
Punjabi (India) 

ਬਾਲਗ ਮਰੀਜਾ਼ਾਂ  ਦ ੇਇਕਾ਼ਾ਼ਾਂਤਵਾਸ ਵਵਵਿੱਚ ਰਵਿਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆ਼ਾ਼ਾਂ 
(Isolation Precautions for Adult Patients) 

ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬ ੰਦ ਇਕਾ਼ਾ਼ਾਂਤਵਾਸ ਦੀਆ਼ਾਂ  ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਼ਾਂ  
(Contact and Droplet Isolation Precautions) 

ਸਪੰਰਕ ਅਤੇ ਬ ੰਦਾ਼ਾਂ ਦੀਆ਼ਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ਼ਾਂ ਕੀ ਿਨ? 
(What are contact and droplet precautions?) 

ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬ ੰਦਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਿ ਕਦਮ ਿਨ, ਜਵਨ੍ਿਾ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ਼ਾਂ ਸੇਿਤ-ਦੇਖਭਾਲ ਸਿ ਲਤ ਵਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨ  ੰਮਰੀਜ਼ ਦੇ 

ਕਮਰ ੇਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ਼ਾਂ ਓਥੋ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਪੈ਼ਾਂਦੀ ਿੈ। ਉਿ ਕੀਟਾਣ ਆ਼ਾਂ ਨ  ੰਫੈਲਣ ਤੋ਼ਾਂ ਰੋਕਣ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਦ ੇਿਨ ਤਾ਼ਾਂ ਜੋ 

ਦ ਸਰੇ ਲੋਕ ਬਵਮਾਰ ਨਾ ਿੋਣ। ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬ ੰਦਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਨ੍ਿਾ਼ਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾ਼ਾਂ ਲਈ ਿੈ ਜਵਨ੍ਿਾ਼ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਉਿ ਕੀਟਾਣ  ਿੁੰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਫੈਲ ਸਕਦੇ 

 ਰੋਗੀ ਜਾ਼ਾਂ ਉਨ੍ਿਾ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਤਿ ਨ  ੰਛ ਿਣ ਨਾਲ

 ਮਰੀਜ ਦੇ ਛਵਿੱਕਣ ਜਾ਼ਾਂ ਖੰਗਨ ਨਾਲ

ਮੈਨ ੰ ਵਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗੇਗਾ ਵਕ ਕੋਈ ਮਰੀਜ ਸਪੰਰਕ ਅਤੇ ਬ ੰਦਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਰਵਖਆ ਵਗਆ ਿ?ੈ 
(How do I know if a patient is on contact and droplet precautions?) 

ਦਰਵਾਜੇ਼ ਤੇ ਇਿੱਕ ਨਵਸ਼ਾਨ ਿੋਵੇਗਾ। ਇਿ ਸਵਿਤ ਸਿ ਲਤ ਵਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਵਮਾਨਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨ ੰ ਦਿੱਸਦਾ ਿੈ ਕਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਵਿੱਚ 

ਜਾਣ ਤੋ਼ਾਂ ਪਿਵਲਾ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਵਚੋ਼ਾਂ ਬਾਿਰ ਨਵਕਲਣ ਤੋ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਿਾ਼ਾਂ ਨ ੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  

ਸਪੰਰਕ ਅਤੇ ਬ ੰਦਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਰਿੱਖੇ ਿਏੋ ਮਰੀਜ ਨ  ੰਵਮਲਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ਼ਾਂ ਮੈਨ  ੰਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?ੈ 
(What should I do before visiting a patient on contact and droplet precautions?) 

ਪਿਵਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਚਵਆ਼ਾਂ ਨ ੰ ਲਵਆਉਣ ਤੋ਼ਾਂ ਪਿਵਲਾ਼ਾਂ ਕਵਸੇ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਿੱਝ ਸੀਮਾਵਾ਼ਾਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆ਼ਾਂ 

ਿਨ ਕਵ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ ਕੌਣ ਮਵਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਮਰੀਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਵਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ਼ਾਂ ਮਨੈ ੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?ੈ 
(What should I do before I go into the patient’s room?) 

