
 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ 
ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੁੁੰਦਾ।  

 ਬੁਖਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ 

 ਾਇਰਸਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ 

ਜ ਾਬ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹੈ। 

ਬੁਖਾਰ  ਾਲੇ ਬਿੱਚਾ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਲਾਗ ਅਕਸਰ  ਾਇਰਸਾਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, 

ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਜੁਕਾਮ, ਫਲ , ਜਾਾਂ ਗੈਸਟਰੋਐ ਾਂਟਰਾਇਵਟਸ। ਇਹ 

ਲਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤੁ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਨਹੀ ਾਂ ਰਵਹੂੰਦੀ, 

ਅਤੇ ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਬੱਚੇ ਨੂੁੰ  ਤੁੰਦਰਸੁਤੀ ਦੀ ਮਮਆਦ ਮਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਭਾਲ ਵਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤ ੇਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

Québec.ca 'ਤੇ ਜਾਓ । 

  ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਵ ਿੱਚ ਬੁਖਾਰ 

  ਨਿੱ ਕ ਦੀ ਸਫਾਈ 

  ਗੈਸਟਰੋਐ ਾਂਟਰਾਇਵਟਸ (ਗੈਸਟਰੋ)  

 

ਗਾਈਡ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਿੱਕ ਸਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨਾਲ ਵਬਹਤਰ ਰਵਹਣਾ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਬਹਤੁ 

ਸਾਰੀ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਸਾਮਲ ਹ।ੈ 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਫੈਵਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਦੇ ਕਲੀਵਨਕ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦਾ ਫੈਵਮਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ 811 'ਤੇ ਪਵਹਲੀ ਲਾਈਨ ਐਕਸੈਸ ਕਾਊਾਂਟਰ, ਵ ਕਲਪ 3 

'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ.  

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ 

17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਲਾਈਨ ਤਿੱਕ ਪਹੁੂੰਚਣ ਲਈ Info-Santé 811, 

ਵ ਕਲਪ 1 ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ।ੋ ਇਿੱਕ ਨਰਸ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।. 

 ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਦ ਾਈਆਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਹਤ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨਾਲ 

ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਹਚ੍ਵਕਚਾਓ ਨਾ. 

ਕੁਝ ਛ ਤ ਦੀਆਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੇ 

ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ  ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਵਤੂੰਨ ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ: 

 ਘਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮਵਹਮਾਨਾਾਂ/ਵ ਵਜਟਰਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਨ ੂੰ  

ਸੀਮਤ ਕਰੋ; 
 ਗੈਰ-ਜਰ ਰੀ ਗਤੀਵ ਧੀਆਾਂ ਅਤ ੇਸਮਾਵਜਕ ਪਰਸਪਰ 

ਪਰਭਾ  ਤੋਂ ਬਚੋ; 
 ਲੋਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦਆੁਲੇ ਮਾਸਕ 

ਪਵਹਨਣ ਲਈ ਕਹੋ।. 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/fievre-chez-enfant
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/grippe-influenza#c177564
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/gastro-enterite
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/grippe-rhume-et-gastro/gastro-enterite
https://www.inspq.qc.ca/mieux-vivre

