
 

 

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ COVID-19 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

ਗਰਭਕਾਲ ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ। COVID-19 (ਕਰੋਨ੍ਾਵਾਇਰਸ) 

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਸਾਰੀਆ ਂਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਸਹਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਿੁੰਮ ੇਿਾਂ 
ਨ੍ਵਿਾਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਸਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ੍ ਮਜਹਸਸੂ ਕਰਨ੍ਗੀਆਂ। ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਅਤੇ ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ੍ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਜਦੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

 

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ COVID-19 ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂ੍ੁੰ  ਅਸੁਰੱਜਖਅਤ ਿਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਜਵੱਚ ਮੁੰ ਜਨ੍ਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ੍ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 

ਸ਼ਰੀਰ ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹਾ ਿਾਪਦਾ ਹੈ ਜਕ ਿੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ COVID-19 ਨ੍ਾਲ 

ਗਰਸਤ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨ੍ਾਲ ਬੀਮਾਰ ਨ੍ਹੀਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍।  ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ ਜਕ 
ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਸਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਿਾਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਅਨੁ੍ਭਵ ਕਰਣਗੀਆਂ ਜਿੁੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੁੰਘ, ਸੁੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਵੱਚ 
ਕਮੀ, ਜਸਰ ਪੀੜ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ੍। 
 
3 ਔਰਤਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਜਿੁੰਨ੍ਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ੍ COVID-19 ਰੋਗ ਜਵਕਸਤ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ੍ਾਂ ਨੂ੍ੁੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੁੰਤ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂ੍ੁੰ  ਿਨ੍ਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨ੍ਾ ਜਕ 
COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨ੍ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਵੱਚ ਿੋ COVID-19 ਕਰਕੇ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਾਂ ਹੋਰ ਅੁੰਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 10 ਜਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਨੂ੍ੁੰ  ICU ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 
 
ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਅੁੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ੍ ਜਵਖਾਇਆ ਹੈ ਜਕ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੀਿੀ ਜਤਮਾਹੀ ਜਵੱਚ ਔਰਤਾਂ, 
ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਗਣਤੀ ਵਾਲੇ ਨ੍ਸਲੀ ਗਰੱੁਪਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਜਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਿੂਦ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਮੱਜਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂ੍ੁੰ  ਜਬਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ੍ਾਂ ਔਰਤਾਂ 
ਨੂ੍ੁੰ  ਇਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਜਲਖੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਜਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਧਆਨ੍ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੁੰ ਭਵ ਹੋਵੇ 
ਲਾਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂ੍ੁੰ  ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ੍। 
 

ਕੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗਰਭਪ੍ਾਤ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ੍ ਕਰਨ੍ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ੍, ਿਾਂ ਿ ੋਗਰਭਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮਆਦਾਂ ਜਵੱਚ ਹਨ੍, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਲਈ 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਜਕ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣ ੇਅਣਜੁੰਮੇ ਬੱਚ ੇਨ ੁੰ  COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਰਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ੍ ਿੋ ਇਹ ਸੁਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ੍ ਜਕ ਵਾਇਰਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ (ਖੜਹਵਾਂ ਸੁੰਚਾਰ) ਤੱਕ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱ ਖ 
ਜਵੱਚ ਿਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂ੍ੁੰ  ਿਨ੍ਮ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ੍ (100 ਜਵੱਚੋਂ 2 ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਵੱਚ) ਵਾਪਰਨ੍ਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਉਹਨ੍ਾਂ ਬੱਜਚਆਂ ਜਵੱਚ ਜਿੁੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ੍ੁੰ  
COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨੂ੍ੁੰ  ਜਕਸੇ ਵਧੀਕ ਸੁੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨ੍ਹੀਂ ਪਈ 
ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂ੍ੁੰ  ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਵਰਤਮਾਨ੍ ਸਮੇਂ ਜਵੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਜਕ COVID-19 ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂ੍ੁੰ  ਨੁ੍ਕਸਾਨ੍ 
ਪਹੁੁੰ ਚਾਏਗਾ ਿਾਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ੍ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ (ਜਵਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਕਾਰਨ੍ ਬਣੇਗਾ। 
 
ਕੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸੁੰ ਬੁੰਧੀ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ? 



