ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ) ਲਈ COVID-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਗਰਭਕਾਲ ਿਜਆਦਾਤਰ ਔਰਤ- ਅਤੇ ਉਨ2- ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ- ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਮ- ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। COVID-19
(ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਅਸD ਸਮਝਦੇ ਹ- ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ- ਆਪਣੀ
ਿਸਹਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਜੰ ਮੇ ਜ- ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਹੇਠ- ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਅਤੇ ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ) COVID-19 ਪ+ੀ ਵੱ ਧ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ- ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ- ਖਤਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ

ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ- ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸਮM, ਅਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ- COVID-19 ਨਾਲ ਗNਸਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ- ਉਹ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਤO ਵੱ ਧ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਬੀਮਾਰ ਨਹD ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ-ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ- ਿਸਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜ- ਹਲਕੇ
ਜ਼ੁਕਾਮ/ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, COVID-19 ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਟੀਕਾ
ਉਪਲਬਧ ਨਹD ਹੈ।

ਕੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ- ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ- ਜੋ ਗਰਭਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਆਦਿਵੱ ਚ ਹਨ, ਉਨ2- ਲਈ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ ਨਹD ਹੈ ਿਕ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਤ= ਆਪਣੇ ਅਣਜੰ ਮੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ ਨਹD ਹੈ ਿਕ ਜਦO ਤੁਸD ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤ- ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤO ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕਰਿਮਤ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਸਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਟN-ਸਿਮਸ਼ਨ ਕਿਹੰ ਦੇ ਹਨ) ਜ- ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ
ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ ਨਹD ਹੈ ਿਕ ਵਰਟੀਕਲ ਟN-ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ- ਲੈ ਬਰ
ਇਨਡਯੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ COVID-19 ਨਾਲ ਗNਸਤ ਹੈ, ਜ- ਉਹ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ
ਚਪੇਟ ਿਵੱ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਿਲਕ ਖਤਰੇ ਹੋਣ ਜ- ਕੋਈ ਹੋਰ ਪNਸੂਤੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋਣ,
ਜੇਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ- ਚੋਣਵM ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ- ਲੈ ਬਰ ਇਨਡਯੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪNਿਕNਆ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ) ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?
ਚੀਨ ਿਵੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਔਰਤ- ਿਜਨ2- ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਉਨ2- ਨX ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮM ਤO ਪਿਹਲ- ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੱ ਤਾ
ਸੀ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹD ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ- ਿਫਰ ਡਾਕਟਰ- ਨX ਿਨਰਧਾਰਤ
ਸਮM ਤO ਪਿਹਲ- ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਕYਿਕ ਔਰਤ ਦੀ ਿਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹD ਸੀ। ਨਵਜਾਤ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ
ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਲਾਗ ਤO ਸਮੱ ਿਸਆਵ- ਹੋਣ ਦਾ ਵੱ ਧ ਖਤਰਾ ਨਹD ਹੋਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਂ ੀਨHਟਲ (ਜਨਮ ਦੇਣ ਤ= ਪਿਹਲ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ) ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਰੀ
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਟ
ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਂ ੀਨXਟਲ ਜ-ਚ-ਪੜਤਾਲ, ਅਲਟNਾਸਾYਡ, ਮੈਟਰਨਲ ਅਤੇ ਗਰੱ ਭਸਥ ਿ\ਸ਼ੂ ਮੁਲ-ਕਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,
ਨXਮੀ ਐਟ
ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠ- ਿਦੱ ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲ-ਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪNਤੀਿਕNਆ ਤੇ
ਂ - ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਅਸਰ ਨਹD ਪਵੇਗਾ, ਗਰਭਕਾਲ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲੀ ਖ-ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਜ
ਹਨ।
ਂ ੀਨXਟਲ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਜਨ2- ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਨ2- ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹD ਹਨ,
ਨXਮੀ ਐਟ
ਇਨ2- ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ:
•

ਂ ੀਨXਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱ ਚਕਾਰ ਿਮਆਦ ਨੂੰ ਘੱ ਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜਇੱ ਕ ਤO ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਐਟ
ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ

•

ਂ ੀਨXਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤ- ਨੂੰ 15 ਿਮਨਟ ਤO ਘੱ ਟ ਸਮM ਤਕ ਰੱ ਖਣਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਐਟ

•

ਨXਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ- ਦੀ ਥ- ਤੇ ਜ- ਇਨ2- ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਟੈਲੀਹੇਲਥ ਸਲਾਹ- ਦੀ ਵਰਤO ਕਰਨੀ

•

ਂ ੀਨXਟਲ ਕਲਾਸ- ਰੱ ਦ ਕਰਨੀਆਂ
ਆਮ2ਣੇ-ਸਾਮ2ਣੇ ਦੀਆਂ ਐਟ

•

ਜਦO ਤੁਸD ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹੋ, ਤ- ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ- ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਨੂੰ ਸੀਿਮਤ ਰੱ ਖਣਾ (ਿਸਰਫ
ਪਾਰਟਨਰ ਤਕ)

