆਤਦ)। ਜੇ ਿੁਸੀਂ 
ਇਸ ਸਮਂੇ ਿਂੋ ਪਤਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿੂ ਪਸੂ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਮੇਲਜੋਲ ਕਿਾ 
ਿਹੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿਿਪੂਿਣ ਹੈ ਤਕ ਦੂਜੇ ਜਾਨਿਿਾਂ 
ਨੰੂ ਸਾਿੇ ਟੀਕੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਾਲਗ ਕੱੁਤ�ੇ – ਸਾਲ ਤਿੱਚ ਇਕ ਿਾਿ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਓ ਿਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਿਾਇਿਸ ਿਂੋ ਗ੍ਰਸਿ ਹੋਣ ਿਂੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਿੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 
ਜਾਨਿਿਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱੁਤਿੇ ਦੇ ਹਾਲਾਿਾਂ ਦੀ ਚਿਚਾ ਕਿਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 



ਪਾਰਵੋਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ 
ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਕੱੁਤ�ੇ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਵਵ� ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ 
ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਗਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 
ਕੱੁਵ�ਆਂ ਵਵੱਚ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅ�ੇ ਇਸਨਾਲ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ 
ਮੌ� ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੱੁਤਿੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਿਾਇਿਸ ਦਾ ਸਭ ਿਂੋ ਆਮ ਸਿੋਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਕੱੁਤਿੇ 
ਤਮੱਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੱੁਤਿਆਂ ਿਂੋ ਿਾਇਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਕੱੁਤਿਆਂ 
ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਿਾਹੀਂ, ਦੂਤਸ਼ਿ ਜੱੁਤਿਆਂ, ਕਪਤ੍੍ਆਂ, ਚਾਦਿਾਂ, ਭੋਜਨ ਅਿੇ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਤਿਆਂ ਅਿੇ ਤਖਡੋਣੀਆਂ ਿਾਹੀਂ ਿੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਿਿੋਿਾਇਿਸ ਪਤਹਲੀ ਿਾਿ ਸਾਮ੍ਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਿਾਂ, ਤਮੱਟੀ 
ਅਿੇ ਬੈਕਯਾਿਡ ਤਿੱਚ ਤਜਓਂਦਾ ਿਤਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕੱੁਤਿੇ ਦੇ ਟੀਕਾਕਿਣ ਪੂਿੇ ਬਣਾਏ ਿੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਿਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ 
ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਿਾਇਿਸ ਿਂੋ ਸੁਿੱਤਖਆ ਕੀਿੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਾਿਿੋਿਾਇਿਸ ਕੱੁਤਿਆਂ ਦੇ  ਗੈਸਟਿੋਇੰਤਟੇਸਟਾਈਨਲ ਮਾਿਗਾਂ ਉੱਤਿੇ 
ਹਮਲਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਅੰਿ੍ੀ ਦੇ ਮਾਿਗ ਦੀ ਲਾਈਨਨੰਗ ਅਿੇ ਬੋਨ ਮੈਿੋ ਨੰੂ 
ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਦਂਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣ 
(ਤਧਆਨ ਦਿੋ: ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੱੁਝ ਕੱੁਤਿਆਂ ਤਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਤਦੱਤਿੇ ਲੱਛਣ 
ਸਾਮ੍ਣੇ ਨਾ ਆਉਣ):

• ਉੱਲਟੀ ਕਿਨਾ 

• ਦਸਿ ਤਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ

• ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣਾ

• ਬਹੁਿ ਤਜਆਦਾ ਥਕੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਿ ਹੋਣਾ

• ਬੁਖਾਿ

ਇਲਾਜ 
1.  ਜੇ ਿੁਹਾਨੰੂ ਸੱ਼ਕ ਹੈ ਤਕ ਿੁਹਾਡੇ ਕੱੁਤਿੇ ਨੰੂ ਪਾਿਿੋਿਾਇਿਸ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੰੂ 

ਿੁਿੰਿ ਉਸਨੰੂ ਜਾਨਿਿਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਿ ਨੰੂ ਤਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਿਾਇਿਸ ਦਾ ਪਿਾ ਸੁ਼ਿੂਆਿ ਤਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਤਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਕਦੇ-
ਕਦੇ ਬਹੁਿ ਸਾਿੇ ਿਿਲ-ਪਦਾਿਥਾਂ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਤਟਕਸ ਅਿੇ ਨਿਤਸੰਗ 
ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ 
ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਤਕ, ਕਈ ਕੱੁਤਿੇ, ਖਾਸ ਕਿਕੇ ਕਿੂਿੇ ਬਹੁਿ ਕਮਜ਼ੋਿ 
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਿੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਯਾਦ ਿੱਖਣਾ ਮਹਿਿਪੂਿਣ ਹੈ ਤਕ ਇਹ ਿਾਇਿਸ ਬਹੁਿ ਛੇਿੀ ਮੌਿ 
ਦਾ ਕਾਿਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਕ ਿੁਸੀਂ ਿੁਿੰਿ 
ਜਾਨਿਿਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਿ ਨੰੂ ਤਿਖਾਓ।

