
 

 

OFFICIAL 

 

ਹੜਹ੍ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂ
ਹੜਹ੍ ਜਾ ਂਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੱਛਰਾ ਂਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂ� ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ 

OFFICIAL 
ਹੜਹ੍ ਆਉਣ ਜਾ ਂਭਾਰੀ ਮ�ਹ ਪੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਪੱਛੇ ਰਿਹ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੋਿਭਆ ਂਿਵੱਚ ਮੱਛਰ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲੈਦੇ ਹਨ। ਮੱਛਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾ� ਕੱਟ ਕੇ ਇਨ�ਾ ਂ� ਫ਼ੈਲਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਮੱਛਰਾ ਂਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟ ੇਜਾਣ ਤ� ਬਚੋ! 

ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਿਵਚੱ ਮੱਛਰ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਰੌਸ ਿਰਵਰ ਵਾਇਰਸ, ਬਰਮਾਹ ਫੋਰਸੈਟ ਵਾਇਰਸ, ਮੁਰੇ ਵਲੈੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਿਟਸ (MVE) ਅਤ ੇਜਾਪਾਨੀ 

ਇਨਸੇਫਲਾਈਿਟਸ (JE) ਵਾਇਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। JE ਅਤ ੇMVE ਵਾਇਰਸ ਕੁਝੱ ਲੋਕਾ ਂਿਵਚੱ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਅਤ ੇਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। JE ਵਕੈਸੀਨ ਉਨ�ਾ ਂ

ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਤ� ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। JEV ਵਕੈਸੀਨ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥ ੇਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ-ਆਪ � ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤ� ਬਚਾਓ!  
• ਸਰੀਰ � ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੰਬ,ੇ ਿਢਲੇੱ, ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਪੱੜੇ ਪਾਓ।  

• ਕੀੜੇ-ਮਕੌਿੜਆ ਂ� ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਪਕਾਰਿਡਨ ਜਾ ਂDEET ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। 

• ਬੱਿਚਆ ਂ� ਨਾ ਭੱੁਲੋ - ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀੜੇ-ਮਕੌਿੜਆ ਂ� ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰੋ। ਬੱਿਚਆ ਂ'ਤ,ੇ ਸਪਰੇਅ ਉਨ�ਾ ਂਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ 
ਕੱਪਿੜਆ ਂ'ਤੇ ਕਰੋ ਜਾ ਂਮਲੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਬਾਲਕਾ ਂਜਾ ਂਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਹੱਥਾ ਂ'ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਓ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮੱਛਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਵਲੇੇ, ਜੋ ਿਕ ਉਨ�ਾ ਂਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸਮ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

• ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌਿੜਆ ਂਤ� ਲੱਗੀਆ ਂਜਾਲੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ� ਹੋ ਤਾ ਂਮੱਛਰਦਾਨੀ ਿਵੱਚ ਸ�ਵੋ। 

• ਿਜੱਥ ੇਤੁਸ� ਬੈਠਣ ਜਾ ਂਖਾਣ ਲਈ ਇਕਠੇੱ ਹੰੁਦੇ ਹੋ �ਥ ੇਮੱਖੀਆ ਂਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ, ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਜਾ ਂਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਂ
ਿਬਜਲੀ 'ਤੇ ਚਲੱਣ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। 

• ਿਜੱਥ ੇਪਾਣੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਤ� ਬਚ ੋਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। 

ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ  
• ਬਾਲਟੀਆ,ਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰਾ,ਂ ਿਫਸ਼ਪ�ਡਾ,ਂ ਸੀਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਟ�ਕੀਆ ਂਅਤੇ ਪਿੌਦਆ ਂ� ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਮਿਲਆ ਂਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡੱਿਬਆ ਂ� ਹਟਾਓ ਿਜਨ�ਾ ਂ

ਿਵੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  

• ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੱਿਬਆ ਂ� ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਸਾਰੀਆ ਂਿਖੜਕੀਆ,ਂ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆ,ਂ ਹਵਦਾਰੀ ਦੇ ਮੋਿਘਆ,ਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦੰਰ ਆਉਣ ਦੇ ਰਸਿਤਆ ਂ� ਕੀੜੇ-ਮਕੌਿੜਆ ਂ� ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆ ਂਜਾਲੀਆ ਂਨਾਲ ਢੱਕੋ। 

• ਨਾਲੀਆ ਂਅਤੇ ਪਰਨਾਿਲਆ ਂਿਵੱਚ �ਿਗਆ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾ ਂਪੌਿਦਆ ਂ� ਹਟਾਓ।  

• ਿਵਹੜੇ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਣੇ ਟੋਿਭਆ ਂ� ਘਟਾਓ।  

• ਜਾਚਂ ਕਰੋ ਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟ�ਕੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ੇਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆ ਂਜਾਲੀਆ ਂ� ਬਦਲੋ।  

ਮੱਦਦ ਿਕੱਥ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾ� ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਆਪਣ ੇGP � ਿਮਲੋ, ਜਾ ਂ1300 60 60 24 'ਤੇ ਨਰਸ-ਆਨ-ਕਾਲ � ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਵੱਚ, 000 'ਤੇ 
ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕ�ਸਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ  

ਇਸ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ � ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਸਰੂਪ ਿਵਚੱ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਮੇਲ ਕਰੋ: pph.communications@health.vic.gov.au 
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