1. ਆਪਣੇ ਿਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰ।ੋ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾ਼ਾਂ ਿੈ਼ਾਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (ਅਲਕੋਿਲ ਅਧਾਰਤ ਿਿੱਥਾ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਗੜਨ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਵਰਤੋ਼ਾਂ ਕਰ।ੋ

2. ਜੇ ਤੁਸੀ਼ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ (ਜੇ ਨਿੀ਼ਾਂ, ਤਾ਼ਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਗਾਉਣ ਪਿਵਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਿੀ਼ਾਂ ਿੈ) ਤਾ਼ਾਂ ਗਾਉਣ

ਪਿਵਨੋ। ਗਾਉਣ ਨ  ੰਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਕਮਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਿੋ।

3. ਮਾਸਕ ਪਿਵਨੋ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਕ ਦੇ ਉਿੱਪਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਉਪਰ ਧਾਤ ਦੀ ਪਿੱਟੀ (metal bar) ਨ ੰ ਫਵਿੱਟ ਕਰੋ। ਲਚਕੀਲੇ ਸਵਰੇ (elastic

loops) ਨ ੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਛੇ ਰਿੱਖ ੋਜਾ਼ਾਂ ਗੰਢ ਬੰਨੋ। ਮਾਸਕ ਦਾ ਿੇਠਲਾ ਿਵਿੱਸਾ ਤੁਿਾਡੀ ਠੋਡੀ ਦੇ ਿੇਠਾ਼ਾਂ ਜਾ਼ਾਂਦਾ ਿੈ।

4. ਅਿੱਖਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਵਆ ਲਈ ਸੁਰਿੱਖਵਆ ਕਵਚ ਪਿਵਨੋ - ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੁਿਾਡੀਆ਼ਾਂ ਅਿੱਖਾ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿੱਖਵਆ ਨਿੀ਼ਾਂ ਕਰਦੇ।

5. ਜੇ ਤੁਸੀ਼ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱਚ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ (ਜੇ ਨਿੀ਼ਾਂ, ਤਾ਼ਾਂ ਤੁਿਾਨ ੰ ਦਸਤਾਨ ੇਪਿਵਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਿੀ਼ਾਂ ਿੈ) ਤਾ਼ਾਂ

ਦਸਤਾਨੇ ਪਿਵਨੋ। ਦਸਤਾਨ ੇਦੇ ਕਫ ਨ  ੰਗਾਉਣ ਦੇ ਕਫ ਦੇ ਉਪਰ ਰਿੱਖ।ੋ

6. ਮਰੀਜ ਼ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋਵੋ। ਤੁਸੀ਼ਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਿੱਲ੍ਿਾ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾ਼ਾਂ ਇਸਨ ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਮਰੀਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਵਚੋਂ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਨ ੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?ੈ 
(What should I do when I leave the patient’s room?) 

ਜੇ ਤੁਸੀ਼ਾਂ ਕਵਸ ੇਅਜਵਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿੇ ਿੋ ਜਵਸ ਨ  ੰਦਸਤ ਿੈ, ਤਾ਼ਾਂ ਕਮਰੇ ਤੋ਼ਾਂ ਬਾਿਰ ਆਉਣ ਤੋ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਿਿੱਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 

