
ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਕੀ ਹੈ?
ਮੰਕੀਪੌਕਸ (MPX) ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਵੱਚ ਿਸੰਤ 2022 ਤੋਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਬਕ ਆਮ ਲਕਾਂ ਲਈ 
ਮੌਜੂਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਬਕਨ MPX ਬਕਸੇ ਨੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਨੰ ਅਤੇ ਦਬਜਆਂ ਨੰ ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਰੇ ਸੁਚੇਤ 
ਰਬਹਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ੋ
ੇ ੂ ੁ ੂ ੂ ੂ

ਇਹ ਬਕਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਛਹਣ ਨਾਲੂ
ਕਿਸੇ ਅਕਿਹੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਿ (ਗਲ ਲਗਾਉਣਾ, ਚੁੰਮਣਾ, ਕਿਨਸੀ 
ਗਤੀਕਿਧੀ) ਕਿਸ ਕਿੱਚ ਲੱਛਣ ਮੌਿੂਦ ਹਨ।

ੇ

ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਦਆਰਾ ਿਰਤੀਆਂ ਿਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਿੱਪੜੇ, ਕਿਸਤਰੇ, 
ਤੌਲੀਏ) ਨੰ ਸਾਂਝਾ ਿਰਨਾ।

ੇ ੁ
ੂ

MPX ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੜੇ ਰਕਹ ਿੇ ਗੱਲ ਿਰਨ, ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਿੀ 
ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਿ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲ 
ਕਿਸੇ ਕਿਅਿਤੀ ਨਾਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਦੇ ਹੋ।

ੇ ੈ
ੇ

ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਮੁਹਾਸੇ ਜਾਂ ਛਾਲ ਬਜਹਾ ਬਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ ਜੋ ਬਚਹਰੇ ‘ਤੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਜੇ ਬਹਬਸਆਂ ਤੇ, 
ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਹੱਥਾਂ, ਪੈਰਾਂ, ਛਾਤੀ, ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਗੁਦਾ 'ਤੇ ਬਦਖਾਈ ਬਦੰਦਾ ਹੈ।

ੇ ੂ ੱ

ਹੋਰ ਲੱਛਣ

ਿੁਖਾਰ ਸਰੀਰ ਬਵੱਚ  
ਦਰਦ

ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ  
ਬਲੰਫ ਨਡਸੋ

ਬਸਰਦਰਦ ਠੰਢ ਲਗਣਾ ਥਕਾਵਟ



ਇਸ ਨੰ ਬਕਵੇਂ ਰੋਬਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ੂ

ਕਿਮਾਰ ਿਾਂ ਧੱਫੜ ਿਾਲ ਲਿਾਂ ਨਾਲ ਕਿਨਸੀ ਸੰਪਰਿ ਿਰਨ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਸੰਪਰਿ ਕਿੱਚ ਆਉਣ  
ਤੋਂ ਿਚੋ।

ੇ ੋ

ਉਨਾਂ ਲਿਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਤਰੇ, ਤੌਲੀਏ, ਿੱਪੜੇ, ਿੱਪ ਅਤੇ ਿਰਤਨ ਸਾਂਝੇ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰੋ ਕਿਨਾਂ 
ਕਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮੌਿੂਦ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰ ਦਕਿਆਂ ਦਆਰਾ ਿਰਤਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੰ ਪਕਹਲਾਂ ਸਾਫ਼ 
ਅਤੇ ਰੋਗਾਣ ਮੁਿਤ ਿੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

੍ਹ ੋ ੍ਹ
ੂ ੂ ੁ ੍ਹ ੂ

ੂ

ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਹਾਨੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ੁ ੂ ੁ ੂ

ਫੌਰਨ ਕਿਸੇ ਕਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

ਿਦੋਂ ਤੱਿ ਧੱਫੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦੇ, ਖੁਰਿ ਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਇੱਿ ਤਾਜ਼ਾ ਪਰਤ 
ਨਹੀਂ ਿਣ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਿ ਘਰ ਕਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹੋ।

ਿਿਰ ਤਹਾਨੰ ਇਸ ਿੇਲ ਇੱਿ ਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲ ਧੱਫੜ ਿਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਿਾਲ 
ਲਿਾਂ ਿਾਂ ਪਾਲਤ ਿਾਨਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਰ ਇਿੱ ਿੱਖਰੇ ਿਮਰੇ ਿਾਂ ਖੇਤਰ ਕਿੱਚ ਰਹੋ। ਿੇ ਤਹਾਨੰ ਆਪਣ ਘਰ ਕਿੱਚ 
ਦਕਿਆਂ ਦੇ ਆਲ-ਦਆਲ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੜ ਹੈ (ਕਿਿੇਂ ਕਿ ਿਕਚਆਂ ਿਾਂ ਪਕਰਿਾਰਿ ਮਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਿਰਨਾ), ਤਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ/ਧੱਫੜਾਂ ਨੰ ਢੱਿੋ ਅਤੇ ਮਾਸਿ ਪਾਓ।

ੇ ੁ ੂ ੇ ੇ ੇ
ੋ ੂ ੂ ੁ ੂ ੇ
ੂ ੇ ੁ ੇ ੋ ੱ ੈਂ

ੂ

ਿਦੋਂ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ, MPX ਿਾਲ ਕਿਅਿਤੀ ਨੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੰ ਿਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਪੋਜ਼ੇਿਲ 
ਦਸਤਾਨ ਪਾਿੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤਰੰਤ ਹੱਥ ਧੋਣ  
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ੇ ੂ ੂ
ੇ ੂ ੇ ੁ ੇ

ਐਕਸਪੋਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 5-21 ਬਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਲੱਛਣ ਬਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ੇ

ਕੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?
ਇਲਾਜ: ਬਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲਕਾਂ ਬਵੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਇੱਕ ਬਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਸਫ਼ਾਬਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ੋ ੂ ੋ
ੁ ੂ

ਟੀਕਾ: ਜੋ ਲਕ ਕਝ ਖਾਸ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ੋ ੁ ੂ

ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਕਸੇ ਬਸਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣ ਸਥਾਨਕ ਬਸਹਤ ਬਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ੇ
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