
ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਚਹਲੀ ਹਲਕੀ,  
ਫਲੂ ਵਰਗੀ RSV ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆ ਂਨੂ ੰਗੰਭੀਰ RSV ਲਾਗ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਿੇ, ਅਤੇ ਫੇਫਚੜਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਚਸਆਵਾਂ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ 
ਚਦਲ ਦੀ ਚਬਮਾਰੀ (CHD), ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੰੂ RSV 
ਬ੍ਰਰੌਨਚਿਓਲਾਈਚਟਸ ਜਾਂ ਚਨਮੋਨੀਆ ਅਤੋੇ ਹਸਪਤੋਾਲ ਚਵੱਿ ਭਰਤੋੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤੋਰਾ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਰੌਨਕੋਪੁਲਮੋਨਰੀ ਚਿਸਪਲੇਸੀਆ (BPD) ਚਜਸ ਨੰੂ ਫੇਫਚੜਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਬਮਾਰੀ 
(CLD) ਵੀ ਚਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਬੱਿੇ, ਚਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਚਵੱਿ ਸਹਾਇਤੋਾ 
(ਮਿੈਨੀਿਲ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਆਿਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 
ਉਹ ਬਹੁਤੋ ਚਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ’ਤੋੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

RSV ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

RSV ਦੀ ਲਾਗ ਇੱਿ ਆਮ ਜ਼ੁਿਾਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੋੇ ਲੱਛਣਾਂ ਚਵੱਿ ਇਹ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ:
• ਬੁਖਾਰ 
• ਖੰਘ 
• ਵਗਦਾ ਨੱਿ 

ਕੀ RSV ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਹਾਂ। RSV ਫੇਫਚੜਆਂ ਨੰੂ ਸੰਕਰਚਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ RSV 
ਬ੍ਰਰੌਨਚਕਓਲਾਈਚਿਸਸ ਜਾਂ ਨਮੂਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੰਭੀਰ 
ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਚਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

• ਡੰੂਘੀ ਅਤੋੇ ਚਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਘ 
• ਸਾਹ ਲੈਣ ਚਵੱਿ ਮੁਸ਼ਿਲ ਜਾਂ ਤੋੇਜ਼ ਸਾਹ, ਘਰਘਰਾਹਟ 
• ਨੀਲੇ ਨਹੁੰ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ  
• ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੁੱਿੇ ਡਾਇਪਰ, ਸੁੱਿਾ ਮੂੰਹ) 
• ਛਾਤੋੀਆਂ ਦਾ ਦੱੁਧ ਿੁੰਘਾਉਣ ਜਾਂ ਬੋਤੋਲ ਦਾ ਦੱੁਧ ਿੁੰਘਾਉਣ ਚਵੱਿ ਮੁਸ਼ਿਲ 
• ਹਰੌਲੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸਾਹ (ਐਪਨੀਆ) *ਇਸ ਲੱਛਣ ਲਈ ਤੁੋਰੰਤੋ ਡਾਿਟਰੀ 
ਸਹਾਇਤੋਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 

RSV ਚਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

• ਛੂਹਣ, ਿੁੰਮਣ, ਖੰਘਣ ਅਤੋੇ ਚਛੱਿਣ ਨਾਲ
• ਭੀੜ-ਭੜੱਿੇ ਵਾਲੇ ਜਨਤੋਿ ਖੇਤੋਰਾਂ ਚਵੱਿ, ਅਤੋੇ ਪਚਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤੋਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਠੇ 
ਹੋਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਿ ੇਲਈ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੂ ੰਘਿਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ 

ਹਾਂ?

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਛੂਹਣ ਤੋੋਂ ਪਚਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ
• ਜੇਿਰ ਤੁੋਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਿਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੋਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਿੁੰਮੋ ਨਾ
• ਿੋਈ ਵੀ ਚਵਅਿਤੋੀ ਜੋ ਚਬਮਾਰ ਮਚਹਸੂਸ ਿਰ ਚਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਦੂਰ 
ਰੱਖੋ

• ਡੇ-ਿੇਅਰ, ਸ਼ਾਚਪੰਗ ਮਾਲ, ਜਾਂ ਪਚਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤੋਾਂ ਨਾਲ ਇਿੱਠੇ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਭੀੜ 
ਵਾਲੇ ਖੇਤੋਰਾਂ ਤੋੋਂ ਬਿੋ

• ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਨੇੜੇ (ਜਾਂ ਤੁੋਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਿਦੇ ਵੀ ਚਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ।

ਨਵਜਾਤਾ ਂਦੀ ਨਰਸ Marianne Bracht, Dr. Bosco Paes, Rebecca Pearce, Kojo Mensah

ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਰੋਤੋ:
www.canadianpreemies.org

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਕਸੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਿਾਕਿਰ 
ਜਾਂ 911 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਿਾ ਬੱਿਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਚਵੱਿ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਡਾਿਟਰ ਨੰੂ RSV ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੋੇ ਹਸਪਤੋਾਲ ਚਵੱਿ ਭਰਤੋੀ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤੋਰੀਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ:ੈ RSV ਸਖ਼ਤੋ ਸਤੋ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੋੇ 
ਿਈ ਘੰਚਟਆਂ ਤੋੱਿ ਰਚਹ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਤੁੋਹਾਨੂ ੰਰੇਸਪਰਟਰੌਰੀ ਚਸਨਚਸਸ਼ਲ ਵਾਇਰਸ  

(Respiratory Syncytial Virus)
(RSV) ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

• ਘਬਰਾਹਟ 
• ਖਾਣ ਤੋੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਨਾ

RSV ਇੱਿ ਆਮ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਚਨਆਂ ਦਰੌਰਾਨ ਬਹੁਤੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੋੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚਵੱਿ ਚਬਮਾਰੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਚਿ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੋੇ ਫੇਫਚੜਆਂ ਨੰੂ ਸੰਿਰਚਮਤੋ ਿਰਿੇ ਕਈ ਵਾਰ RSV ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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