
	

	

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ) ਲਈ COVID-19 ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 
 
ਗਰਭਕਾਲ ਿਜਆਦਾਤਰ ਔਰਤ- ਅਤੇ ਉਨ2 - ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ- ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਮ- ਹੰੁਦਾ ਹੈ। COVID-19 

(ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ) ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ, ਅਸD ਸਮਝਦੇ ਹ- ਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ- ਆਪਣੀ 

ਿਸਹਤ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਜੰਮੇ ਜ- ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਹੇਠ- ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ COVID-19 ਅਤੇ ਗਰਭਕਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।  
 
ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ) COVID-19 ਪ+ੀ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ?  

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ- ਨੰੂ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ- ਖਤਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ 

ਗਰਭਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ- ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਸਮM, ਅਿਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ- COVID-19 ਨਾਲ ਗNਸਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤ- ਉਹ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਤO ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ 

ਬੀਮਾਰ ਨਹD ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ-ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ- ਿਸਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜ- ਹਲਕੇ 

ਜ਼ਕੁਾਮ/ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, COVID-19 ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਟੀਕਾ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹD ਹੈ। 
 
ਕੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ- ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜ- ਜੋ ਗਰਭਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਆਦ- 

ਿਵੱਚ ਹਨ, ਉਨ2 - ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ ਨਹD ਹੈ ਿਕ COVID-19 ਕਰਕੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੰੁਦਾ 

ਹੈ।  
 
ਕੀ ਮੇਰੇ ਤ= ਆਪਣੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ COVID-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ ਨਹD ਹੈ ਿਕ ਜਦO ਤੁਸD ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ ਤ- ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤO ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ (ਇਸਨੰੂ ਵਰਟੀਕਲ ਟN-ਸਿਮਸ਼ਨ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ) ਜ- ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 

ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ ਨਹD ਹੈ ਿਕ ਵਰਟੀਕਲ ਟN-ਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ- ਲੈਬਰ 

ਇਨਡਯੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ COVID-19 ਨਾਲ ਗNਸਤ ਹੈ, ਜ- ਉਹ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ 

ਚਪੇਟ ਿਵੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਉਸਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਤਤਕਾਿਲਕ ਖਤਰੇ ਹੋਣ ਜ- ਕੋਈ ਹੋਰ ਪNਸੂਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ, 

ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ- ਚੋਣਵM ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ- ਲੈਬਰ ਇਨਡਯੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪNਿਕNਆ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
 

 



	

	

ਕੀ COVID-19 ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ) ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਚੀਨ ਿਵੱਚ ਕੱੁਝ ਔਰਤ- ਿਜਨ2 - ਨੰੂ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਉਨ2 - ਨX  ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮM ਤO ਪਿਹਲ- ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ 

ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹD ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ- ਿਫਰ ਡਾਕਟਰ- ਨX  ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਸਮM ਤO ਪਿਹਲ- ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਿਕYਿਕ ਔਰਤ ਦੀ ਿਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹD ਸੀ। ਨਵਜਾਤ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ 

ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਤO ਸਮੱਿਸਆਵ- ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਨਹD ਹੋਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੀ ਮੈਨੰੂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਟਂੀਨH ਟਲ (ਜਨਮ ਦੇਣ ਤ= ਪਿਹਲ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖਰੇਖ) ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਨX ਮੀ ਐਟਂੀਨX ਟਲ ਜ-ਚ-ਪੜਤਾਲ, ਅਲਟNਾਸਾYਡ, ਮੈਟਰਨਲ ਅਤੇ ਗਰੱਭਸਥ ਿ\ਸ਼ੂ ਮੁਲ-ਕਣ ਜਾਰੀ ਰਿਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 

ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠ- ਿਦੱਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲ-ਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ COVID-19 ਦੀ ਲਾਗ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪNਤੀਿਕNਆ ਤੇ 

ਅਸਰ ਨਹD ਪਵੇਗਾ, ਗਰਭਕਾਲ ਿਵੱਚ ਕਾਲੀ ਖ-ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਜਂ- ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ। 
 
ਨX ਮੀ ਐਟਂੀਨX ਟਲ ਦੇਖਰੇਖ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਜਨ2 - ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਨ2 - ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਨਹD ਹਨ, 

ਇਨ2 - ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

• ਇੱਕ ਤO ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਐਟਂੀਨX ਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵੱਚਕਾਰ ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਘੱਟਾਉਣਾ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ/ਜ- 

ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ 

• ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਂੀਨX ਟਲ ਮੁਲਾਕਾਤ- ਨੰੂ 15 ਿਮਨਟ ਤO ਘੱਟ ਸਮM ਤਕ ਰੱਖਣਾ 

• ਨX ਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ- ਦੀ ਥ- ਤੇ ਜ- ਇਨ2 - ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਟੈਲੀਹੇਲਥ ਸਲਾਹ- ਦੀ ਵਰਤO ਕਰਨੀ 

• ਆਮ2ਣੇ-ਸਾਮ2ਣੇ ਦੀਆਂ ਐਟਂੀਨX ਟਲ ਕਲਾਸ- ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ 

• ਜਦO ਤੁਸD ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਤ- ਿਮਲਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ- ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਸੀਿਮਤ ਰੱਖਣਾ (ਿਸਰਫ 

ਪਾਰਟਨਰ ਤਕ) 

• ਹਸਪਤਾਲ ਤO ਛੇਤੀ ਿਡਸਜਾਰਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ 
 
ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ? 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਭ ਤO ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਥ- ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ 

ਿਸੱਖਲਾਈ ਪNਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜMਸੀ ਸੁਿਵਧਾਵ- ਤਕ ਪਹੰੁਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਲੈਬਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮ 

ਦੇਣ, ਜ- ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਨਾਲਜੇਿਸਆ ਿਜਵM ਿਕ ਐਪੀਡਯੂਰਲ ਦਾ ਮਿਹਲਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪNਭਾਵ ਨਹD ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਲਾ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਦੇਣ 

ਦੀ ਪNਿਕNਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
 



	

	

ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਅਤ ਹੈ?  

