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ਤਪਿਦਕ (ਟੀਬੀ) ਕਾਰਨ ਅਲਿਹਦਾ ਘਰ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ 

 
ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਜ� ਗਲੇ ਿਵਚ ਟੀਬੀ ਦੀ ਸਿਕਿਰਆ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ� ਤੁਸ� ਖੰਘਦੇ ਹੋ, ਿਛੱਕ 

ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਜ� ਗਾ�ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂ ਦੂਜੇ 

ਲੋਕ� ਤਕ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।   
 
ਟੀਬੀ ਚਮਚੇ ਜ� ਕ�ਟੇ, ਪਲੇਟ�, ਕੱਪ, ਕੱਪੜੇ, ਿਬਸਤਰੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਜ� ਪਖਾਨ�  ਦੀ  ਸ�ਝੀ ਵਰਤ� 

ਕਰਨ ਜ� ਹੱਥ ਿਮਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹ� ਫੈਲਦੀ ਹੈ। 
  
ਘਰ ਅੰਦਰ ਅਲਿਹਦਗੀ 
 
ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨ�  ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਦ ਤੱਕ ਘਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਿਦੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤ� ਦੂਿਜਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੰੂ ਘਰ ਿਵਚ ਅਲਿਹਦਗੀ (ਹੋਮ ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ) ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਬੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ �ਪਰ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। 
 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਨ� ਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ�ਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਖੇਗੀ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਆਪਣੀ ਥੁੱ ਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਿਖਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਿਕ ਲਾਗ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਥੁੱ ਕ ਿਵਚ ਟੀਬੀ ਦੇ ਕੋਈ 

ਰੋਗਾਣੂ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਿਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ 

ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੂਜ ੇਲੋਕ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰ ੋ
 
 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ। ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਿਵਚ ਅਲਿਹਦਗੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੰਮ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਜ� ਿਕਸੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ� ਤ ੇਨਹ� 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 
 

 ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਪਤਾ ਚਲਣ ਸਮ� ਰਿਹ ਰਹੇ ਸੀ। 
 

 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਤਦ ਤਕ ਟੀਬੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਰਿਹਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦ 

ਤਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਟੀਬੀ ਲਈ ਚਮੜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੈਸਟ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਦਾ ਸਰੀਰ ਹਾਲ� ਇੰਨ� ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ 

ਿਕ ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜ� ਸਕੇ। ਦਵਾਈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਬਮਾਰ ਪੈਣ ਤ� ਰੋਕੇਗੀ।  
 

 ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ� ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡ ੇਘਰ ‘ਚ� ਟੀਬੀ ਦੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।  
 

 ਜਦ ਤੁਸ� ਖੰਘੋ ਜ� ਿਛੱਕ ਮਾਰੋ ਤ� ਆਪਣੇ ਮੰੂਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਨੰੂ ਿਟਸ਼ੂ ਜ� ਬ�ਹ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਵੋ। 
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  ਮਿਹਮਾਨ� ਜ� ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। 
 

 ਜਨਤਕ ਥ�ਵ� ਤ ੇ(ਿਜਵ�, ਕੰਮ ਦੀ ਥ�, ਸਕੂਲ, ਲਾਇਬ�ੇਰੀ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਬ�ਕ, 

ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਸ�ਟਰ, ਰੈਸਟੋਰ�ਟ, ਕੌਫੀ ਸ਼ੌਪ, ਮੂਵੀ, ਿਕਰਾਨਾ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਸ਼ੌਿਪੰਗ 
ਮਾਲ) ਨਾ ਜਾਓ। 

      
 ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨ� (ਿਜਵ�, ਬੱਸ, ਸਬਵੇ, ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ  

ਿਕਸ਼ਤੀ) ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰੋ। 
 

ਘਰ ਿਵਚਲੀ ਅਲਿਹਦਗੀ ਬਾਰ ੇਮਸ਼ਵਰੇ 
 
 ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਮੱਤਰ� ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ - ਲੋਕ� ਨਾਲ 

ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਜ� ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾਪਣ 

ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
 ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਜ� ਿਮੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਰਾਨ�  ਦਾ ਸਮਾਨ ਜ� ਖਾਣਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੋ।  

 
 ਬਾਲਕੋਨੀ, ਬੈਕਯਾਰਡ ਿਵਚ ਜ� ਛੋਟੀ ਸੈਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਉ। ਕਈ ਲੋਕ ਥੋੜ�ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ 

ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸ� ਘਰ� ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ।  
 

 ਜਦ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤ ੇਨੰੂ ਿਮਲੋ ਜ� ਟੀਬੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉ ਤ� ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਸ� ਅਪਾਇੰਟਮ�ਟ ਲਈ 

ਟੈਕਸੀ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਿਖੜਕੀ ਖੋਲ� ਕੇ ਰੱਖੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਖਤਮ ਨਹ� ਹੋ ਜ�ਦੀ, ਤੁਸ� ਆਵਾਜਾਈ 

ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। 
 

 ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਮੁਲਾਕਾਤ� ਅਤੇ ਮੀਿਟੰਗ� ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਕਸੇ ਸਮ� ਤਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਲ ਿਦਉ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 

ਹੋਵੇਗੀ।  
 

 ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਐਬਂੂਲ�ਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੌਰਨ ਦੱਸੋ ਿਕ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਬੀ ਹੈ। 
 
ਜੇ ਉਪਰਿਲਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ� ਆਪਣੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਜ� DOT ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਆਖੋ। 
 
ਘਰ ਿਵਚਲੀ ਅਲਿਹਦਗੀ ਦਾ ਅਰਸਾ 
  
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਤ� ਤੁਹਾਡੀ 

ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ 

ਤੁਹਾਡੀ ਥੁੱ ਕ ਦੀ ਜ�ਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ, 2 ਹਫਤੇ ਜ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਲਈ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਸਿਹਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ 
�ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
 
ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਿਬਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ�ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਬੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ! 
 
ਜੇ ਘਰ ਿਵਚਲੀ ਅਲਿਹਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜ� ਿਚੰਤਾਵ� ਹਨ ਤ� ਆਪਣੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਨਰਸ ਜ�  

DOT ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।   


