
(Punjabi - 16/07/2021) 

ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਕੀ ਹਦਾ ਹੈ?ੁੰ
ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਇਕ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਕਰਿਮਤ (ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੀ) ਿਚੱਚੜੀ ਦੇ ਕਟਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਛਡੇ ਗਏ 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀ ਹੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਿਚਚੜੀਆਂ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਨਹੀ ਫੈਲਾਉਦੀਆਂ – ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱਚ ਲਾਈਮ ਰੋਗ 

ਕਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਕਰਿਮਤ ਿਚੱਚੜੀ ਦੇ ਕਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਅਰ ਿਟਕ ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ੱ ੰ ੱ ੱ

ੰ ੱ

ੱ ੂੰ ੱ

ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਿਚੱਚੜੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਅਤੇ ਨਵੇ ਖੇਤਰਾ 

ਿਵਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਕੈਨਡਾ ਭਰ ਿਵਚ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਲਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਛਾਦਾਰ, 

ਿਸਲੵ ਪਰਿਕਰਤਕ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ-ਿਜਵੇ ਿਕ ਊਚੇ ਘਾਹ, ਝਾੜੀਆਂ, ਬੀੜਾ ਜਾ ਜੰਗਲ਼ਾ ਵਾਲ ਖੇਤਰਾ ਿਵਚ ਿਚੱਚੜੀਆਂ 

ਰਿਹਣਾ ਪਸਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ੱ

ੱ ੇ ੱ ੱ

ੱ ੇ ੇ ੱ

ੰ

ਬਾਲਗ਼ ਿਚੱਚੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਿਤਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਜਡੀਆਂ ਹੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋ ਿਕ ਬੱਚਾ ਿਚੱਚੜੀਆਂ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਜੱਡੀਆਂ 

ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਿਚੱਚੜੀਆਂ ਦੋਵਾ ਨ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ 

ਲਾਗ ਲਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ੱ ੱ ੰ

ੂੰ ੇ

ੱ

ਲੱਛਣ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਕਿਮਰ ਤ ਿਚੱਚੜੀ ਦੇ ਕਟਣ ਤੋ ਿਤਨ ਿਦਨਾ ਤੋ ਲ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨ ਦੇ ਅਦਰ ਲਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਦੇ ਹਨ। ਜੇ 

ਤੁਹਾ ੂਨੰ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ। ਲਛਣਾ ਿਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ੱ ੰ ੈ ੱ ੇ ੰ ੱ ੰ

ੱ ੱ

• ਗੁਲ਼ਾਈਦਾਰ, ਲਾਲ ਰਗ ਦੇ ਧਫੜ (ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨ “ਸਾਨ ਦੀ ਅਖ”
ਵਰਗੇ ਧਫੜ ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ) ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਿਚੱਚੜੀ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾ
ਦੇ ਦੁਆਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ, ਧਫੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀ ਹੁਦੇ।

ੰ ੱ ੂੰ ੵ ੱ
ੱ
ੇ ੱ ੱ ੰ

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾ ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ

• ਪੱਿਠਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ

• ਥਕਾਵਟ

• ਿਸਰਦਰਦ

• ਲਿਸਕਾ ਗੰਰਥੀਆਂ (ਿਲੰਫ ਨੋਡ) ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼

ਜੇ ਮੈਨ ਿਚੱਚੜੀ ਲੱਭ ੇਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?ੂੰ
ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਊਪਰ ਿਚਚੜੀ ਲੱਭ,ੇ ਉਸਨ ਿਜਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਹ ਿਦਉ। ਿਜਨਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾ ਿਚਚੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਚਬੜੀ 

ਰਹੇਗੀ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਲਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਿਝਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਿਚਚੜੀ 24 ਘਟੇ ਜਾ ਇਸ ਤੋ ਵਧ ਸਮੇ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਚਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾ ਤੁਹਾਨ ਪਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਿਕ ਿਕੰਨੇ 

ਸਮੇ ਤੋ ਿਚਚੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਚਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕਰ ਸਕ,ੇ ਿਕ ਕੀ ਐਟਂੀਬਾਇਔਿਟਕਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜ ਹੈ। ਐਟਂੀਬਾਇਔਿਟਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਿਵਚਾਰ ਉਦੋ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ 

ਹੈ ਜਦੋ:

ੂੰ ੱ ੂੰ ੰ ੰ ੱ ੰ

ੱ

ੂੰ ੱ ੰ ੱ ੰ ੂੰ ੱ

ੱ ੰ ੱ ੰ

ੋ

• ਿਚਚੜੀ 24 ਘਟੇ ਜਾ ਇਸ ਤੋ ਵਧ ਸਮੇ ਤੋ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਚਬੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਪੂਰੀ ਤਰੵਾ ਰਜ ਕੇ ਜਾ ਅਿਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਨ ਚੂਸ ਚਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇੱ ੰ ੱ ੰ ੱ ੰ ੂ ੁੱ