ਿਜਹੜੀਆਂ ਔਰਤ- ਆਪਣਾ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ2 - ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪNਮਾਣ ਨਹD ਹੈ ਿਕ ਵਾਇਰਸ ਮ- ਦੇ ਦੱੁਧ ਰਾਹD ਜ-ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਸਲਈ ਦੱੁਧ ਚੰੁਘਾਉਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜ-ਦੇ ਲਾਭ ਟN-ਸਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਿਰਆਂ ਤO ਿਕੱਤੇ ਵੱਧ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 

ਮਾਤਾ COVID-19 ਨਾਲ ਗNਸਤ ਹੈ ਤ- ਉਸਨੰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਸੱਧੇ ਬੱਚੇ ਤO ਵੱਖ ਨਹD ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ 

ਉਸਨੰੂ ਆਮ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਰਤਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 
ਮੈਨੰੂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਉਪਾ ਕਰਨH  ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

• ਐਲਕੋਹਲ-ਆਧਾਿਰਤ ਹ_ਡ ਰਬ ਜ- ਸਾਬੂਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨX ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ 

• ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜੋ ਖੰਘ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਛੱਕ- ਮਾਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 

• ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖ-, ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੂਹ ਛੂਣ ਤO ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ 

• ਸਾਮਾਿਜਕ-ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਮ-ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ 

• ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਉਨ2 - ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਜ-ਚ ਕਰਨੀ 

• ਜੇਕਰ ਲਾਗ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤ- ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਵ- ਤਕ ਤਤਕਾਿਲਕ ਪਹੰੁਚ 

• ਸਹਾਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਇੱਕ ਤਕ ਸੀਿਮਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੰੂ COVID-19 ਹੈ, 

ਜ- ਉਸ ਿਵੱਚ ਲੱਛਣ ਿਵਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤ- ਉਨ2 - ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹD ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

• ਹਰ ਤਰ2- ਦੀ ਗੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤO ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਏ ਤ-, ਘਰ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਅਤੇ 

ਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨ- ਤO ਪਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤO ਵੱਧ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤ- ਪਬਿਲਕ 

ਟN-ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤO ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰO ਕ◌ੰਮ ਕਰੋ। 
 
ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਿਵੱਚ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤ) ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  

ਜੇਕਰ ਤੁਸD ਜ਼ਕੁਾਮ/ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ- (ਬ਼ੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, bਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਦਸਤ, 

ਥਕਾਨ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਕਮੀ) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ- ਿਕNਪਾ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਿਲਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ 

ਕਰੋ (ਫੀਵਰ ਕਲੀਿਨਕ, GP ਪNੈਕਿਟਸ, ਐਮਰਜMਸੀ ਿਡਪਾਰਟਮMਟ)। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅਿਜਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਜ- 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਦੱੁਿਜਆਂ ਤO ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ- ਤੁਸD COVID-19 ਤO ਪੀਿੜਤ ਹੋ, ਤ- ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ 

ਿਸਹਤ ਦੇਖਰੇਖ ਪNਦਾਤਾ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 
ਜੇਕਰ ਮੈਨੰੂ ਿਚੰਤਾਵ) ਹਨ ਤ) ਮੈਨੰੂ ਿਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਗਰਭਕਾਲ ਅਤੇ ਪਰਵਿਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਿਡਪਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵ- ਨਾਲ ਜੁਿੜ2ਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਹੌਲ ਔਰਤ-, ਉਨ2 - ਦੇ ਪਾਰਟਨਟ- ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ- ਲਈ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਤO 

ਪਿਹਲ- ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਿਡਪਰੇਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤO ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਿਹੰਸਾ ਲਈ ਸਕNੀਿਨੰਗ, ਇਸਦਾ ਿਨਦਾਨ, 



	

	

ਪNਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ- ਜਾਰੀ ਰਿਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਚੰਤਾ ਹੈ ਤ- ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤO ਸਲਾਹ 

ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਵੋ। 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਿਮਡਵਾਇਫ- ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸD 

ਸਮਝਦੇ ਹ- ਿਕ ਤੁਸD ਿਚੰਿਤਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ-ਪੀਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਚੀਆਂ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤO ਵੱਧ ਸੁਰੱਿਖਆ ਤੁਸD ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਈ ਆਪਣਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ 

ਭਾਵਨਾਤਾਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤO ਿਜਆਦਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਸD ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੜ 

ਿਦਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ- ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸD ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ 

ਹ- ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਿਮਲੇ। 
_______________ 
 
ਏਕਤਾ ਗੱਠਜੋੜ: Migrant and Refugee Women for Change ਮੈਬਰ0 ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ@ਵਾਸੀ ਅਤੇ 
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