2.  ਤਕਉਤਂਤਕ ਪਾਿਿੋਿਾਇਿਸ ਟੱਟੀ  ਅਿੇ ਤਮੱਟੀ ਿਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਇਸਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਕ ਜਦਂੋ ਿੀ ਿੁਹਾਡਾ ਕੱੁਿਾ ਟੱਟੀ ਕਿੇ ਿਾਂ 
ਿੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਨੰੂ ਚੱੁਕ ਕੇ ਕੁ੍ੇਦਾਨ ਤਿੱਚ ਸੱੁਤਟੋ। ਜੇ ਭਾਈਚਾਿੇ ਤਿੱਚ 
ਹਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੱੁਤਿੇ ਦੀ ਟੱਟੀ ਚੱੁਕ ਕੇ ਕੂ੍ੇਦਾਨ ਤਿੱਚ ਸੱੁਟਦਾ ਹੈ ਿਾਂ 
ਿਾਇਿਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

3.  ਿਾਿਾਿਿਣ ਤਿੱਚਂੋ ਿਾਇਿਸ ਨੰੂ ਤਮਟਾਉਣ ਅਿੇ ਦੂਤਜਆਂ ਕੱੁਤਿਆਂ ਤਿੱਚ 
ਫੈਲਾਓ ਨੰੂ ਿੋਕਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਟੋਤਿਆਂ, ਤਖਡੋਤਣਆਂ, ਚਾਦਿਾਂ ਅਿੇ 
ਤਪੰਜਤਿਆਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂਮੁਕਿ (ਤਡਸਇਨਫੇਕਟ) ਕਿਨਾ ਅਿੇ ਿਗ੍੍ਣਾ 
ਮਹਿਿਪੂਿਣ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਹਾਡੇ ਘਿ ਤਿੱਚ ਇੱਕ ਿਂੋ ਿੱਧ ਪਾਲਿੂ ਪਸੂ਼ ਹਨ, 
ਿਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਤਦੰਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਬੀਮਾਿ ਪਸੂ਼ ਨੰੂ ਸਭ ਿਂੋ ਅਖੀਿ ਤਿੱਚ 
ਭੋਜਨ ਆਤਦ ਤਦਓ ਅਿੇ ਇੱਕ ਪਸੂ਼ ਿਂੋ ਦੂਜੇ ਪਸੂ਼ ਤਿੱਚ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਿਂੋ 
ਸਾਿਧਾਨ ਿਹੋ। 

ਦੂਤਸ਼ਿ ਸਿਹਾਂ ਨੰੂ ਪਸੂ਼ਆਂ ਿਾਲੇ ਤਡਸਇਨਫੇਕਟੇਨਟ (ਤਜਿਂੇ ਤਕ  F10) 
ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਲੇ ਕੀਿੇ ਘਿੇਲੂ ਬਲੀਚ (ਬਲੀਚ ਦੇ 1 ਨਹੱਸੇ ਤਿੱਚ 
ਪਾਣੀ ਦੇ 30 ਨਹੱਸੇ) ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਿਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਿਂੋ ਤਿਕਲਪ 
10-15 ਤਮਨਟਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਸਿਹਾਂ ਉੱਤਿੇ ਛੱਤਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕੀਟਾਣੂਿਤਹਿ ਕੀਿੀਆਂ ਸਿਹਾਂ ਨੰੂ ਤਫਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਜਾਂ ਿਾਇਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਜੋ ਿਤਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ 
ਨਾਲ ਪਾਲਿੂ ਪਸੂ਼ਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਤਸਆ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਿੇ। ਤਕਸੇ ਸੰਭਾਿੀ 
ਦੂਤਸ਼ਿ ਨਿਮ ਸਮੱਗਿੀ ਨੰੂ ਤਸੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਅਿੇ ਤਮੱਟੀ ਨੰੂ 
ਲੋ੍ੀਂਦੇ ਿੌਿ ‘ਿੇ ਸਾਫ ਕਿਨਾ ਅਸੰਭਿ ਹੈ।  

ਇਲਾਜ

ਪੜਾਅ 1
ਜਾਨਿਿਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਿ ਦੀ 
ਮਦਦ ਲਿੋ

ਪੜਾਅ 2
ਸਿਹਾਂ ਉੱਤਿੇ ਬਲੀਚ ਲਾ ਕੇ 
ਿਗ੍ੋ

ਰੋਕਥਾਮ

ਪੜਾਅ 1
ਟੀਕਾ ਲਗਾਿਾਓ

ਪੜਾਅ 2
ਆਪਣੇ ਕੱੁਤਿੇ ਦੇ ਟੱਟੀ ਕਿਨ 
ਬਾਅਦ ਉਸਨੰੂ ਚੱੁਕ ਕੇ 
ਕੁ੍ੇਦਾਨ ਤਿੱਚ ਸੱੁਤਟੋ


