
ਇਹ ਇੱਕ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ 
ਫ਼ੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹ ੈ
ਜੋ ਬਕ ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਕਾਰਨ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ।  

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦ ੇਉਪ੍ਾਅ 

ਮੱਛਰ ਆਿਾਦੀ ਨ ੁੰ  ਕਾਿ  ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਬਵੱਚ 

ਮੱਛਰਾਂ ਦ ੇਚੱਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਗਰਭਵਤੀ ਮਬਹਲਾਵਾਂ ਨ ੁੰ  । 

ਊਹਨਾਂ ਲਈ ਜ ੋਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ: 
•ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੁੰ ਚਾਰ ਵਾਲੇ 
ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੁੰ  ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ 
(ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ ਖੇਤਰ) 
•ਗਰਭਵਤੀ ਮਬਹਲਾਵਾ ਅਤੇ 
ਮਬਹਲਾ ਜੋ ਗਰਭ ਲਈ ਬਤਆਰੀ 
ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਪ੍ਰਭਾਬਵਤ 
ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨ ੁੰ  
ਸਥਬਗਤ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਬਵਚਾਰ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 

ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਟਸ 

ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਟਸ ਬਜਗਰ ਦੀ ਸੋਜ ਹੈ । 
ਕਾਰਨ: ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਟਸ ਵਾਈਰਸ (ਿਹ ਤ ਆਮ), ਜ਼ਬਹਰੀਲੇ ਪ੍ਦਾਰਥ, ਆਟੋਇਮ ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 

Reference: Center for Health Protection Hong Kong, WHO, CDC 

• ਗੁੰ ਭੀਰ ਲਾਗ 
• ਬਵਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸਾ ਦਾ ਹੈਈਬਟਸ ਦਾ ਭੜਕਣਾ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ 
• ਟੀਕਾ ਬਤਆਰ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਪ੍ਰ ਬਵਆਪ੍ਕ ਤੋਰ ਤੇ ਉਪ੍ਲੱਿਿ ਨਹੀਂ ਹੈ E 

• ਉਹੀ ਲਾਗ ਬਜਹੜੇ ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਟਸ ਿੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ । 
• HBV ਅਤੇ HDV ਦੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੰ ਭੀਰ ਿੀਮਾਰੀ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋ  
    ਸਕਦੀ ਹੈ  
• HBV ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ HDV ਦੇ ਲਾਗ ਲਈ ਸ ਰੱਬਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । D 

• ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰ ਭੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਬਕ ਬਜਗਰ ਨ ੁੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
• ਗੁੰ ਭੀਰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਤੀਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸਰੋਬਸਸ ਅਤੇ ਬਜਗਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਮੌਤ 
ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ  B 

C 
• ਗੁੰ ਭੀਰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਤੀਿਰ; ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ 
• ਬਜ਼ੁੰ ਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 
• ਬਸਰੋਬਸਸ ਅਤੇ ਬਜਗਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

A • ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  

G • ਇਹ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਬਵੱਚ ਅਸਿਾਰਨ ਹੈ 
• ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਉਪ੍ਲਿਿ ਹੈ 

ਿ ਖ਼ਾਰ ਕਬਚਆਹਣ ਅਤੇ 
ਉਲਟੀ 

ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਥਕਾਵਟ ਭ ੱ ਖ ਨਾ ਲਗਣੀ ਪ੍ੇਟ ਦਰਦ ਪ੍ੀਲੀਆ ਸ ਆਹ ਰੁੰ ਗ ਦੀ ਟੱਟੀ 

ਗੁੰਦ ੇਭੋਜਨ ਨ ੁੰ  ਗਰਬਹਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਅਤ ੇਪ੍ਾਣੀ ਮਾਂ ਤੋ ਿੱਚੇ ਨ ੁੰ  ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਬਵਅਕਤੀ ਨਾਲ 

ਬਜਨਸੀ ਸੁੰ ਪ੍ਰਕ ਤੋਂ 

ਿਗੈਰ ਸਬਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤ ੇਸਮਾਨ 
ਨਾਲ ਟੈਟ  ਅਤ ੇਕੁੰ ਨ ਜਾਂ ਨੱਕ  
ਬਵੁੰ ਨਹ ਣਾ 

ਗੁੰਦੀਆਂ ਸ ਈਆਂ ਵੁੰ ਡਣ ਨਾਲ, ਸਬਰੁੰ ਜ 
ਅਤ ੇਹੋਰ ਟੀਕੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ, 
ਸ ਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ 

ਗੁੰਦ ੇਲਹ  ਅਤ ੇਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ 
ਪ੍ਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦ ਆਰਾ 

ਟੀਕਾ ਲਵੋ- ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਟਸ A ਅਤੇ B 

ਭੋਜਨ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੋਵੋ 

ਹੱਥ ਬਨਯਬਮਤ ਤੋਰ ਤੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੁੰਗ 
ਨਾਲ ਿੋਵੋ 

ਜਦ ਵੀਲਹ  ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ 
ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੁੰ ਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਦਸਤਾਨੇ ਪ੍ਬਹਨੋ 

ਸ ਰੱਬਖਅਤ ਸੁੰ ਭੋਗ ਅਮਲ ਬਵੱਚ 
ਬਲਆਓ । ਕੁੰ ਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤ ੋਕਰੋ 

ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨ ੁੰ  ਸਹੀ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ 
ਅਤੇ ਪੱ੍ਟੀ ਿੱਨੋ 

ਸਬਰੁੰ ਜ, ਉਸਤਰਾ, ਨਹ ੁੰ  ਕਟਣੀ 
ਅਤੇ ਿਰਸ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ । 
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ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਟਸ ਦ ੇਬਕਸਮਾਂ : 
ਰੋਕਥਾਮ : 

ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਟਸ  ਹੈਪ੍ੇਟਾਈਟਸ  
ਫੈਲਣ ਦਾ ਢੁੰ ਗ : 

ਆਮ ਲੱਛਣ: 


