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ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਜਿੱਥੇ ਜਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ 
ਕੋਜਿਿ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰੰਜਭਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਜਵੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਮਾਰੀਆਂ ਿਾਂ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ 
ਿੱਚਾ ਕਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜਿਮਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਕ ਉਸਨੰੂ ਘਰ ਜਵੱਚ ਰਜਹਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਜਵੱਚ ਜਿਮਾਰ ਿੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਿਾਂ 
ਅਜਿਐਨ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 
ਲਈ ਯੋਿਨਾ ਿਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਜਵਕਲਪਾਂ ਿਾਰੇ ਿਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਿੱਚਾ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਿਹੁਤਾ ਚੰਗਾ 
ਮਜਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਜਰਵਾਰਾਂ 
ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਸਰੇ 
ਿੱਜਚਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਆਨ 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱ ਝ ਜਵਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਿਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ 
ਅਤੇ ਯੋਿਨਾ ਿਣਾਉਣਾ ਜਵਿੇਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਕਾਿੀ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਲਈ 
ਮੁਿਕਲਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਜਰਵਾਰ ਜਿਮਾਰ ਿੱਜਚਆਂ 
ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਕਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਮਾਰ 
ਿੱਜਚਆਂ ਦੇ ਜਹੱਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 
ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਆਰੰਜਭਕ ਜਸਖਲਾਈ ਸਵੇਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਜਿਮਾਰੀ 
ਆਰੰਜਭਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਵੇਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਵੱਚ ਿੱਚ ੇਕਈ ਦੂਸਰੇ ਿੱਜਚਆਂ ਅਤੇ ਿਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਿ ੇਵਿੋਂ ਸੰਕਾ੍ਮਕ ਜਿਮਾਰੀਆਂ ਫਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਵੇਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਸੰਕਾ੍ਮਕ ਜਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਲੈਾਵ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਵਸ਼ਸੇ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਅਮਲ ਜਵੱਚ ਜਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਿੱਚੇ ਆਰੰਜਭਕ ਜਸਖਲਾਈ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ 
ਵਾਰ ਿੀਮਾਰ ਜਕਉਂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ ਹਨ?
ਿੱਚੇ ਪਜਹਲੀ ਵਾਰ ਆਰੰਜਭਕ ਿਾਲ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਿਾਣ ‘ਤੇ ਜਿਮਾਰੀਆਂ 
ਦੀ ਚਪੇਟ ਜਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਕਉਂਜਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ 
ਤੁਲਣਾ ਜਵੱਚ ਜਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 
ਸੰਕ੍ਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਪ੍ਤੀ ਉਹ ਅਿੇ ਤੱਕ 
ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਿੱਜਚਆਂ ਦੇ ਜਸਹਤਮੰਦ ਵਾਿੇ, ਜਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੱਜਚਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਣ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ 
ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਿਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਵੱਚ ਿੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਿੱਜਚਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ 
ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਿੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਿੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਿੱਜਚਆਂ, ਿਾਲਗਾਂ, ਜਖਡੌਜਣਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਂ 
ਿਾਂ ਖੰਘ ਿਾਂ ਜਛੱਕ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਜਵੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਜਵੱਚ ਆ ਕੇ ਿੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਜਿਮਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਜਕਉਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ?
ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਜਨਯੰਤਰਕ ਅਜਿਕਾਰੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱ ਝ 
ਮਾਮਜਲਆਂ ਜਵੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਆਰੰਜਭਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਮਾਰ ਿੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੱਕ 
ਜਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਵੱਚ ਸੰਕ੍ਾਮਕ ਜਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ 
ਜਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਮਾਰ ਿੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਿਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ 
ਿੋ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਪਲਿਿ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਿਮਾਰੀਆਂ 
ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਹੱਥ ਿੋਣ, 
ਜਖਡੌਜਣਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਤਲਾਂ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ 
ਜਵਿੇਿ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਜਕਜਰਆਵਾਂ ਮੌਿੂਦ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਜਵੱਚੋਂ ਿੀਮਾਰ ਿੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਿਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿੱਜਚਆਂ, 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਿਮਾਰ ਿੱਜਚਆਂ 
ਨੰੂ ਵਾਿੂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਿੋ 
ਜਕ ਿਾਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਵੱਚ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ। ਜਿਮਾਰ ਿੱਚੇ ਿਲਦੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿੇ ਉਹ ਆਰਾਮ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਜਵੱਚ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਦੂਸਰੇ ਿੱਜਚਆਂ, ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਵੱਚ ਸੰਕ੍ਮਣ ਫੈਲਣ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਜਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਕਵੇਂ ਿਚਾ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਿਚਪਨ ਦੀ ਕੁੱ ਝ ਗੰਭੀਰ ਜਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ 
ਸੱਭ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਈ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ 
ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿੱਜਚਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰੁਦਾ 
ਹੈ - ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। 
ਿੇ ਿਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ ਯੋਗ ਜਿਮਾਰੀ 
ਪਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਾਪਤ ਿੱਜਚਆਂ 
ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-
ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਜਖਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕ੍ਮਣ ਦੇ ਹੋਰ 
ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਆਰੰਜਭਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਵੱਚ ਿੱਜਚਆਂ ਦੇ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਪਜਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਿਿ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੌਿੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਜਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ 
ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਪੋ੍ਗਰਾਮ (Australian 
Government’s National Immunisation Program) ਿਾਰੇ 
www.health.gov.au/health-topics/immunisation/
immunisation-throughout-life/immunisation-for-
children‘ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਜਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਕ ਮੇਰਾ ਿੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਹੈ? 
ਜਕਸੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਆਰੰਜਭਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੰਕ੍ਾਮਕ ਜਿਮਾਰੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਸਿਾਰਣ ਜਨਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਜਵੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ 
ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਿਮਾਰੀ 
ਹੈ, ਿੋ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਤੀਜਵਿੀਆਂ ਜਵੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਹੱਸਾ 
ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਕਈ ਵਾਰ ਿੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਿਾਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਦਮਾ 
ਿਾਂ ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਜਸਸ। ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸਜਥਤੀਆਂ ਜਵੱਚ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 
‘ਤੇ ਪਜਰਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਿੱਚੇ ਦੀ 
ਆਮ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਜਵਵਹਾਰਕ ਸਜਥਤੀ ਨੰੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਵੱਚ ਦਰਿ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਜਸਹਤ ਸਿੰਿੀ ਵਾਿੂ ਲੋੜਾਂ 
ਵਾਲੇ ਿੱਜਚਆਂ ਲਈ ‘ਸਿਾਰਣ’ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਿਾਰੇ ਿਾਣਨ 
ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਜਮਲਦੀ ਹੈ।

ਿੇ ਮੇਰਾ ਿੱਚਾ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਿੀਮਾਰ ਹੋ 
ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਆਰੰਜਭਕ ਜਸੱਜਖਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਿੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਕ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਕੋਈ ਸੰਕ੍ਾਮਕ ਜਿਮਾਰੀ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ। 
ਹਾਲਾਂਜਕ, ਿੇ ਜਕਸੇ ਸੰਕ੍ਾਮਕ ਜਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੱ਼ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ 
ਪਜਰਵਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਿਲਦ ਤੋਂ ਿਲਦ ਲੈ ਿਾਣ ਿਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ 
ਜਲਆਉਣ ਲਈ ਕਜਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ 
ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਪਜਰਵਾਰ ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ 
ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਹੇਗੀ, ਿੋ ਜਕ ਿੱਚੇ ਦੇ ਸੰਕ੍ਜਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿੇ ਮੇਰੇ ਿੱਚੇ ਨੰੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 
ਕੁੱ ਝ ਿੱਜਚਆਂ ਨੰੂ ਦਮੇ ਵਰਗੀ ਜਿਮਾਰੀ ਿਾਂ ਸਜਥਤੀ ਦੇ ਇਲਾਿ 
ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਿੱਚੇ ਿੀਮਾਰ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਾਂ ਜਸਹਤਯਾਿੀ ਨੰੂ 
ਵਾਪਸ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਜਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਜਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ 
ਜਿਵੇਂ ਜਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਕਸੇ ਸੰਕ੍ਾਮਕ ਜਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ 
ਜਛਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਜਕ ਸੰਕ੍ਾਮਕ ਜਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਿੱਜਚਆਂ 
ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਿੂ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 
ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜਵੱਚ 
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਚੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ 
ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 
‘ਤੇ ਜਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਕ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਜਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹ ਾਂ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ 
ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਜਮਲਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਜਦੱਤੀਆਂ ਿਾਣ।
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