 

 

ਕੁਝ ਕੁ ਔਰਤਾਂ ਿੋ COVID-19 ਨ੍ਾਲ ਜਬਮਾਰ ਹੋ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ੍, ਉਹਨ੍ਾਂ ਜਵੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨ੍ਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ (37 ਹਫਜਤਆਂ ਤੋਂ 
ਪਜਹਲਾਂ) ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਿਨ੍ਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ COVID-19 ਤੋਂ ਜਬਨ੍ਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਨ੍ਹੀਂ ਿਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਫਰ ਵੀ, ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੁੰ ਤ ਜਵੱਚ ਕੁਝ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਨੂ੍ੁੰ  ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਿਨ੍ਮ ਦੇਣਾ ਮਾਂ 
ਿਾਂ ਬੱਚੇ ਜਵੱਚੋਂ ਜਕਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਨ੍ਵਿਨ੍ਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦਾ ਵਜਧਆ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਨ੍ਹੀਂ ਿਾਪਦੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਿਨ੍ਮ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਨ੍ਵ-ਿਨ੍ਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਿਾਣ ਲਈ ਛੱੁਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਤਆਰ ਨ੍ਹੀਂ 
ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ੍। 
 

ਕੀ ਮੈਨ ੁੰ  COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਟਂੀਨੇਟਲ (ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਦੇਿਰੇਿ) ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਨੇ੍ਮੀ ਐਟਂੀਨੇ੍ਟਲ ਿਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ, ਮੈਟਰਨ੍ਲ ਅਤੇ ਗਰੱਭਸਥ ਜਸ਼ਸ਼ੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਿਾਰੀ ਰਜਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ੍, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ 
ਜਦੱਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤ ੇਿਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਜਕ ਇਸ ਕਰਕੇ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਜਕਰਆ ਤੇ ਅਸਰ ਨ੍ਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਗਰਭਕਾਲ ਜਵੱਚ 

ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਫਲੂਐਿਂਾਂ ਦੇ ਟੀਕ ੇਲਗਾਏ ਿਾਣੇ ਿਾਰੀ ਰੱਖੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ੍। 

 

ਨੇ੍ਮੀ ਐਟਂੀਨੇ੍ਟਲ ਦੇਖਰੇਖ ਜਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜਦੱਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਿ ੋਇਨ੍ਹ ਾਂ ਤਕ ਸੀਜਮਤ ਨ੍ਹੀਂ ਹਨ੍, ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਜਮਲ 

ਹਨ੍: 

• ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਿੀ ਐਟਂੀਨੇ੍ਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਵੱਚਕਾਰ ਜਮਆਦ ਨੂ੍ੁੰ  ਘਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਜਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ੍ਾ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ੍ਾ 
• ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਂੀਨੇ੍ਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂ੍ੁੰ  15 ਜਮੁੰ ਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰੱਖਣਾ 
• ਨੇ੍ਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਨ੍ਾਲ-ਨ੍ਾਲ, ਟੈਲੀਹੇਲਥ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ੍ੀ 
• ਆਮਹਣੇ-ਸਾਮਹਣੇ ਦੀਆਂ ਐਟਂੀਨੇ੍ਟਲ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ੍ੀਆ ਂ

• ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੰ ਜਖਆ ਨੂ੍ੁੰ  ਸੀਜਮਤ ਰੱਖਣਾ (ਜਸਰਫ ਪਾਰਟਨ੍ਰ ਤਕ) 

• ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਡਸਿਾਰਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ੍ਾ 
 

ਕੀ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਖਵੱਚ ਬੱਚ ੇਨ ੁੰ  ਜਨਮ ਦਣੇਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂ੍ੁੰ  ਿਨ੍ਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਿੇਂਸੀ ਸੁਜਵਧਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੁੰਚ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨ੍ਮ ਦੇਣ, ਿਾਂ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ੍ ਸੈਕਸ਼ਨ੍ ਦੇ ਜਿਸ 

