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Mpox (ਜਿਸਨ ੂੰ  ਪਜਿਲਾਂ ਮੂੰ ਕੀਪੌਕਸ ਜਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ) ਦਾ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਇੱਕ ਅਜਿਿੀ ਜਿਮਾਰੀ ਿੈ ਿੋ ਧੱਫੜ 
ਅਤੇ ਿੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਿਾਣੋ ਜਕ ਤੁਸੀਂ mpox ਤੋਂ ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 
ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ।

Mpox ਜਕਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਿੈ।

Mpox ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, doh.wa.gov/mpox ’ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 1-833-829-HELP 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਸੂੰ ਚਾਰ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿੈ।

Mpox ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆ ਚੁੱ ਕੇ ਿਾਂ ਉੱਚ ਿੋਜਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਉਪਲਿਧ ਿੈ।

Mpox ਜਕਸੇ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਿਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਸੱਧ ੇਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਣ 
ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਵਾਇਰਸ ਯਕੁਤ ਵਸਤ ਆ ਂ(ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਜਿਸਤਰਾ ਿਾਂ ਕੱਪੜੇ) ਨ ੂੰ  ਛ ਿਣ ਨਾਲ ਿਾਂ ਜਸੱਧ ੇਅਤ ੇ
ਲੂੰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਚਿਰੇ ਤੋਂ ਜਚਿਰੇ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਿ ਦੀਆਂ ਿ ੂੰ ਦਾਂ ਰਾਿੀਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਜਸਰਫ਼ 
ਸੂੰ ਭੋਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂੰ ਕਰਮਣ (STI) ਨਿੀਂ ਿੈ।  

Mpox ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਫੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦਾ ਿੈ ਿੋ ਪੱਧਰੇ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਜਵੱਚ ਸੁਰ  ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਜਫਰ ਪਾਣੀ 
ਨਾਲ ਭਰੇ ਛਾਲੇ ਿਣ ਿਾਂਦੇ ਿਨ ਿੋ ਦਰਦਨਾਕ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿੱਸੇ 'ਤੇ ਿੀ ਕੁਝ 
ਦਾਗ ਪੈਂਦੇ ਿਨ ਿਦੋਂ ਜਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਿਿੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਪੈ ਿਾਂਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਜਵੱਚ ਿੁਖਾਰ, 
ਜਸਰ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਗਰਦਨ ’ਤੇ ਓਲਜਮਆਂ ਦਾ ਿੋਣਾ ਸਾਮਲ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਿੇ ਤੁਿਾਡੇ ਲੱਛਣ ਸੁਰ  ਨਿੀਂ ਿੋਏ ਿਨ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 4 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਿਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਵਕਲਪ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਂ 
ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਜਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਰੂੰ ਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।
ਿੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਿਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਿਾਿਰ ਧੱਫੜ ਿੋਏ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਜਕ ਇਿ mpox ਿੋ ਸਕਦਾ 
ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾ ਿਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਜਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਿੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਿਾਂ ਿੋਰ 
ਲੱਛਣ ਿਨ, ਿਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਿੀ ਸਜਥਤੀ ਿੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਜਮਊਨ ਜਸਸਟਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਗੂੰ ਭੀਰ 
ਜਿਮਾਰ ਿੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਿਣ ਿਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ mpox ਦੇ ਇਲਾਿ ਲਈ ਐਟਂੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਿਧ 

ਅਜਿਿੇ ਜਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਿੇਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੁੱ ਲਹੇ  
ਿੋਣ ਿਾਂ ਧੱਫੜ ਿੋਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਿਾਂ ਿੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਜਿਿੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਘੱਟ 
ਕਰੋ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਰ ਮਾਨੀ ਿਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਿਨ। ਿੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਿੋ ਜਗਆ ਿੈ ਿਾਂ 
ਿੋਣ ਦਾ ਉੱਚ ਿੋਜਖਮ ਿੈ, ਤਾਂ mpox ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਿਾਰੇ ਪੱੁਛੋ।

ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਕੀ ਿਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ

Mpox  
(ਜਿਸਨ ੂੰ  ਪਜਿਲਾਂ ਮੂੰ ਕੀਪੌਕਸ ਜਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ) 
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ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, doh.wa.gov/Mpox ’ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ 1-833-829-HELP 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
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ਜਕਸੇ ਿੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਜਵੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਜਿਰੇ ਗਾਿਕ ਿਾਂ ਜਿੂੰ ਨਹ ਾਂ ਗਾਿਕਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਿਾਂ civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਧੱਫੜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਂਢ ਨਾ ਆ ਿਾਣ ਅਤੇ ਿੇਠਲੀ ਚਮੜੀ 
ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿ ੋਿਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਿੇਠ ਜਲਖੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰੋ:

• ਦ ਨ ੂੰ  ਿੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਨਵਰਾਂ (ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਿੀਵੇਂ ਪਾਲਤ 
ਿਾਨਵਰ ਿਾਂ ਰੋਡੈਂਟਸ-ਇੱਕ ਜਕਸਮ ਦੇ ਚ ਿੇ) ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ

• ਘਰ ਜਵੱਚ ਪਜਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਿਾਂ ਿੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ
ਜਗਣਤੀ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰਤ ਤੱਕ ਿੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ।

• ਿੋਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨ ੂੰ  ਛ ਿਣ ਨਾ ਜਦਓ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਕਸੇ
ਵੀ ਧੱਫੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨ ੂੰ ।

• ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।

• ਜਿਸਤਰਾ, ਤੌਲੀਏ, ਭਾਂਡੇ, ਿਾਂ ਿਰਤਨ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਅਕਸਰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਿਾਂ
ਅਲਕੋਿਲ ਯੁਕਤ ਿੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਿੱਥਾਂ
ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਢੱਕਣ ਲਈ ਜਡਸਪੋਜ਼ੇਿਲ ਦਸਤਾਜਨਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਚਾਰ ਕਰੋ।

• ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਿਰਤਨ ਆਪ ਧੋਵੋ।

• ਜਨਯਜਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਛ ਿੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਿਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰਗੋਾਣ -ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

• ਅਣਿਾਣੇ ਜਵੱਚ ਅੱਖ ਨ ੂੰ  ਛੁਿੇ ਿਾਣ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਨ ੂੰ  ਰਕੋਣ
ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਿੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੂੰ ਮਣ, ਿੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਜਲਪਟਣ, ਸੌਣ, ਖੇਡਾਂ ਖਡੇਣ
ਿਾਂ ਸੂੰ ਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਇੱਕ ਚੂੰ ਗੀ ਜਫੂੰ ਜਟੂੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਜਿਨੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ ਜਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਮਲਣ ਿਾਂਦੇ ਿੋ ਿਾਂ 
ਿਦੋਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਿਖੁਾਰ ਿਾਂ ਸਾਿ ਨਾਲ ਿੁੜ ੇਲੱਛਣ ਿੋਣ।  

ਿੇ ਤੁਸੀਂ mpox ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆ ਗਏ ਿੋ ਤਾਂ 
ਇੂੰ ਝ ਕਰੋ: 
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਗਏ ਿੋ ਅਤੇ ਅਿੇ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਨਿੀਂ 
ਿਨ, ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਜਕਸੇ ਜਸਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਿੇ ਤੁਸੀਂ mpox ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  
ਅਿੇ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਿੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਭਆਸ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਕ mpox ਦੇ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਜਕਸੇ 
ਜਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਨਾ 
ਆਉਣਾ। ਜਿਨਹ ਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਤੁਿਾਡੀ ਦ ਿੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿੀਂ 
ਜਮਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 2 ਿਫ਼ਜਤਆਂ ਤੱਕ ਤੁਿਾਡਾ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਿੀਂ ਮੂੰ ਜਨਆ ਿਾਂਦਾ। ਟੀਕਾ 100% ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ mpox ਲੱਛਣਾਂ 

ਟੀਕੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਜਵਚਾਰ 

ਜਿਿੜੇ ਲੋਕ ਮਾਮਜਲਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਏ 
ਿਨ ਿਾਂ ਜਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਿੋਣ ਦਾ ਉੱਚ ਿੋਜਖਮ ਿੈ ਉਿ 
ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਿਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਜਨਕ ਤੋਂ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਕਵੇਂ ਕਰਵਾਵਾਂ?

ਿੇ ਿਾਂਚ ਜਵੱਚ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  mpox ਪਾਇਆ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਇੂੰ ਝ ਕਰੋ:

ਿੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਜਕ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  mpox ਿੈ ਤਾਂ 
ਇੂੰ ਝ ਕਰੋ:
• ਆਪਣੇ ਧੱਫੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ।

• ਖੁਦ ਨ ੂੰ  ਿੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ।

• ਤੁਰੂੰ ਤ ਆਪਣੇ ਜਸਿਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ
ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਿੀ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਲੱਗੇ ਜਕ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਜਿਮਾਰੀ ਦੇ
ਲੱਛਣ ਿਨ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਿੋ ਿਾਂਦਾ
ਿੈ।
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