•

ਹਸਪਤਾਲ ਤO ਛੇਤੀ ਿਡਸਜਾਰਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਭ ਤO ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ- ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱ ਧ

ਿਸੱ ਖਲਾਈ ਪNਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜMਸੀ ਸੁਿਵਧਾਵ- ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਬਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ
ਦੇਣ, ਜ- ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਨਾਲਜੇਿਸਆ ਿਜਵM ਿਕ ਐਪੀਡਯੂਰਲ ਦਾ ਮਿਹਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪNਭਾਵ ਨਹD ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਲਾ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਦੇਣ
ਦੀ ਪNਿਕNਆ ਲਈ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਅਤ ਹੈ?
ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ- ਆਪਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ2- ਨੂੰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ ਨਹD ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਮ- ਦੇ ਦੁੱ ਧ ਰਾਹD ਜ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸਲਈ ਦੁੱ ਧ ਚੁੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਵੱ ਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜ-ਦੇ ਲਾਭ ਟN-ਸਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰ ਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ ਤO ਿਕੱ ਤੇ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ
ਮਾਤਾ COVID-19 ਨਾਲ ਗNਸਤ ਹੈ ਤ- ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਸੱ ਧੇ ਬੱ ਚੇ ਤO ਵੱ ਖ ਨਹD ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ
ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੱ ਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਰਤਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਉਪਾ ਕਰਨH ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
•

ਐਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਿਰਤ ਹ_ਡ ਰਬ ਜ- ਸਾਬੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨXਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣਾ

•

ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜੋ ਖੰ ਘ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਛੱ ਕ- ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ

•

ਆਪਣੀਆਂ ਅੱ ਖ-, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰ ਹ ਛੂਣ ਤO ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ

•

ਸਾਮਾਿਜਕ-ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮ-ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਜਾਣਾ ਘੱ ਟ ਕਰਨਾ

•

ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਉਨ2- ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਜ-ਚ ਕਰਨੀ

•

ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਗੰ ਭੀਰ ਹੈ ਤ- ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਵ- ਤਕ ਤਤਕਾਿਲਕ ਪਹੁੰ ਚ

•

ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਇੱ ਕ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ COVID-19 ਹੈ,
ਜ- ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਲੱਛਣ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ- ਉਨ2- ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹD ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਹਰ ਤਰ2- ਦੀ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤO ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਏ ਤ-, ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ
ਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨ- ਤO ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤO ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਤ- ਪਬਿਲਕ
ਟN-ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤO ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰO ਕ◌ੰਮ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਿਵੱ ਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ) ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸD ਜ਼ੁਕਾਮ/ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ- (ਬੁ਼ਖਾਰ, ਖੰ ਘ, ਗਲੇ ਿਵੱ ਚ ਦਰਦ, ਜੀ ਕੱ ਚਾ ਹੋਣਾ, bਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਦਸਤ,
ਥਕਾਨ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਕਮੀ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ- ਿਕNਪਾ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਿਲਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ
ਕਰੋ (ਫੀਵਰ ਕਲੀਿਨਕ, GP ਪNੈਕਿਟਸ, ਐਮਰਜMਸੀ ਿਡਪਾਰਟਮMਟ)। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱ ਿਜਆਂ ਤO ਵੱ ਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜ- ਤੁਸD COVID-19 ਤO ਪੀਿੜਤ ਹੋ, ਤ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਿਸਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਪNਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਿਚੰ ਤਾਵ) ਹਨ ਤ) ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਿਡਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ- ਨਾਲ ਜੁਿੜ2ਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਹੌਲ ਔਰਤ-, ਉਨ2- ਦੇ ਪਾਰਟਨਟ- ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ- ਲਈ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਤO
ਪਿਹਲ- ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਿਡਪਰੇਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤO ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਲਈ ਸਕNੀਿਨੰਗ, ਇਸਦਾ ਿਨਦਾਨ,

ਪNਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ- ਜਾਰੀ ਰਿਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਤ- ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤO ਸਲਾਹ
ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਵੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਿਮਡਵਾਇਫ- ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸD
ਸਮਝਦੇ ਹ- ਿਕ ਤੁਸD ਿਚੰ ਿਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗ।ੇ ਿਜੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਚੰ ਗਾ ਖਾਓ-ਪੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਚੀਆਂ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤO ਵੱ ਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੁਸD ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਈ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ, ਆਪਣੀ
ਭਾਵਨਾਤਾਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱ ਖਣਾ ਸਭ ਤO ਿਜਆਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸD ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ
ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ- ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸD ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ
ਹ- ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲੇ ।
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