ਜਵੱਚ ਅਨ੍ਾਲਿੇਜਸਆ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਐਪੀਡਯੂਰਲ ਦਾ ਮਜਹਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ੍ਭਵ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਨ੍ਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਮਜਹਲਾ ਨੂ੍ੁੰ  ਜਨ੍ਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਿਨ੍ਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਜਕਰਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ੍ ਜਦੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 
ਕੀ ਬੱਚੇ ਨ ੁੰ  ਆਪ੍ਣਾ ਦੁੱ ਧ ਚੁੁੰ ਘਾਉਣਾ ਸੁਰੱਿਅਤ ਹੈ?  

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਚੁੁੰ ਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ੍, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂ੍ੁੰ  ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ੍ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ੍ ਜਦੱਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਵਰਤਮਾਨ੍ ਜਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈ ਜਕ ਵਾਇਰਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦੱੁਧ ਰਾਹੀਂ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੱੁਧ ਚੁੁੰ ਘਾਉਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਿਾਣੇ ਿਾਂਦੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਜਮਸ਼ਨ੍ ਦੇ ਸੁੰਭਾਵੀ ਖਤਜਰਆਂ ਤੋਂ ਜਕੱਤੇ ਵੱਧ ਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ੍। ਿੇਕਰ ਮਾਤਾ COVID-19 ਨ੍ਾਲ ਗਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂ੍ੁੰ  ਇਸ ਕਰਕ ੇ

ਜਸੱਧੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨ੍ਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਜਕ ਉਸਨੂ੍ੁੰ  ਆਮ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸੁੰਬੁੰਧੀ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨ੍ੀਆਂ ਵਰਤਨ੍ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ੍ 

ਅਤੇ ਉਸਨੂ੍ੁੰ  ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰਨ੍ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਮੈਨ ੁੰ  ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਖਕਹੜ ੇਉਪ੍ਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ? 

• ਐਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡ ਿਬ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੇਮੀ ਤੌਿ 'ਤ ੇਅਤ ੇਵਾਿ-ਵਾਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ 
• ਜਕਸੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਨ੍ਾ ਆਉਣਾ ਿੋ ਖੁੰਘ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਛੱਕਾਂ ਮਾਰ ਜਰਹਾ ਹੈ 



 

 

• ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਅਤ ੇਮ ੂੰਹ ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਪਿਹੇਜ ਕਿਨਾ 
• ਸਾਮਾਜਿਕ-ਦ ਿੀ ਅਤ ੇਆਮ-ਤੌਿ 'ਤ ੇਭਾਈਚਾਿ ੇਰਵੱਚ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨ੍ਾ 
• ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨ੍ਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਕਰਨ੍ੀ 
• ਿੇਕਰ ਲਾਗ ਗੁੰ ਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਜਚਤ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਵਾਂ ਤਕ ਤਤਕਾਜਲਕ ਪਹੁੁੰ ਚ 

• ਸਹਾਇਕ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁੰ ਜਖਆ ਇੱਕ ਤਕ ਸੀਜਮਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨ੍ਰ ਨੂ੍ੁੰ  COVID-19 ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਰਵੱਚ ਲੱਛਣ 

ਰਵਖਾਈ ਦੇ ਿਹ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਨ੍ਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨ੍ਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
• ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਤਿਾ ਤੋਂ ਪਿਹੇਜ ਕਿਨਾ। ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਕਹੀੀਏ ਤਾਂ, ਘਿ ਰਵੱਚ ਿਰਹਣਾ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ 

ਪਿਹੇਜ ਕਿਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਿੱਰਖਅਤ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਸੂੰਭਵ ਹੋਵ ੇਤਾਂ ਪਬਰਲਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਿਟ੍ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਤੋਂ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ੍ ਕਿੋ ਅਤੇ ਘਿੋਂ 
ਕੂੰਮ ਕਰੋ। 

 

