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CPE ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਂ ਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ
ਹਰੇਕ ਸਧਾਰਨ, ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਂਦਰ ਿਵੱ ਚ ਐਟ

(Enterobacteriaceae) ਨਾਮਕ ਇੱ ਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਿਕ ਇਹ ਆਂਦਰ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ

ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (colonisation) ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ

ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਿਜਵ ਿਕ ਮਸਾਨਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਫੈਕਸਨ
(ਲਾਗ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਂ ਰੋਬੈਕਟੀਰੀਆਸੀਆ (Carbapenemase-Producing
ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮੇਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਟ
ਂ ਰੋਬਕ
Enterobacteriaceae - CPE) ਇਹਨਾਂ ਐਟ
ੈ ਟੀਰੀਆਸੀਆ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮਸ ਨਾਮਕ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ
ਪ੍ਰਿਤਰੋਧ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਕਾਰਬਾਪੇਨੇਮਸ ਐਟ

ਸਮੂਹ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਦੂਜੀਆਂ ਐਟ

ਅਸ ਆਪਣੇ ਹੋਸਿਪਸ ਿਵੱ ਚ CPE ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਿਕ ਇਹ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਣ।
ਐਟ
ਜੇ ਮੈਨੰ ੂ CPE ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਵੇਗੀ?

ਨਹ , ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ । ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਿਵੱ ਚ CPE ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ

ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਿਕਉਂਿਕ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਿਬਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏ, ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ

ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ ਆਂਦਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CPE ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ,
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ
CPE ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ CPE ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ (ਜਾਂਚ) ਿਕਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਮਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰ CPE ਹੈ, ਅਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਕ

CPE ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ CPE ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰੀਨ ਦੇਖਭਾਲ

ਿਮਲੇ ।

CPE ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ

ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰ CPE ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ

ਿਵਕਿਸਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰੀਨ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ।
ਐਟ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ CPE ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਿਜਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਕੌ ਟਲਡ ਿਵੱ ਚ ਐਿਕਊਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ

ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰ ਦਰ CPE ਹੋਣ
ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ CPE ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਸਰਫ ਤਾਂ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:
- ਤੁਸ ਸਕੌ ਟਲਡ ਤ ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ; ਜਾਂ

- ਬੀਤੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ CPE ਹੋਣ ਵੱ ਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਰਹੇ ਹੋ

ਿਜਸ ਅੰ ਦਰ CPE ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੀ CPE ਲਈ ਜਾਂਚ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮਬਰ

ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਦਾ ਿਵੱ ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਿਜਹੀ ਦੂਰੀ ਤਕ ਇੱ ਕ ਸਵੈਬ (ਫੰ ਬਾ) ਪਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ, ਉਹ ਟੱ ਟੀ ਦੇ ਇੱ ਕ ਨਮੂਨੇ
ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਮੂਿਨਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਖ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਸ਼ਾਬ ਦੀ ਕੈਥੀਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਦ ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਮਆਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਨੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ

ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਸਵੈਬ (ਫੰ ਬੇ) ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੈ ਬਾਰਟਰੀ ਿਵੱ ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਿਕਹੜੇ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੱ ਧਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗੀ।
ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ CPE ਜਾਂਚ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਮੇਰੀ CPE ਜਾਂਚ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜੇ CPE ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਜਾਂਚ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ

ਅੰ ਦਰ CPE ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੋਈ ਸਮੱ ਿਸਆਵਾਂ ਨਹ

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੰ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ
ਤੁਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਿਚੰ ਨ੍ਹ ਨਹ ਿਦਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ CPE ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦੀ
ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ ਐਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ CPE ਸਕ੍ਰੀਿਨੰਗ ਜਾਂਚ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸ
ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹਫਤੇ CPE ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ/ਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਿਤ੍ਰਤ ਕਰਨ

ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਦ ਤਕ ਡਾਕਟਰ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਿਕ ਦੂਜੇ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤਕ CPE ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਇਕੱ ਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਿਵੱ ਚ

ਰਿਹਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕੰ ਮ ਜੋ ਤੁਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਟੋਇਲਟ

ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ। ਤੁਸ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ

ਹਡ ਰਬ (ਹੱ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੱ ਲਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ) ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਆਪਣੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਲਗਾਉਣ ਤ ਬਚੋ ਿਜਵ ਿਕ ਿਪਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਕੈਥੀਟਰ ਜਾਂ ਨੱਸ

ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਾਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ CPE ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ

ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।

ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋ ਕ ਮੈਨੰ ੂ ਿਮਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?
CPE ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਿਮਲਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜੋ

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ

ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਅੰ ਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ

ਕਮਰੇ ਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਦ ਮ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਜਾਂਦਾ/ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਦ ਤੁਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰ ਦਰ CPE ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ, ਿਸਵਾਏ

ਇਸਦੇ ਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵ,ੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੋਇਲਟ ਜਾਣ ਤ

ਬਾਅਦ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ ਸਾਬਣ

ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣ। ਿਬਸਤਰੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ, ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਂਡਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਧੋਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸ ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ

ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਿਕ ਬੀਤੇ ਸਮ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ
CPE ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਿਜ਼ਿਟਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ

ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ CPE ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CPE ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ
ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਬਹਤਰੀਨ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇ ।

ਮੈਨੰ ੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱ ਥ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਿਸੰ ਗ ਜਾਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ ਸਥਾਨਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ
ਂ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐਡ

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਦੱਤੀ ਜਗਾ ਦੀ ਵਰਤ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ਨ ਿਲਖਣ ਲਈ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸ ਸ਼ਾਇਦ
ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੋ।

ਇਹ ਿਕਤਾਬਚਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ

ਿਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਾਪੀ ਮੰ ਗਣ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਸਕੌਟਲਡ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ: NSS.HPSHAIScreening@nhs.net
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