


 
ਮਾਊਥ-ਵਾ�, ਿਸਰਕਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ  
ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਗਲੇ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਊਥ-ਵਾ�, ਿਸਰਕਾ ਜ� ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤ� ਬਚਾਅ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ, ਸਗ� ਗਲੇ ਨੰੂ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਿਤਲ� ਦਾ ਤੇਲ  
ਿਤਲ� ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਿਦ�ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਨੰੂ ਨ�ਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  
 
ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ [C] 
ਕਈ ਲੋਕ ਨਜ਼ਲੇ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ 
ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਕੀ ਬਜ਼ਰੁਗ� ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜ� ਜਵਾਨ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਵੀ ਇਹ ਿਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ਰੁਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਿਜੰਨਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ 
(ਿਜਵ� ਿਕ ਦਮਾ, �ੂਗਰ, ਹੋਰ ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ) ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵੀ ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਖਤਰਾ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤ� ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?  
ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕ ਕੇਵਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤ� ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਤ�। ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਅਤੇ 
ਐਟਂੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਾ ਇਸ �ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ 
ਤ� ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਟਂੀਿਬਓਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ | 
 

ਿਕਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤ� ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?  
ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਜ� ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 
(COVID-19) ਦੀ ਇਨਫੈਕ�ਨ ਜਾ ਲੱਗ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਡਾਕਟਰ  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ�-�ੋਰ� ਨਾਲ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
 
 

ਇਸ ਿਬਮਾਰੀ ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਜੋ ਿਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣ ੂ
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ� ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜ� ਖੰਗਦੇ ਜ� ਿਛੱਕਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨ� ਤ� ਦੂਰ 

ਰਹੋ। 
  

ਇਹ ਿਵਿਦਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ� ਨਾਲ ਸ�ਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਮਵਰ ਸਰੋਤ�, ਿਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰ�, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਪੇ�ੇਵਰ�, 
ਿਸੱਖ ਕਿਮਊਨਟੀ ਦੇ ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਆਿਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕੋਿ�� ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� 

ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

 ਅਸ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਾਮਵਰ ਸਰੋਤ� ਿਜਵ� ਿਕ  ਸੀਡੀਸੀ  ਅਤੇ ਡਬਿਲਊਯ.ਐਚ.ਓ. ਤ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�। 
 

 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:  
WHO: http://bit.ly/COVIDmythbusters | https://twitter.com/WHO  
BBC: http://bit.ly/bbcmythbust    SCMP: http://bit.ly/2xEUgpS  

HKU Med: https://twitter.com/hkumed    NPR: http://bit.ly/nprmyth  
The Jakarta Post: http://bit.ly/jakartapostmyth   India Today: http://bit.ly/2IW5t7K 

KP.org: http://bit.ly/kpmyth   Snopes http://bit.ly/snopesmyth 
CDC: http://bit.ly/disinfectcdc  

NASMDA (Punjabi) http://bit.ly/punjabicovid  
 

Flyer questions to: VirsaCollaborative@gmail.com 
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