ਸਾਫ਼ ਕਰ,ੋ ਿਿੱਥ ਦੇ ਸੇਨਵਟੀਜਰ ਨਾਲ ਨਿੀ਼ਾਂ।  

ਜੇ ਤੁਸੀ਼ਾਂ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ ੇਨਿੀ਼ਾਂ ਪਿਵਨ ਰਿੇ ਿੋ, ਤਾ਼ਾਂ ਕਦਮ 4 ਤੋ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰ  ਕਰ।ੋ ਜੇ ਤੁਸੀ਼ਾਂ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨ ੇਪਿਵਨ ਰਿੇ ਿੋ: 

https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/if-hp-ipc-flu-handwash-how-to.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/if-hp-flu-hand-rub-how-to.pdf
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1. ਆਪਣੀ ਗੁਿੱਟ ਦੇ ਨੇੜ ੇਬਾਿਰੀ ਕਵਨਾਰੇ ਨ  ੰਫੜ ਕੇ ਦਸਤਾਨ ੇਉਤਾਰੋ।  ਦਸਤਾਨਵਆ਼ਾਂ ਨ ੰ ਮਰੀਜ ਼ਦੇ ਕਮਰ ੇਵਵਿੱਚ ਕ ੜੇ ਵਵਿੱਚ ਸੁਿੱਟ 

ਦਵਓ। ਸਵਿਤ ਸਿ ਲਤ (healthcare facility) ਦੇ ਦ ਜ ੇਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ ਨਾ ਪਿਵਨੋ। 

2. ਆਪਣੇ ਿਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰ।ੋ

3. ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਕਮਰ ਤੋ਼ਾਂ ਗਾਉਣ ਨ  ੰਖੋਲੋ ਅਤੇ ਉਸਨ ੰ ਉਤਾਰੋ। ਗਾਉਣ ਨ  ੰਲਵਨਨ ਿੇਮਪਰ ਜਾ਼ਾਂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਵਿੱਚ ਕ ੜੇ

ਵਵਿੱਚ ਸੁਿੱਟ ਦਵਓ। ਸਵਿਤ ਸਿ ਲਤ (healthcare facility) ਦੇ ਦ ਜ ੇਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਨਾ ਪਿਵਨੋ।

4. ਆਪਣੇ ਿਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰ।ੋ

5. ਮਰੀਜ ਼ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋ਼ਾਂ ਬਾਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀ਼ਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਿੱਲ੍ਿਾ ਰਿੱਖ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜਾ਼ਾਂ ਇਸਨ ੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

6. ਲਚਕੀਲੇ ਲ ਪਸ (elastic loops) ਜਾ਼ਾਂ ਅੰਤਵਮ ਛੋਰਾ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ਼ਾਂ ਕਰ ਮਾਸਕ ਨ ੰ ਿਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨ  ੰਕ ੜੇ ਵਵਿੱਚ ਸੁਿੱਟੋ। ਮਾਸਕ ਦੇ

ਅਗਲੇ ਿਵਿੱਸੇ ਨ  ੰਨਾ ਛ ਿ।ੋ ਸਵਿਤ ਸਿ ਲਤ ਦੇ ਦ ਜ ੇਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਸਨ ੰ ਨਾ ਪਿਵਨੋ।

7. ਅਿੱਖਾ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਖਵਆ ਨ  ੰਿਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨ  ੰਕ ੜੇ ਵਵਿੱਚ ਸੁਿੱਟੋ। ਸਵਿਤ ਸਿ ਲਤ ਦੇ ਦ ਜ ੇਖੇਤਰਾ਼ਾਂ ਵਵਿੱਚ ਇਸਨ ੰ ਨਾ ਪਿਵਨੋ।

8. ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਿਿੱਥ ਸਾਫ ਕਰ।ੋ

ਕੀ ਸਪੰਰਕ ਅਤੇ ਬ ੰਦਾ਼ਾਂ ਦੀਆ਼ਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ਼ਾਂ ਿੇਠਲਾ ਮਰੀਜ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਆ ਸਕਦਾ ਿ?ੈ 
(Can a patient on contact and droplet precautions leave their room?) 

ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਬ ੰਦਾ਼ਾਂ ਦੀਆ਼ਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆ਼ਾਂ ਿੇਠਲਾ ਮਰੀਜ ਸਵਰਫ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋ਼ਾਂ ਬਾਿਰ ਆ ਸਕਦਾ ਿੈ (ਉਦਾਿਰਣ ਵਜੋ਼ਾਂ, 

ਡਾਕਟਰੀ ਜਾ਼ਾਂਚ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ) ਜਦੋ਼ਾਂ ਵੀ ਉਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋ਼ਾਂ ਬਾਿਰ ਿੁੰਦੇ ਿਨ, ਉਨ੍ਿਾ਼ਾਂ ਨ  ੰਿਰ ਸਮੇ਼ਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਿਵਨਣਾ ਿੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੀਟਾਣ  ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵਕਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਿਾ਼ਾਂ? 
(How else can I stop germs from spreading?) 

 ਜੇ ਤੁਿਾਨ  ੰਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਜਾ਼ਾਂ ਦਸਤ ਿਨ, ਤਾ਼ਾਂ ਸਵਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਵਿੱਚ ਕਵਸ ੇਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ।

 ਜੇ ਤੁਸੀ਼ਾਂ ਿਾਲ ਿੀ ਵਵਿੱਚ ਕਵਸ ੇਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜ ੇਸੀ ਜਵਸ ਨ  ੰਛ ਤ ਦੀ ਬਵਮਾਰੀ ਿੈ (ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਿੈ ਇਿੱਕ ਬਵਮਾਰੀ ਜੋ ਦ ਜਵਆ਼ਾਂ ਨ  ੰਿੋ

ਸਕਦੀ ਿੈ, ਜਵਵੇ਼ਾਂ ਕਵ ਚਵਕਨਪੌਕਸ ਜਾ਼ਾਂ ਫਲ ), ਤਾ਼ਾਂ ਤੁਸੀ਼ਾਂ ਸਵਿਤ ਸਿ ਲਤ ਵਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ।

 ਸਵਿਤ ਸਿ ਲਤ ਵਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋ਼ਾਂ ਕਰ।ੋ ਮਰੀਜ ਼ਦੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰ।ੋ

 ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਕੀਟਾਣ ਆ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨ  ੰਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਨ, ਤਾ਼ਾਂ ਸਵਿਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (healthcare provider)

ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰ।ੋ

ਨਰਸ ਦੀ 24/7 ਸਲਾਿ ਅਤੇ ਸਵਿਤ ਦੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿੈਲਥ ਵਲੰਕ (Health Link) ਨ  ੰ811 ਤੇ ਕਾਿੱਲ ਕਰ।ੋ 

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਮੀਖਆ ਕੀਤੀ: 1 ਫਰਵਰੀ 2020 

ਲੇਖਕ: ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਵਯੰਤਰਣ (Infection Prevention and Control), ਅਲਬਰਟਾ ਸਵਿਤ ਸੇਵਾਵਾ਼ਾਂ (Alberta Health 

Services) 

Punjabi (India) 

ਇਹ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਕਸੇ ਮਾਹਰ ਿਸਹਤ ਪਸ਼ੇੇਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਸਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਿ
ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤੇ "ਿਜਵ� ਹ,ੈ" "ਿਜੱ ਥੇ ਹ"ੈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਹਾਲ�ਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ ੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤ� ਵੀ Alberta Health Services ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਸ ਸ  ਉਦੇਸ  ਲਈ 
ਸਟੀਕਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗਤਾ ਜ� ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪਸ਼ੇਕਾਰੀ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਜ� ਵਰੰਟੀ ਨਹ� ਿਦੰਦੀ, ਨਾ 
ਹੀ ਕੋਈ ਪ ਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀ ਜ� ਿਵਧਾਨ ਬਣਾ�ਦੀ ਹ।ੈ Alberta Health Services ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਖੰਡਣ ਕਰਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਹ ਇਹਨ� ਸਮੱ ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਵਰਤ� ਕਰਕ ੇਕੀਤੇ ਜ�ਦ ੇਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆ,ਂ ਮੰਗ� 
ਜ� ਮੁਕੱ ਿਦਮਆਂ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹ।ੈ 
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