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ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰ ੋ(ਪਲਸ 
ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਨਾਲ)
ਿਦਨ ਿਵੱਚ 3-4 ਵਾਰ 

ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
(ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, 
ਐਸੀਟਾਿਮਨੋਿਫ਼ਨ)

ਸੱਭ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ 
ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ 
ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣ

ਹਵਾਦਾਰੀ ਲਈ 
ਿਖੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੋ  

ਘਰ ਿਵੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ 
ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਤਰਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ

ਬੁਖਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
(ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ, 
ਐਸੀਟਾਿਮਨੋਿਫ਼ਨ)

ਹੋ ਸਕ ੇਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟ,ੋ ਤਾਂ 
ਿਕ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰ ੇ

ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਪੇਟ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟੋ
ਿਦਨ ਿਵਚ 4-6 ਵਾਰ 
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਿਰਮਡੇਿਸਿਵਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ | ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ  ਹੇਠ ਹੀ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਟੋਸੀਲੀਜ਼ਮੁਬ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਬਮਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ 
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ) ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਇਲਾਜ਼* ਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ

ਆਈਵਰਮੇਕਿਟਨ, ਹਾਈਡੌ੍ਕਸੀਕਲੋਰੋਕੂਈਨ, ਕਨਵਲੈਸੈਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ, ਿਜ਼ੰਕ, ਬੈਰੀਸੀਟੀਨੀਬ, ਇਟੋਿਲਜ਼ਮੁਬ, 
ਬੇਵਾਸੀਜ਼ਮੂਬ, ਲੋਿਪਨਾਿਵਰ-ਰੀਟਨੋਿਵਰ, ਫੇਵੀਪੀਰਾਵੀਰ, ਫਲੂਵੋਕਸਮੀਨ, ਇੰਟਰਫੇਰੋਨ ਅਲਫ਼ਾ-2ਬੀ, ਅਜ਼ੀਥਰੋਮਾਈਿਸਨ, 
ਡੌਸੀਸਾਈਕਲੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਨਟੀਬਾਇਓਿਟਕ |

+ https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext
* https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1 and https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1

ਬੂਡਸੋਨਾਈਡ (ਸਟੀਰੌਇਡ) 
  ਇਨਹੇਲਰ ਰਾਂਹੀ ਦੇ ਦੋ ਲੰਮ ੇਸਾਹ 

ਿਖੱਚ,ੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ
(ਕੁੱ ਲ ਿਮਲਾ ਕ ੇਿਦਨ ਿਵੱਚ 1600 
ਐਮਸੀਜੀ), ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ 

ਸੁਧਰਦੇ+

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ
 ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤਿਹਤ 

ਿਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ

*ਜੇ ਡੈਕਸਮੇਥਾਸੋਨ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚੋਂ ਇੱਕ:
ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਟੀਸੋਨ 50 ਿਮਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਰਾਂਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਵਾਰ, 5-10 ਿਦਨਾਂ ਲਈ
ਮੈਥੈਲਪਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ 32 ਿਮਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਰਾਂਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਵਾਰ, 5-10 ਿਦਨਾਂ ਲਈ

ਪਰੇਡਨੀਸੋਲੋਨ 40 ਿਮਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੂੰ ਹ ਰਾਂਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਵਾਰ, 5-10 ਿਦਨਾਂ ਲਈ
ਪ੍ਰੈਡਨੀਸੋਨ 40 ਿਮਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੂੰ ਹ ਰਾਂਹੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਵਾਰ, 5-10 ਿਦਨਾਂ ਲਈ

ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਂ ਰਹੇ, 5 ਿਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਰੌਇਡ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

*ਲੱਛਣ: ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਿਵਚ ਖਰਾਸ਼, ਖੰਘ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਿਸਰ 
ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਿਵਚ ਦਰਦ, ਸੁੰ ਘਣਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਦਾ ਘਟਣਾ/ਖਤਮ ਹੋਣਾ

ਡੇਕਸਾਮੇਥਾਸੋਨ* (ਸਟੀਰੌਇਡ) ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ ਨਾੜੀ ਰਾਂਹੀ 
6 ਿਮਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, 5-10 ਿਦਨਾਂ ਲਈ 
ਲਓ

ਬੇਦਾਅਵਾ : ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕੇਵਲ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ 
ਕਲੀਨੀਕਲ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਤੇ

https://indiacovidsos.org   

ਤਰਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ

ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ
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ਕੋਿਵਡ-19 (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ
ਘਰ ਿਵੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
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