
ਮੱਛਰ% ਤ' ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੋ
ਮੱਛਰ ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਿਟਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਹ।ੈ
> ਜਦ# ਤੁਸ' ਬਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ/ ਿਢੱਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ' ਬੰਦ ਜੱੁਤੀਆਂ ਪਾਓ
> ਸੂਰਜ ਚੜAਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਤ# ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
> ਚਮੜੀ Gਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌਿੜਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਓ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡੀਈਈਟੀ (DEET), ਿਪਕਾਰੀਿਡਨ (picaridin),ਜ/

ਿਨੰਬੂ ਯੂਕਿਲਪਟਸ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ
> ਕੀਟਨਾLਕ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੂਫ਼ (mosquito coils) ਦੀ ਵਰਤ# ਕਰੋ
> ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਕੀਿੜਆਂ ਤ# ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ
> ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਡੱਬੇ-ਭ/ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦਉ ਿਜਨA / ਿਵੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵ5 ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾ;ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ5 TIS ਨੰੂ 131 
450 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 1800 022 222



ਮੱਛਰ% ਤ' ਆਪਣੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰੋ
ਮੱਛਰ ਜਾਪਾਨੀ ਇਨਸੇਫਲਾਈਿਟਸ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ (ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਹੈ।

> ਜਦ# ਤੁਸ' ਬਾਹਰ ਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ/ ਿਢੱਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ' ਬੰਦ
ਜੁੱ ਤੀਆਂ ਪਾਓ

> ਸੂਰਜ ਚੜAਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੱੁਬਣ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ ਤ# ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

> ਚਮੜੀ Gਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌਿੜਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਗਾਓ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਡੀਈਈਟੀ
(DEET), ਿਪਕਾਰੀਿਡਨ (picaridin),ਜ/ ਿਨੰਬੂ ਯੂਕਿਲਪਟਸ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇ

> ਕੀਟਨਾLਕ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧੂਫ਼ (mosquito coils) ਦੀ ਵਰਤ#
ਕਰੋ

> ਿਖੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਕੀਿੜਆਂ ਤ# ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕੋ

> ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਡੱਬੇ-ਭ/ਿਡਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾ ਿਦਉ ਿਜਨA / ਿਵੱਚ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਚੰਤਾਵ5 ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਭਾ;ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ, ਤ5 TIS ਨੰੂ 131 450 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
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