Monkeypox (MPV)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਮੂੰ ਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ (MPV, ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਸੂੰ ਖੇਪ ਰਪ) ਦਾ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ
ਧਿੱ ਫੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ MPV ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
MPV ਵਕਸੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

MPV ਵਕਸੇ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਸਿੱ ਧੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ
ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਯੁਕਤ ਵਸਤਆਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਿਸਤਰਾ ਜਾਂ ਕਿੱ ਪੜੇ) ਨੂੰ ਛਹਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਸਿੱ ਧੇ ਅਤੇ ਲੂੰਿੇ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਵਚਹਰੇ ਤੋਂ ਵਚਹਰੇ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਿੂੰ ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਰਫ਼ ਸੂੰ ਭੋਗ ਨਾਲ ਫੈਲਣ
ਵਾਲਾ ਸੂੰ ਕਰਮਣ (STI) ਨਹੀਂ Insert
ਹੈ। photo here within this frame

ਇਸਦੇ ਲਿੱਛਣ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

MPV ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿੱ ਫੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱ ਧਰੇ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਰਪ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁਰ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਫਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਭਰੇ ਛਾਲੇ ਿਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਵਹਿੱ ਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਾਗ ਪੈਂਦੇ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਕ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਲਿੱਛਣਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਿੁਖਾਰ, ਵਸਰ ਦਰਦ,
ਅਤੇ ਗਰਦਨ ’ਤੇ ਓਲਵਮਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।

ਅਵਜਹੇ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਵਜਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ
ਧਿੱ ਫੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱ ਪੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਵਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘਿੱ ਟ ਕਰੋ ਵਜਨਹਾਂ
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ, ਰਮਾਨੀ ਜਾਂ ਵਜਨਸੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਚ
ਜੋਵਖਮ ਹੈ, ਤਾਂ MPV ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਿਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛੋ।

MPV ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਚੁਿੱ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜੋਵਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ
ਉਪਲਿਧ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੱਛਣ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ 4 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਿੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ
ਕਲੀਵਨਕ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

ਤੁਰੂੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਧਿੱ ਫੜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ MPV ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਵਨਕ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰ ਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿੱਛਣ
ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਿਮਾਰ
ਂ ੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਿਧ ਹਨ।
ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਿਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ MPV ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਟ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, doh.wa.gov/Monkeypox ’ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-833-829-HELP 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ MPV ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੂੰ ਝ
ਕਰੋ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਿੱ ਕ ਲਿੱਛਣ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ MPV ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੂੰ ਝ
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਧਿੱ ਫੜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਂਢ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਚਮੜੀ ਠੀਕ

ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਤਿੱ ਕ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰੋ:
•

ਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਥਣਧਾਰੀਆਂ ਜੀਵੇਂ ਪਾਲਤ

ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਰੋਡੈਂਟਸ-ਇਿੱ ਕ ਵਕਸਮ ਦੇ ਚਹੇ) ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ਖੋ

ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਕਵੇਂ ਕਰਵਾਵਾਂ?

•

ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਮਾਮਵਲਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਆਏ ਹਨ
ਜਾਂ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਵਖਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਮੈਡੀਕਲ ਪਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਵਨਕ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ

•

ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੀਕੇ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਵਵਚਾਰ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ MPV ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ
ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਵਜਵੇਂ ਵਕ MPV ਦੇ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਵਜਨਹਾਂ ਸਮਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਵਤਆਂ
ਤਿੱ ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਦਾ।
ਟੀਕਾ 100% ਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ

ਵਗਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰਤ ਤਿੱ ਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿੱ ਖੋ।

•

ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ।

•

ਵਿਸਤਰਾ, ਤੌਲੀਏ, ਭਾਂਡੇ, ਜਾਂ ਿਰਤਨ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਅਕਸਰ ਸਾਿਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ

ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੇ
ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕਣ ਲਈ ਵਡਸਪੋਜ਼ੇਿਲ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰੋ।
•

ਆਪਣੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਿਰਤਨ ਆਪ ਧੋਵੋ।

•

ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਛਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ।

•

ਇੂੰ ਝ ਕਰੋ:
•

ਆਪਣੇ ਧਿੱ ਫੜਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱ ਕ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ।

•

ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਰਿੱ ਖੋ।

•

ਤੁਰੂੰਤ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰ ਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ।
ਵਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਗੇ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣ
ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱ ਤਵਪਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛਹਣ ਨਾ ਵਦਓ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਕਸੇ ਵੀ
ਧਿੱ ਫੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ।

ਤਰਹਾਂ ਦੇ MPV ਲਿੱਛਣਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਿਣਾਈ ਰਿੱ ਖੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MPV ਹੈ ਤਾਂ

ਘਰ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ

ਅਣਜਾਣੇ ਵਵਿੱ ਚ ਅਿੱ ਖ ਨੂੰ ਛੁਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂੰ ਕਰਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਲੈਂ ਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੁੂੰ ਮਣ, ਜਿੱ ਫੀ ਪਾਉਣ, ਵਲਪਟਣ, ਸੌਣ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ
ਜਾਂ ਸੂੰ ਭੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

•

ਇਿੱ ਕ ਚੂੰ ਗੀ ਵਫੂੰ ਵਟੂੰ ਗ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ
ਵਕਸੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ।

To request this document in another format,
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or email civil.rights@doh.wa.gov.
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DOH 348-907 August 2022 Punjabi, Indian
ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਟ ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਿਵਹਰੇ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਜੂੰ ਨਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ
ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ civil.rights@doh.wa.gov 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।

