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ਵਸੈਟ ਨਾਇਲ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਵੈਸਟ ਨਾਇਲ ਵਾਇਰਸ (WNV) ਮੱਛਰ	ਾ ਰਾਹੀ ਫ਼ਲੈਾਈ ਜ	ਾਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ - ਕੁਝ ਸੂਰਤ	ਾ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ 
ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

ਮੱਛਰ	ਾ ਨੰੂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਕਊਲੈਕਸ ਸ਼ਰੇਣੀ(Culex genus) ਦੇ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਪੰਛੀ ਨੰੂ 
ਕੱਟਣ ਤੋ	 ਿਪੱਛੋ	 ਲਾਗ ਲੱਗ ਜ	ਾਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਡਬਿਲਯੂਐੱਨਵੀ (WNV)ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ	 ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਾਵ	ਾ (corvids) ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਿਜਵੇ ਿਕ ਢਡੋਰ ਕ	ਾ, 
ਸਧਾਰਨ ਕ	ਾ, ਅਤੇ ਬਲੂ ਜੇਅ ਹਨ, ਸਧਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਿਕਸਮ	ਾ ਿਜਵੇ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਿਚੜੀਆਂ, 
ਸਧਾਰਨ ਮਨੈਾ (ਗਰ੍ੈਕਲ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰੌਿਬਨ (ਲਾਲ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਿਜਹਾ ਪੰਛੀ) ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦ ੇ
ਸਰੀਰ ਤੋ	 ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ	ਾ ਿਵੱਚ ਡਬਿਲਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।  

ਡਬਿਲਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਨਾਲ ਸੰਕਰ੍ਿਮਤ (ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ) ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟਣ ਿਪੱਛੋ	 ਇਹ ਲਾਗ 
ਮਨੁੱਖ	ਾ ਿਵੱਚ ਫ਼ਲੈ ਜ	ਾਦੀ ਹੈ। ਘੋੜ ੇਵੀ ਸੰਕਰ੍ਿਮਤ ਮੱਛਰ ਦਆੁਰਾ ਕੱਟਣ ਿਪੱਛੋ	 ਡਬਿਲਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਤੋ	 
ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹ ੋਜ	ਾਦੇ ਹਨ।  

ਲੱਛਣ 
ਡਬਿਲਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ੇਿਵਅਕਤੀਆ ਂਿਵੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਨਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ੍ੰ ਤੂ 
ਕਈਆਂ ਨੰੂ ਫ਼ਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ	ਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਡਬਿਲਯੂਐੱਨਵੀ (WNV) ਤੋ	 
ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜ	ਾਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦ ੇਬਾਲ਼ਗ	ਾ ਅਤ ੇਬਜ਼ਰੁਗ	ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਵਰਧੁ ਲੜਹ੍ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਲੱਛਣ	ਾ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:  

• ਫ਼ਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ, ਿਜੰਨ	ਾ ਿਵੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ, ਮੱਥ ੇਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਪੱਿਠਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤ ੇਕਦ ੇਕਦ ੇਚਮੜੀ
ਉੱਪਰ ਧੱਫੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋ	 ਤੀਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਹਨ; 

• ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਿਜਵ ੇਿਕ ਗਰਦਨ ਦਾ ਅਕੜਾਅ, ਪੱਿਠਆਂ ਿਵੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੇਸੁਰਤੀ, ਭਚੁਲਾਹਟ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ
ਬੇਹੋਸ਼ੀ। 

• ਸੰਕਰ੍ਿਮਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋ	 ਿਪੱਛੋ	 ਲੱਛਣ ਿਦਖਾਈ ਦਣੇ ਿਵੱਚ 3 ਤੋ	 14 ਿਦਨ ਲੱਗ ਸਕਦ ੇਹਨ।

ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋ	 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਿਕਵ ੇਬਚਾਉਣਾ ਹ ੈ
ਅੱਗ ੇਿਦੱਤ ੇਢੰਗ	ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ	 ਨਾਲ ਮੱਛਰ	ਾ ਤੋ	 ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦ ੇਮਕੌ ੇਘਟਾਉ: 
• ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੰਗੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਉੱਪਰ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ਦੁਾ ਦਵਾਈ ਵਰਤੋ ਿਜਸ

ਿਵੱਚ “ਡੀਟ” (DEET) ਜ	ਾ “ਆਇਕਾਿਰਿਡਨ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। 
• ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਸੰਘਣੇ ਬੁਣੇ ਹਏੋ ਪਰ ਿਢੱਲੇ ਕੱਪੜ-ੇਲੰਬੀਆਂ ਪੈਟ	ਾ, ਪਰੂੀ ਬ	ਾਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼, ਜੁਰਾਬ	ਾ

ਅਤੇ ਜੁੱਤ ੇਪਿਹਨ	ੋ ; ਮੱਛਰ ਗੂੜਹ੍ੇ ਰੰਗ ਦ ੇਕੱਪਿੜਆਂ ਵੱਲ ਅਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਪਤਲੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 
ਨਾਲ ਿਚਪਕੇ ਹੋਏ ਕੱਪਿੜਆਂ ਿਵੱਚੋ	 ਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦ ੇਹਨ।   