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਖਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ/ਫਲ  ਵਿਗੇ ਲੱਛਣਾਂ (ਬੁੁ਼ਖਾਿ, ਖੂੰਘ, ਗਲੇ ਰਵੱਚ ਦਿਦ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਲਟ੍ੀ ਆਉਣਾ, ਦਸਤ, ਥਕਾਨ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਰਵੱਚ ਕਮੀ) 
ਦਾ ਅਨਭੁਵ ਕਿਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਰਕਰਪਾ ਕਿਕ ੇਤਤਕਾਰਲਕ ਡਾਕਟ੍ਿੀ ਸਮੀਰਖਆ ਦੀ ਰਵਵਸਥਾ ਕਿ ੋ(ਫੀਵਿ ਕਲੀਰਨਕ, GP ਪਰੈਕਰਟ੍ਸ, ਐਮਿਜੇਂਸੀ 
ਰਡਪਾਿਟ੍ਮੇਂਟ੍)। ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਰਵੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ੍, ਜਾਂ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਆਪ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਰਜਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ COVID-19 

ਤੋਂ ਪੀਰੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਰਸਹਤ ਦੇਖਿਖੇ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਇਸਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੁੰ  ਖਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨ ੁੰ  ਖਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਪਰਵਜਰਸ਼ ਕਰਨ੍ਾ ਬੇਚੈਨ੍ੀ ਅਤੇ ਜਡਪਰੇਸ਼ਨ੍ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨ੍ਾਵਾਂ ਨ੍ਾਲ ਿੁਜੜਹਆ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ੍ ਮਾਹੌਲ ਔਰਤਾਂ, 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪਾਿਟ੍ਨਟ੍ਾਂ ਅਤ ੇਪਰਿਵਾਿਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖਤਿ ੇਨ ੂੰ  ਹਿੋ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰਡਪਿੇਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਿੁਵਿਤੋਂ 
ਅਤ ੇਘਿੇਲ  ਰਹੂੰਸਾ ਲਈ ਸਕਰੀਰਨੂੰ ਗ, ਇਸਦਾ ਰਨਦਾਨ, ਪਰਬੂੰਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਾਰੀ ਰਜਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ੍। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂ੍ੁੰ  ਜਚੁੰ ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਆਪਣੇ ਜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਵੋ। 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟ੍ਿ, ਰਮਡਵਾਇਫਾਂ ਅਤ ੇਹਿੋ ਰਸਹਤ ਕਿਮਚਾਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਵਾਹ ਕਿਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਰਚੂੰ ਰਤਤ 

ਮਰਹਸ ਸ ਕਿੋਗੇ। ਰਜੱਥ ੇਸੂੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਆਿਾਮ ਕਿੋ, ਚੁੰਗਾ ਖਾਓ-ਪੀਓ ਅਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਿੀੁਚੀਆਂ ਜਾਿੀ ਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚ ੇਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਿੱਰਖਆ 

ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਖਆਲ ਿੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਤਾਮਕ ਅਤ ੇਸ਼ਿੀਿਕ ਰਸਹਤ ਦਾ ਰਖਆਲ ਿੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਜਆਦਾ 
ਮਹਤਵਪ ਿਣ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਮੁੜ ਰਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾਂ ਰਕ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 
ਕਾਮਨ੍ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਕ ਤੁਹਾਨੂ੍ੁੰ  ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਮਲੇ। 
_______________ 

 
ਏਕਤਾ ਗੱਠਿੋੜ: Migrant and Refugee Women for Change ਮੈਬਿਾਂ ਦੁਆਿਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੂੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਅਤੇ 

ਰਿਫਯ ਜੀ ਰਪਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਿਤਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਤਵਪ ਣ ਮਾਮਰਲਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਨ ਲਈ ਮੂੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ। 
 

The Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ 

ਰਨਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਵੱਚ ਔਿਤਾਂ ਦੀ ਰਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰ ਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਿ ਟ੍ਰੇਰਨੂੰ ਗ ਅਤੇ ਰਮਆਿਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਗ  ਸੂੰਸਥਾ ਹੈ। 
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