ਲਾਈਮ ਰੋਗ
ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਇੱ ਕ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਕ�ਿਮਤ (ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੀ) ਿਚੱ ਚੜੀ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ ਛੱ ਡੇ ਗਏ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਨਹ� ਫੈਲਾ�ਦੀਆਂ – ਆਂਟੇਰੀਓ ਿਵੱ ਚ ਲਾਈਮ ਰੋਗ

ਕਾਲੀਆਂ ਲੱਤ� ਵਾਲੀ ਸੰ ਕ�ਿਮਤ ਿਚੱ ਚੜੀ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੀਅਰ ਿਟੱ ਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਲੱਤ� ਵਾਲੀਆਂ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧ ਅਤੇ ਨਵ� ਖੇਤਰ�

ਿਵੱ ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਕੈਨ�ਡਾ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਛ�ਦਾਰ,
ਿਸੱ ਲ�ੇ ਪ�ਿਕਰਤਕ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ-ਿਜਵ� ਿਕ �ਚੇ ਘਾਹ, ਝਾੜੀਆਂ, ਬੀੜ� ਜ� ਜੰ ਗਲ਼� ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ

ਰਿਹਣਾ ਪਸੰ ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਲਗ਼ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱ ਕ ਿਤਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਿਜੱ ਡੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ� ਿਕ ਬੱ ਚਾ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਖਸਖਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਿਜੱ ਡੀਆਂ

ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਗ਼ ਅਤੇ ਬੱ ਚਾ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਦੋਵ� ਨੂੰ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ

ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲੱਛਣ
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰ ਕ�ਿਮਤ ਿਚੱ ਚੜੀ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਤ� ਿਤੰ ਨ ਿਦਨ� ਤ� ਲੈ ਕੇ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲੋ । ਲੱਛਣ� ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

• ਗੁਲ਼ਾਈਦਾਰ, ਲਾਲ ਰੰ ਗ ਦੇ ਧੱ ਫੜ (ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ “ਸਾਨ� ਦੀ ਅੱ ਖ”

ਵਰਗੇ ਧੱ ਫੜ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਿਚੱ ਚੜੀ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਵਾਲੀ ਥ�
ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱ ਧਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ, ਧੱ ਫੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੇ।

• ਬੁਖ਼ਾਰ ਜ� ਠੰਢ ਲੱਗਣੀ

• ਪੱ ਿਠਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜ� ਦਾ ਦਰਦ
• ਥਕਾਵਟ
• ਿਸਰਦਰਦ
• ਲਿਸਕਾ ਗ�ੰ ਥੀਆਂ (ਿਲੰਫ ਨ�ਡ) ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼

ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ ਿਚੱ ਚੜੀ ਲੱਭੇ ਤ� ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ �ਪਰ ਿਚੱ ਚੜੀ ਲੱਭੇ, ਉਸਨੂੰ ਿਜੰ ਨ� ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਹ ਿਦਉ। ਿਜੰ ਨ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਿਚੱ ਚੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਚੰ ਬੜੀ

ਰਹੇਗੀ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ� ਹੀ ਵਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਿਝਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ

ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਿਚੱ ਚੜੀ 24 ਘੰ ਟੇ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਤ� ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਚੰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱ ਕਾ ਪਤਾ ਨਹ� ਿਕ ਿਕੰ ਨ�

ਸਮ� ਤ� ਿਚੱ ਚੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਚੰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ� ਤ�ਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਂ ੀਬਾਇਔਿਟਕਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਐਟ
ਂ ੀਬਾਇਔਿਟਕਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਉਦ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ
ਕਰ ਸਕੇ, ਿਕ ਕੀ ਐਟ

ਹੈ ਜਦ�:

• ਿਚੱ ਚੜੀ 24 ਘੰ ਟੇ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਤ� ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਿਚੰ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਰੱ ਜ ਕੇ ਜ� ਅੰ ਿਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਚੁੱ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
• ਿਚੱ ਚੜੀ ਲਾਹੀ ਨੂੰ 72 ਘੰ ਟੇ ਜ� ਇਸ ਤ� ਘੱ ਟ ਸਮ� ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਲਈ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ� ’ਤੇ
ਂ ੀਬਾਇਔਿਟਕਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਤ� ਬਚਾ ਕਰਨ ਜ� ਵਧਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਟ

ਜੇ ਿਚੱ ਚੜੀ 24 ਘੰ ਿਟਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਸਮ� ਤ� ਿਚੰ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਫੁੱ ਿਲਆ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਿਚੱ ਚੜੀ ਲਾਹੀ ਨੂੰ 72 ਘੰ ਿਟਆਂ
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ਤ� ਵੱ ਧ ਸਮ� ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤ� ਵੀ ਇੱ ਕ ਮਹੀਨ� ਲਈ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਦੀਆਂ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣ� ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ
ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ।

ਿਚੱ ਚੜੀ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਲਾਿਹਆ ਜਾਵੇ?
• ਬਰੀਕ ਨ�ਕ ਵਾਲੀ ਿਚਮਟੀ (ਮੋਚਨ�) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
• ਚਮੜੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨ�ੜੇ ਤ� ਿਚੱ ਚੜੀ ਦਾ ਿਸਰ ਿਚਮਟੀ ਨਾਲ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਿਚੱ ਚੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੋ।
• ਿਚੱ ਚੜੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜੋ ਜ� ਘੁਮਾਉ ਨਾ। ਿਚੱ ਚੜੀ �ਪਰ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ, ਲੋ ਸ਼ਨ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਿਚੱ ਚੜੀ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਵਾਲੀ ਥ� ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
• ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿਚੱ ਚੜੀ ਨਾਲ ਿਲਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜ� ਿਜ਼ੱ ਪ-ਲਾਕ ਬੈਗ ਿਵੱ ਚ ਿਗੱ ਲਾ
ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਰੱ ਖ ਕੇ ਉਸ ਿਵੱ ਚ ਿਚੱ ਚੜੀ ਨੂੰ ਪਾਉ।

• ਿਚੱ ਚੜੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ “ਈਿਟੱ ਕ” (etick.ca) ਰਾਹ� ਭੇਜੋ, ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਇਲੈ ਕਟ�ੋਿਨਕ ਿਟੱ ਕ ਆਈਡ�ਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ
ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ (ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਿਬਜਲਈ ਪਲੈ ਟਫ਼ਾਰਮ) ਹੈ।

• ਤੁਸ� ਿਜ�ਦੀ ਿਚੱ ਚੜੀ ਨੂੰ ਟਾਇਲੈ �ਟ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਲੱਸ਼ ਕਰ ਜ� ਸੀਲ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਬੈਗ/ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਿਚੱ ਚੜੀ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਤ� ਰੋਕਥਾਮ
ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਦੇ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਸਥਾਨ� (�ਪਰ ਦੱ ਸੇ) �ਪਰ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਜਾਣ ਸਮ� ਇਹਨ� ਸੁਖ਼ਾਲੇ ਢੰ ਗ� ਨਾਲ
ਿਚੱ ਚੜੀ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਤ� ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

• ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਿਹੱ ਸੇ ਅਤੇ ਕੱ ਪਿੜਆਂ �ਪਰ ਕੀਟ-ਪਤੰ ਗੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਵਰਤੋ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
“ਡੀਟ” (DEET) ਜ� “ਆਇਕਾਿਰਿਡਨ” (Icaridin) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

• ਲੰਬੀ ਪ�ਟ, ਪੂਰੀ ਬ�ਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਜੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਜੁਰਾਬ� ਪਿਹਨ� ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ�ਟ ਨੂੰ ਜੁਰਾਬ� ਿਵੱ ਚ ਟੁੰ ਗ ਲਉ।
• ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਹਲਕੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਪਿਹਨ�।
• ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਦਰਖ਼ਤ� ਜ� ਲੰਬੇ ਘਾਹ ਿਵੱ ਚ ਪੈਦਲ ਚੱ ਲਣ (ਹਾਈਿਕੰ ਗ) ਸਮ� ਪਗਡੰ ਡੀਆਂ �ਪਰ ਚੱ ਲੋ ।
• ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ� ਦੇ “ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ” ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਪੈਰ� ਦੇ ਪੰ ਿਜਆਂ, ਗੋਿਡਆਂ, ਚੱ ਿਡਆਂ, ਕੱ ਛ�
ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ ਵੱ ਲ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਿਦਉ।

ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਘੱ ਟ ਅਨੁਕਲ
ੂ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ:
• ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਘਾਹ ਕੱ ਟ ਕੇ ਰੱ ਖੋ।
• ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਘਰ, ਯਾਰਡ ਆਿਦ) ਦੀ ਹੱ ਦ ਤ� ਿਡੱ ਗੇ ਹੋਏ ਪੱ ਤੇ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਹਟਾਉ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ
ਹੋਏ ਹਨ ਜ� ਲੰਬੇ ਘਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਦਰਖਤ�/ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ�ਾ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਦਰਿਮਆਨ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਿਛਲਤਰ� ਜ� ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਹੱ ਦਬੰ ਦੀ

ਕਰੋ।

• ਬਰਡ ਫ਼ੀਡਰ� (ਪੰ ਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ) ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੇ ਆਲੇ -ਉਦਾਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱ ਖੋ; ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ� ਿਜਵ� ਿਕ ਚੂਹੀਆਂ ਅਤੇ
ਚੂਿਹਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ� ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ।

• ਿਹਰਨ� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕਰੋ; ਿਕ�ਿਕ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਇਨ�� ਜਾਨਵਰ� ਤ� ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਲ� ਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਢ�ਚੇ (ਪ�ਘ�, ਸਲਾਈਡ� ਆਿਦ) ਨੂੰ ਦਰਖਤ�/ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵ� ਤ� ਦੂਰ ਰੱ ਖੋ।
•
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ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਤ� ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰ ਗ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮ� ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਬਤਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਿਕ ਕੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਿਬੱ ਲੀਆਂ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਨਹ� ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਿਚੱ ਚੜੀ ਤੁਹਾਡੇ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੱ ਤ ਰਾਹ� ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਕਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲਾਈਮ ਰੋਗ ਸੰ ਚਾਰਤ ਕਰਨ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ:

• ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਲੋ ਤਰੀ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ) ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਸਰੀਰ �ਪਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਜ� ਮਾਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱ ਿਤਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਹੈ।

• ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ/ਝਾੜੀਆਂ ਜ� ਘਣੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਥਾਵ� ’ਤੇ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

• ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਹੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦਉ:
» ਬਰੀਕ ਨ�ਕ ਵਾਲੀ ਿਚਮਟੀ (ਮੋਚਨ�) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ।
» ਚਮੜੀ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਨ�ੜੇ ਤ� ਿਚੱ ਚੜੀ ਦਾ ਿਸਰ ਿਚਮਟੀ ਨਾਲ ਪਕੜੋ ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਿਖੱ ਚ ਕੇ ਿਚੱ ਚੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੋ। ਿਚੱ ਚੜੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜੋ ਜ� ਘੁਮਾਉ
ਨਾ। ਿਚੱ ਚੜੀ �ਪਰ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ, ਲੋ ਸ਼ਨ ਜ� ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਰਤੋ।

» ਿਚੱ ਚੜੀ ਦੇ ਕੱ ਟਣ ਵਾਲੀ ਥ� ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
» ਿਜ�ਦੀ ਿਚੱ ਚੜੀ ਨੂੰ ਟਾਇਲੈ �ਟ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਲੱਸ਼ ਕਰ ਜ� ਸੀਲ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਬੈਗ/ਡੱ ਬੇ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਿਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

» ਜਦ� ਸਲੋ ਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਿਚੱ ਚੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ OttawaPublicHealth.ca/Lymedisease ਿਵਖੇ ਜਾਉ।
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