• ਿਚਚੜੀ ਲਾਹੀ ਨ 72 ਘਟੇ ਜਾ ਇਸ ਤੋ ਘਟ ਸਮਾ ਹੋ ਚਕਾ ਹੋਵ।ੱ ੂੰ ੰ ੱ ੁੱ ੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰਤ ਤੁਹਾਨ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹੀਨ ਲਈ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ’ਤੇ 

ਨਜ਼ਰ ਰਖਣੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਤੋ ਬਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਵਧਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਟਂੀਬਾਇਔਿਟਕਸ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਰਾਕ ਲਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁਦਾ ਹੈ।

ੰ ੂੰ ੰ ੱ ੱ ੇ

ੱ ੱ ੁ ੈ ੰ

ਜੇ ਿਚਚੜੀ 24 ਘਿਟਆਂ ਤੋ ਘਟ ਸਮੇ ਤੋ ਿਚਬੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਖ਼ਨ ਚਸਣ ਨਾਲ ਫਿਲਆ ਨਾ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਿਚਚੜੀ ਲਾਹੀ ਨ 72 ਘਿਟਆਂ ੱ ੰ ੱ ੰ ੂ ੂ ੁੱ ੱ ੱ ੂੰ ੰ
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ਤੋ ਵਧ ਸਮਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨ ਲਈ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਛਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਛਣ 

ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸਭਾਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

ੱ ੱ ੇ ੱ ੂੰ ੱ ੱ

ੰ ੱ ੇ

ਿਚੱਚੜੀ ਨੂੰ ਿਕਵੇ ਲਾਿਹਆ ਜਾਵ?ੇ
• ਬਰੀਕ ਨਕ ਵਾਲੀ ਿਚਮਟੀ (ਮਚਨ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।ੋ ੋ ੇ

• ਚਮੜੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨੜੇ ਤੋ ਿਚਚੜੀ ਦਾ ਿਸਰ ਿਚਮਟੀ ਨਾਲ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਿਖਚ ਕੇ ਿਚਚੜੀ ਨ ਲਾਹੋ।ੇ ੱ ੱ ੱ ੂੰ

• ਿਚੱਚੜੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜੋ ਜਾ ਘੁਮਾਉ ਨਾ। ਿਚੱਚੜੀ ਊਪਰ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ, ਲੋਸ਼ਨ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ।

• ਿਚਚੜੀ ਦੇ ਕਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਨ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੱ ੱ ੂੰ ੋ

• ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਚਚੜੀ ਨਾਲ ਿਲਜਾਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਾ ਿਜ਼ੱਪ-ਲਾਕ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਿਗੱਲਾ 
ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਚੱਚੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉ।

ੱ ੰ

• ਿਚੱਚੜੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ “ਈਿਟੱਕ” (etick.ca) ਰਾਹੀ ਭਜੋ, ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਇਲਕਟਰੋਿਨਕ ਿਟਕ ਆਈਡੈਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ 
ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ (ਿਚੱਚੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਬਜਲਈ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ) ਹੈ।

ੇ ੱ ੈ ੱ

• ਤੁਸੀ ਿਜਉਦੀ ਿਚਚੜੀ ਨ ਟਾਇਲੈੱਟ ਿਵੱਚ ਫ਼ਲੱਸ਼ ਕਰ ਜਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੈਗ/ਡੱਬੇ ਿਵਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ।
ੱ ੂੰ ੱ

ਿਚਚੜੀ ਦ ੇਕਟਣ ਤੋ ਰੋਕਥਾਮੱ ੱ
ਿਚੱਚੜੀਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨਾ (ਊਪਰ ਦੱਸ)ੇ ਊਪਰ ਸਮਾ ਿਬਤਾਉਣ ਜਾਣ ਸਮੇ ਇਹਨਾ ਸੁਖ਼ਾਲੇ ਢੰਗਾ ਨਾਲ

ਿਚਚੜੀ ਦੇ ਕਟਣ ਤੋ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:ੱ ੱ

• ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਗੇ ਿਹਸੇ ਅਤੇ ਕਪਿੜਆਂ ਊਪਰ ਕੀਟ-ਪਤੰਗੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਵਰਤੋ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

“ਡੀਟ” (DEET) ਜਾ “ਆਇਕਾਿਰਿਡਨ” (Icaridin) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ੰ ੱ ੱ

• ਲੰਬੀ ਪੈਟ, ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਜੱਤੁੇ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬਾ ਪਿਹਨੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਟ ਨੂੰ ਜੁਰਾਬਾ ਿਵੱਚ ਟੰੁਗ ਲਉ।

• ਿਚਚੜੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨੋ।ੱ

• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਦਰਖ਼ਤਾ ਜਾ ਲੰਬੇ ਘਾਹ ਿਵੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ (ਹਾਈਿਕੰਗ) ਸਮੇ ਪਗਡਡੀਆ ਊਪਰ ਚਲ।ੰ ਂ ੱ ੋ

• ਿਚੱਚੜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾ ਦੇ “ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ” ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਪੈਰਾ ਦੇ ਪਿਜਆਂ, ਗੋਿਡਆਂ, ਚਿਡਆ, ਕੱਛਾ 
ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਵਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਿਦਉ।

