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ਕੋਰਨੋਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19) 
Coronavirus disease (COVID-19)

ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ 
(How to manage symptoms) 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹ,ੈ ਤ� ਤੁਸ� ਲਗਭਗ 10 ਤ� 14 

ਿਦਨ� ਦੇ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਿਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ (ਲਗਭਗ 80%) 

ਿਬਨ� ਖਾਸ ਇਲਾਜ਼ COVID-19 ਤ� ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਪਰ COVID-19 ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਰੁਗ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

COVID-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ 

COVID-19 ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਫਲੂ (ਇੰਫਲੂਐਜ਼ਂਾ) ਜ� ਹਰੋ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਫਫੇਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਮਾਰਗ� ਨੰੂ 

ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹ)ੈ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਵ�ਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ੍� ਲੱਛਣ� ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਬੁਖਾਰ

• ਖੰਘ

• ਸਾਹ ਦੀ ਘਾਟ

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

• ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼

• ਵਗਦਾ ਨੱਕ

• ਗੰਧ ਜ� ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਉਣਾ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰ

ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆਂ ਤ� ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ�ਤਵਾਸ ਅਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲੋੜ� | 

Alberta.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਸ� 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਜ� ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕਰ੍ੀਿਨੰਗ ਚੱੈਕਿਲਸਟ ਤੇ ਸਵੈ-

ਏਕ�ਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ahs.ca/results ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। 

ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

• ਬੰਦ ਨੱਕ

• ਕੁਝ ਿਨਗਲਣ ਸਮ� ਦਰਦ ਹੋਣਾ

• ਿਸਰਦਰਦ

• ਠੰਡ ਲੱਗਣਾ

• ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜ� ਜੋੜ� ਿਵੱਚ ਦਰਦ

• ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ

• ਆਮ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜ� ਿਬਲਕੁਲ ਊਰਜਾ ਨਹ� ਹੋਣੀ

• ਪੇਟ ਿਵੱਚ ਗੜਬੜ (ਮਤਲੀ) ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਦਸਤ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੱਟੀ), ਜ� ਭੁੱ ਖ ਨਹ�

ਲੱਗਣਾ

• ਗੰਧ ਜ� ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਉਣਾ

• ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ (ਅੱਖ � ਆਉਣਾ)

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਇਨਹ੍� ਿਵੱ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ� ਘਰ ਰਹ ੋਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਰੱਖ  ੋ

ਜਦੋ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਦੂਰ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੇ। 
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https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://www.alberta.ca/isolation.aspx
https://open.alberta.ca/publications/covid-19-information-alberta-health-daily-checklist
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17034.aspx


ਜਦ� ਤੁਸ� COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ� ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼� ਹਨ ਿਜਨਹ੍� ਨੰੂ 

ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਘਰ ਰਹ ੋਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਦੂਿਜਆ ਂਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੋਹਾਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

• ਬੁਖਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਏ ਤਰਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ। ਤਰਲ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਗਲ਼ੇ ਨੰੂ

ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਰੱਖ ਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ, ਸੂਪ, ਫਲ� ਦਾ

ਜੂਸ, ਅਤੇ ਿਨੰਬੂ ਵਾਲੀ ਗਰਮ ਚਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਿਵਕਲਪ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਨੰੂ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ

ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।

• ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੱਕ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰਮ ਸ਼ਾਵਰ ਜ� ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਿਸੰਕ ਤ� ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹਵਾ

ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਲਓ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਅਤੇ ਬੱੁਲਹ੍� ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਗਦੇ ਨੱਕ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਦਕਾ ਸੁੱਜ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ�

ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਥੋੜਹ੍ੀ ਿਜਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਿਚਹਰ ੇਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼� ਆਪਣੇ

ਹੱਥ ਧੋਵੋ।

• ਜੇ ਖੰਘ ਕਾਰਣ ਤੁਸ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਸ� ਨਹ� ਪਾ�ਦੇ ਤ� ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਿਸਰਹਾਣੇ ਨਾਲ �ਚਾ ਕਰ

ਲਓ।

• ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਸਰ ਦਰਦ ਜ� ਬੁਖਾਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਸੀਟਾਿਮਨ� ਿਫਨ (ਿਜਵ�

ਿਕ ਟਾਈਲਨੌਲ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਿਦੱਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਿਦਸ਼ਾਵ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਹੋ੍ ਅਤੇ ਉਨਹ੍� ਦੀ

ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਕੁਾਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜ� ਉਨਹ੍� ਲੋਕ� ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਾ ਹੋਣ

ਿਜਨਹ੍� ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿ ਸਆਵ� ਹਨ।

• ਤੰਬਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜ� ਿਕਸੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਿਸਗਰੇਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਹਰ ਸਮ� ਲਈ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,

ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਓਦ� ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜੋ ਜ�ਦੀ ਹ ੈਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਿਜਹੀ ਿਬਮਾਰੀ

ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਵ� ਿਕ COVID-19।
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• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁੱਕੀ , ਹੈਿਕੰਗ ਖ�ਸੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਖੰਘ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ�ਸੀ

ਦੀ ਦਵਾਈ (ਖੰਘ ਨੰੂ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ

ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ।

• ਗਲ਼ੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਲਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜ� ਸਾਦੀ, ਸਖ਼ਤ ਕ �ਡੀ ਨੰੂ ਚੂਸੋ। 6

ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਨਾ ਿਦਓ।

• ਐਟਂੀਿ◌ਹਸਟਾਮਾਈਨਜ਼ ਨਾ ਲਓ। ਉਹ COVID-19 ਜ� ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨੱਕ

ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਨੰੂ ਸੰਘਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਤ� ਬੁਖਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ

ਟਕੋਰ ਕਰ।ੋ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜ� ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰ।ੋ ਬੁਖਾਰ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ� ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ

ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

• ਭਰੀ ਹੋਈ ਨੱਕ ਲਈ, ਸੁੱਕੇ ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਸਲਾਈਨ) ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਨੱਕ ਿਵੱਚ

ਪਾਓ।

• ਕੋਈ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ 

ਘਰ ਿਵੱਚ COVID-19 ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆ ਂਦੀ ਰੱਿ ਖਆ ਿਕਵ � ਕਰੀਏ ਇਸ 

ਬਾਰੇ ਿਸੱਖ ੋ। COVID-19 ਘਰੇ Covid-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ � ਕਰੀਏ | Alberta Health Services 

ਦੇਖ।ੋ  

COVID-19 ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਰੋਤ AHS.ca/covid 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਕਦ� ਲੈਣੀ ਹ ੈ
(When to get medical advice) 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਹ,ੈ ਤ� COVID-19 ਸਵੈ-ਮ ੁਲ�ਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰ।ੋ ਇਹ 

ਆਨਲਾਈਨ ਮ ੁਲ�ਕਣ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 
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https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17026.aspx
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ਿਜਵ� ਹੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਣ Health Link ਨੰੂ 811 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰ।ੋ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਣ ਤ� 

ਪਿਹਲ� ਘਰ ਤ� ਕਾੱਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ� ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਿਨਕ। 

911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹ ੋਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਉਨਹ੍� ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ COVID-19 ਹ।ੈ 

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ �, 911 ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜ:ੇ 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈਹ ੈਜ� ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹ।ੈ 

• ਤੁਸ� ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਹੋ ਜ� ਸਪਸਟ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਹ� ਪਾ ਰਹ।ੇ 

• ਤੁਸ� ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹੋ (ਹੋਸ਼ ਗੁਆ ਿਦੰਦੇ ਹ)ੋ।

• ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜ� Health Link ਨੰੂ 811 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋਜ� ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਓ, ਜੇ:

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵ� ਜ� ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਿਵਗੜ ਰਹ ੇਹਨ।

• ਤੁਸ� ਿਬਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰੁੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਬਦਤਰ ਹ ੋਜ�ਦੇ ਹ।ੋ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ:

o ਮੂੰ ਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਿਕਆ  ਹੋਇਆ ਹੈ 

o ਿਸਰਫ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਪਸ਼ਾਬ ਆ ਿਰਹਾ ਹ ੈ

o ਿਸਰ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇਪਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ

ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ 

(Related to How to manage your symptoms) 

• COVID-19: Alberta Health Services

• Alberta ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: Alberta Health

• COVID-19 ਸਵੈ-ਮ ੁਲ�ਕਣ

24/7 ਨਰਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਆਮ ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Health Link 811 ਤੇ ਫਨੋ ਕਰ।ੋ 
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ਲੇਖਕ: Healthwise ਤ� ਅਨੁਕੂਿਲਤ 

ਇਹ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਕਸੇ ਮਾਹਰ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ "ਿਜਵ� ਹ,ੈ" "ਿਜੱ ਥੇ ਹ"ੈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਦ੍ਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਹਾਲ�ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤ� ਵੀ Alberta Health Services ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸੇ਼ਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 

ਸਟੀਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਮੁਕੰ ਮਲਤਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗਤਾ ਜ� ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਜ� ਵਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੀ, 

ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਗ੍ਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਈੋ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੰ ਦੀ ਜ� ਿਵਧਾਨ ਬਣਾ�ਦੀ ਹ।ੈ Alberta Health Services ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਖੰਡਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ� ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ, 

ਮੰ ਗ� ਜ� ਮੁਕੱ ਦਿਮਆਂ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹ।ੈ 
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