• ਸੂਰਜ ਿਛਪਣ ਅਤ ੇਸੂਰਜ ਚੜਹ੍ਨ ਦੇ ਸਮੇ ਦਰੌਾਨ - ਜਦੋ	 ਮੱਛਰ ਬਹਤੁੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ – ਅਤੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਛ	ਾਦਾਰ, ਦਰਖਤ/ਝਾੜੀਆ ਂਵਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲਹ੍ੀ ਥ	ਾ ਵਾਲੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ 
ਤੋ	 ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ।   

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀਆਂ ਿਵੱਚ ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉੱਿਚਤ
ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। 

ਵੈਸਟ ਨਾਇਲ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਰਕੋ ੋ
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ਮੱਛਰ	ਾ ਦੀ ਜਨ ਸੰਿਖਆ ਘਟਾਉ: 
ਮੱਛਰ	ਾ ਦੀਆਂ ਜਣਨ ਥਾਵ	ਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤ ੇਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 
ਖੜਹ੍ ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਕਰ:ੋ 
• ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ/ਬਾਹਰ ਡੱਬੇ, ਭ	ਾਡ ੇਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤ	ਾ ਵੇਖੋ ਿਜੰਨਹ੍ 	ਾ ਿਵੱਚ 

ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਹ੍ 	ਾ ਨੰੂ ਹਫ਼ਤ ੇਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ, ਉਨਹ੍ 	ਾ ਨੰੂ 
ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਿਦਉ ਜ	ਾ ਜਦੋ	 ਉੱਿਚਤ ਹੋਵੇ ਉਨਹ੍ 	ਾ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਰ ਿਦਉ, ਜ	ਾ ਉਨਹ੍ 	ਾ ਨੰੂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਠਕਾਣੇ 
ਲਗਾ ਿਦਉ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ	: 

» ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਵਿੇਡੰਗ ਪੂਲ (ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਡੂੰ ਘੇ ਪੂਲ) 

» ਵਹ੍ੀਲਬੈਰੋ  

» ਪੂਲ (ਤਲਾਅ) ਦ ੇਕਵਰ 

» ਬਰਡ ਬਾਥ 

» ਟਾਇਰ 

» ਗਮਿਲਆਂ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਬਰਤਨ/ਤਸ਼ਤਰੀਆ ਂ

• ਛੱਤ	ਾ ਦ ੇਰੁਕੇ ਹਏੋ ਪਰਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ; ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਨਕਾਸੀ ਿਵੱਚ ਿਵਘਨ ਪਾਉਦ ੇਪੱਤ ੇਅਤੇ ਮਲਬਾ ਕੱਢ 
ਿਦਉ।   

• ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਿਕ ਮੀਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠ	ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੋਲ	ਾ ਦ ੇਮੂੰ ਹ ਹਮਸ਼ੇ	ਾ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹਏੋ ਹਣੋ।  

• ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਡ ਬਾਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਦਲੋ, ਿਨੱਜੀ ਸਜਾਵਟੀ ਤਲਾਅ ਦ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ 
ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਵਾਉ ਜ	ਾ ਜੇ ਉਨਹ੍ 	ਾ ਦਾ ਿਨਕਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਨਹੀ ਜ	ਾਦਾ ਤ	ਾ ਉਨਹ੍ 	ਾ ਿਵੱਚ ਮੱਛਰ ਦੇ 
ਆਂਡੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ਰੂਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਪਾਉ।  

• ਸਿਵਿਮੰਗ ਪੂਲ	ਾ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉੱਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉ।   

• ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਵਾਲੇ ਡੱਿਬਆਂ ਦ ੇਥੱਲੇ ਿਵੱਚ ਸੁਰਾਖ਼ ਕਰ ਿਦਉ ਤ	ਾਿਕ ਉਨਹ੍ 	ਾ ਿਵੱਚੋ	 ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਨਕਾਸ ਹੋ 
ਸਕੇ।    

• ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜ਼ਮੀਨ) ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਖੜਹ੍ਾ ਹਣੋ ਤੋ	 ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੈਡਸਕੇਿਪੰਗ (ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਪੱਧਰੀ 
ਕਰ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨੀ) ਕਰੋ।    

• ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਬੈਕਯਾਰਡ ਿਵੱਚ ਮੀਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਨਕਾਸ ਪਰ੍ਬੰਧ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ	ਾ ਉਸਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 
ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਕਲਪ	ਾ ਬਾਰੇ ਿਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਔਟਵਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।  

ਵੈਸਟ ਨਾਇਲ ਵਾਇਰਸ, ਲੱਛਣ	ਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਦੋ	 ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ 

ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰ ੇਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਔਟਵਾ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨੰੂ  613-580-6744 ’ਤੇ ਕਾਲ 

ਕਰੋ ਜ	ਾ  OttawaPublicHealth.ca/WestNileVirus ਿਵਖੇ ਜਾਉ 
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