ੰ ੱ ਂ
ੱ

ਿਚਚੜੀਆ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਘਟ ਅਨਕਲੂ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੋ:ੱ ਂ ੱ ੁ ੱ
• ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਿਵਚ ਘਾਹ ਕਟ ਕੇ ਰਖੋ।ੱ ੱ ੱ

• ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਘਰ, ਯਾਰਡ ਆਿਦ) ਦੀ ਹਦ ਤੋ ਿਡਗੇ ਹੋਏ ਪਤੇ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆ ਹਟਾਉ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦਰਖਤ ਲਗੇ 
ਹੋਏ ਹਨ ਜਾ ਲਬੇ ਘਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਦਰਖਤਾ/ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗੵਾ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਦਰਿਮਆਨ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਿਛਲਤਰਾ ਜਾ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਹਦਬਦੀ 

ਕਰੋ।

ੱ ੱ ੱ ਂ ੇ ੇ ੱ
ੰ ੱ ੰ

• ਬਰਡ ਫ਼ੀਡਰਾ (ਪਛੀਆਂ ਨ ਦਾਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲ ਬਰਤਨ) ਦੇ ਥਲ ਅਤੇ ਉਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਉਦਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਰਖੋ; ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾ ਿਜਵੇ ਿਕ ਚੂਹੀਆ ਅਤੇ 
ਚੂਿਹਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ।

ੰ ੂੰ ੇ ੇ ੱ ੇ ੵ ੇ ੱ ਂ
ਂ

• ਿਹਰਨਾ ਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਿਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕਰੋ; ਿਕਉਿਕ ਿਚਚੜੀਆਂ ਇਨੵਾ ਜਾਨਵਰਾ ਤੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ।ੂੰ ੱ ੱ

• ਬਿਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲ ਢਾਚੇ (ਪੀਘਾ, ਸਲਾਈਡਾ ਆਿਦ) ਨ ਦਰਖਤਾ/ਝਾੜੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾ ਤੋ ਦੂਰ ਰਖੋ।ੱ ੇ ੂੰ ਂ ੱ

•  

http://www.etick.ca/
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ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨ ਿਚੱਚੜੀਆਂ ਤ ੋਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗੂੰ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾ ਘਰ ਤੋ ਬਾਹਰ ਿਬਤਾਉਦਾ ਹੈ, ਿਚਚੜੀਆਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ 

ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਮ ਦਾ ਿਹਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਿਕ ਕਤੇ ਅਤੇ ਿਬਲੀਆਂ ਿਸਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨ 

ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਨਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਿਚਚੜੀ ਤੁਹਾਡੇ

ੱ

ੰ ੱ ੁੱ ੱ ੱ ੂੰ

ੱ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਤ ਰਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਮਨਖ ਨ ਕਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।ੱ ੰ ੁੱ ੂੰ ੱ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਸਚਾਰਤ ਕਰਨ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਚਚੜੀਆਂ ਲਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ:ੂੰ ੰ ੱ ੱ

• ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨ ਿਚਚੜੀਆ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਲਤਰੀ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ) ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ। 

ਸਰੀਰ ਊਪਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਿਚੱਚੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਜਾ ਮਾਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਕੱੁਿਤਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਹੈ।

ੂੰ ੱ ਂ ੋ ੱ

ੇ

• ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਚਚੜੀਆ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ/ਝਾੜੀਆ ਜਾ ਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ 
ਥਾਵਾ ’ਤੇ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ੱ ਂ ਂ

• ਿਚਚੜੀਆਂ ਨ ਤੁਰਤ ਲਾਹੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਉ: ੱ ੂੰ ੰ

» ਬਰੀਕ ਨੋਕ ਵਾਲੀ ਿਚਮਟੀ (ਮਚਨ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।ੋ ੇ

» ਚਮੜੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨੜੇ ਤੋ ਿਚਚੜੀ ਦਾ ਿਸਰ ਿਚਮਟੀ ਨਾਲ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਿਖਚ ਕੇ ਿਚਚੜੀ ਨ ਲਾਹੋ। ਿਚਚੜੀ ਨ ਮਰੋੜੋ ਜਾ ਘੁਮਾਉ 
ਨਾ। ਿਚਚੜੀ ਊਪਰ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ, ਲਸ਼ਨ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੋ।

ੇ ੱ ੱ ੱ ੂੰ ੱ ੂੰ
ੱ ੋ

» ਿਚੱਚੜੀ ਦੇ ਕਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾ ਨ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵ।ੱ ੂੰ ੋ

» ਿਜਉਦੀ ਿਚੱਚੜੀ ੂਨੰ ਟਾਇਲੈੱਟ ਿਵੱਚ ਫ਼ਲੱਸ਼ ਕਰ ਜਾ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੈਗ/ਡੱਬ ੇਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਿਵੱਚ ਸੱੁਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ।

» ਜਦੋ ਸਲਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨ ਿਚਚੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।ੋ ੂੰ ੱ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ OttawaPublicHealth.ca/Lymedisease ਿਵਖੇ ਜਾਉ।

http://www.ottawapublichealth.ca/Lymedisease
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