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ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲ ੂਦਾ ਮਸੌਮ ਆ ਚ਼ੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਬਚੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਕ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ 
ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਵਚ ਕਦੋਂ ਬਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਬਚਆਂ ਨੰੂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲ ੂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕ ੇਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੱਬਮਆਵਾਂ ਦੇ ਮਸੌਮ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਬਚਆਂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਬਨੱਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਬਬਮਾਰੀ 
ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਬਬਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ 
ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਬਹਨਣਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਰ਼ੁਟੀਨ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਸੌਮੀ ਇਨਫਲਐੂਜਂਾ ਅਤੇ COVID-19 (ਕਬੋਵਡ-19) ਵਕੈਸੀਨ 
ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਬਹਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਬਸਹਤਮੰਦ ਰਬਹਣ, ਬਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਬਕ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਬਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨੰੂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕ ਕੀ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਸੈਲਾ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਬਦੱਤੀ ਗਈ ਲਾਲ, ਐਬਂਰ 
ਅਤੇ ਹਰੀ ਗਾਈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਬਾਰੇ ਬਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ 8-1-1 ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 
ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਐਮਰਜੰਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ  EMERGENCY medical care

ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਐਮਰਜੰਸੀ ਬਵਭਾਗ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 9-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ:
● ਸਾਹ ਲੈਣ ਬਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਜਾਂ ਰ਼ੁਕ-ਰ਼ੁਕ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਬ਼ੁੜਬ਼ੁੜਾਉਣ ਬਜਹੀਆ ਂਆਵਾਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
● ਉਸ ਦੇ ਬ਼ੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਨੀਲੀ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹ਼ੁਤ ਪੀਲੀ ਹੈ
● ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਬ਼ੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦੰਦਾ ਜਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਬਕਬਰਆ ਨਹੀਂ ਬਦਖਾਉਂਦਾ 
● ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹ ੈਅਤੇ ਦ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚ਼ੁੰ ਘ ਬਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹ ੈ(ਬਾਹਰ ਸ਼ੁੱਟ ਬਰਹਾ ਹ)ੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਬਨਕਲਦੇ, 
   ਮੂੰ ਹ ਸ਼ੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਪਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹੈ
● ਬਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ 38 ਬਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ਼ੁਖਾਰ ਹੈ।
● ਦੌਰਾ ਪੈ ਬਰਹਾ ਹੈ
● ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਬਵੱਚ ਜਲਣ/ਸਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਜਖ਼ਮ ਹੈ
● ਖੂਨ ਵਗ ਬਰਹਾ ਹ ੈਜ ੋਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ
● ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ ਦਰਦਨਾਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਉਮਰ ਦੇ ਮ਼ੁੰ ਬਡਆਂ ਬਵੱਚ
● ਜਬਹਰ ਫੈਬਲਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬਜੰਦਗੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੋਚ ਬਰਹਾ ਹ ੈਜਾਂ ਕੋਬਸਸ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਐਮਰਜੰਸੀ ਮਦਦ ਲਓ। 
9-1-1 ਜਾਂ 1-800-SUICIDE ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਉਸੇ ਚਦਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ SAME DAY medical care
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰ, ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਜਾਂ ਪਬਬਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ, ਫਸਟ ਨੇਸਨਜ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਕਲੀਬਨਕ, ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰੋ।  ਜਾਂ, ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਬਨਕ ਬਵੱਚ ਜਾਓ।  ਬਦਨ  ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, 8-1-1 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ HealthLinkBC.ca ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਕਸੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ:

● 3 ਮਹੀਬਨਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ 38 ਬਡਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬ਼ੁਖਾਰ ਹ,ੈ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਐਸੀਟਾਬਮਨੋਬਫ਼ਨ (Tylenol - ਟਾਇਲੇਨੋਲ) ਜਾਂ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਬਫਨ (Advil -  
   ਐਡਬਵਲ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਾ
● ਉਸ ਨੰੂ ਬ਼ੁਖਾਰ ਹ ੈਅਤੇ ਬਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਛਪਾਕੀਆਂ, ਖੰਘ ਆਉਣੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ
● ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਜਾਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਬਰਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਸਤ (ਘੱਟ ਊਰਜਾ), ਬੇਚੈਨ ਜਾਂ ਬਚੜਬਚੜਾ ਹੈ
● ਬਹ਼ੁਤ ਬਜਆਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਬਰਹਾ ਹ,ੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਬਵੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖਦ ੇਹੋ
● ਦਸਤ ਲੱਗ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਪਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਰਹਾ। ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਬਨੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹਰ 
   4-6 ਘੰਬਟਆਂ ਬਾਅਦ ਬਪਸਾਬ ਕਰਦ ੇਹਨ
● ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਲੱਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹ ੈਜੋ ਸ਼ੁੱਜੀ ਹੋਈ, ਟੇਢੀ-ਮੇਢੀ ਜਾਪਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
● ਉਸ ਦੇ ਬਸਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਬ਼ੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀਬਕਬਰਆ ਨਹੀਂ ਬਦਖਾਉਂਦਾ
● ਉਸ ਦੀ ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਬਪਸਾਬ ਬਵੱਚ ਖੂਨ ਹੈ
● ਬਬਮਾਰ ਚਲ ਬਰਹਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਬਵਗੜ ਰਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਤ਼ੁਸੀਂ ਬਚੰਤਤ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ

ਜ ੇਤ਼ੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖ਼ਤਰ ੇਬਵੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੱਬਖਆ ਬਾਰੇ ਬਚੰਤਤ ਮਬਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਦਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।ੁ

ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਿੱਲ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ROUTINE & ONGOING CARE medical care
ਤੁਹਾਡਾ ਚਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਿੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਿੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਨਰ, ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਜਾਂ ਪਬਬਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ, ਫਸਟ ਨੇਸਨਜ ਕਬਮਊਬਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਕਲੀਬਨਕ, ਜਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰੋ। ਜਾਂ, ਕਲੀਬਨਕ ਬਵੱਚ ਜਾਓ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਬਕ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੇਠ ਬਲਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ:

● “ਵੈੱਲ ਬੇਬੀ” ਜਾਂਚ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 3 ਤੋਂ 5 ਬਦਨਾਂ ਦਾ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ
● ਬਨਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਬਨਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 
   ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਕੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਅਤੇ 9 ਬਵੱਚ ਹੋਵੇ
● ਜ ੇਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗ਼ੁੰ ਝਲਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ 
   ਪ਼ੁੱਛ ੋਬਕ ਉਹ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦ਼ੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਬਮਲਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰ ਦੇ ਹਨ।
● ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜ ੋਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਬਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦ਼ੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
●  ਮਾਨਬਸਕ ਬਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ। ਤ਼ੁਸੀਂ ਹੇਠ ਬਲਬਖਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ:ੋ
  ○ ਕੈਲਟੀ ਮੈਂਟਲ ਹੇਲਥ (keltymentalhealth.ca)
  ○ ਫਾਊਂਡਰੀ (foundrybc.ca)
  ○ ਤ਼ੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਿਾਈਲਡ ਐਡਂ ਯੂਥ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆਚਿਸ


