
ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

ਿਕਸ ਨੰੂ 
ਖ਼ਤਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ?
Ÿ Ÿ  ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀ ਘੱਟ ਇਮੀਊਿਨਟੀ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ (ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ, ਕਂੈਸਰ ਆਿਦ ਤਂੋ ਪੀੜਤ)
Ÿ  Ÿ ਸਟੀਰਾਇਡਜ਼/ ਇਿਮਊਨੋਮੋਡੁਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਤਂੋ ਠੀਕ ਹੋਏ ਿਵਅਕਤੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼

ਤਂੋ ਬਚਾਅ ਲਈ
ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਨਾਲ  ਸੰਪਰਕ  ਕਰਕੇ  ਜਾਂਚ  ਕਰਵਾਉ।
ਿਵਖੇ  ਨੱਕ,  ਕੰਨ,  ਗਲਾ,  ਮੈਡੀਸਨ,  ਛਾਤੀ  ਰੋਗਾਂ  ਦੇ  ਮਾਿਹਰ  ਜਾਂ  ਪਲਾਸਿਟਕ  ਸਰਜਨ  
ਬਲੈਕ  ਫੰਗਸ  ਦਾ  ਕੋਈ  ਵੀ  ਲੱਛਣ  ਿਦੱਸਣ 'ਤੇ  ਤੁਰੰਤ  ਨਜ਼ਦੀਕੀ  ਸਰਕਾਰੀ  ਹਸਪਤਾਲ  

(ਿਮਊਕਰਮਾਈਕੋਿਸਸ)

Ÿ ਨੱਕ ਦੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ

Ÿ ਸੀ.ਟੀ-ਪੀ.ਐਨ.ਐਸ. 
Ÿ ਰੀਨਲ ਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ 

Ÿ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਔਰਿਬਟ, ਪੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਅਤੇ 
ਬ�ੇ ਨ ਿਵਦ ਕੰਟ� ਾਸਟ

Ÿ   ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. 

Ÿ ਿਮਊਕਰਮਾਈਕੋਿਸਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੈਸਟ

Ÿ ਐਫ.ਬੀ.ਐਸ, ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ.ਐਸ,  ਐਚ.ਬੀ.ਏ.1 ਸੀ.

ਜਾਂਚਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

Ÿ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਤਰਲ ਵਿਹਣਾ 

Ÿ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ਼  

Ÿ  ਧੰੁਦਲਾ ਜਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ
Ÿ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਣਾ 

Ÿ ਿਚਹਰਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼  

Ÿ ਦੰਦ ਦਰਦ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਿਢੱਲਾ ਪੈਣਾ
Ÿ ਅੱਖਾਂ ਿਵੱਚ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼ 

Ÿ  ਿਸਰ ਦਰਦ  

Ÿ ਹਾਇਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ 
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ 

Ÿ ਰੇਡੀਉਲੌਜੀਕਲ 
ਮੌਨੀਟਿਰੰਗ

Ÿ ਐਂਟੀਫ਼ੰਗਲ ਇਲਾਜ 
Ÿ ਸਰਜੀਕਲ ਡੀਬ� ਾਈਡਮਂੈਟ

ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਲੱਛਣ ਿਦੱਸਣ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਕੋਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
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ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਕੋਿਵਡ ਕੇਅਰ
ਵੱਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਨੰਬਰ  

ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ, ਬੈਡੱਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਂੇਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਿਮਲੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਚੈਟਬੋਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਿਹੰਦੀ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ

ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈਟਬੋਟ 
ਿਵੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ; ਮਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਿਨਗਰਾਨੀ-ਦੇਣਗੇ ਢਕਵੀ ਂਸਲਾਹੁ



ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਿਪੰਡ ਅਿਭਆਨ ਤਿਹਤ
100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਪੰਡ ਨੰੂ ਿਮਲੇਗੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗ� ਾਂਟ

ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਕੋਿਵਡ ਿਵਰੱੁਧ ਜੰਗ ਿਵੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣਗੇ
ਪਾਜ਼ੇਿਟਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਮਲੇਗੀ ਫ਼ਤਿਹ ਿਕੱਟ

#PunjabFightsCoronaਹੱਥ ਧੋਵੋ ਮਾਸਕ ਪਾਉ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ

ਟੀਕਾ
ਲਗਾਉ
ਪਿਰਵਾਰ
ਬਚਾਉ



ਕੋਿਵਡ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਿਮਲੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ� ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਕੋਿਵਡ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ 
ਨੰੂ ਿਮਲੇਗੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ� ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਅਿਜਹੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗ�ੈ ਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਿਸੱਿਖਆ, ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ 51000 ਰੁਪਏ, 
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਹੱਕਦਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

#PunjabFightsCorona


