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This is suggested content for a COVID-19 diary that patients could use under clinical
supervision to support remote monitoring of patients with confirmed or possible COVID-19.
Updates to the version published on 11 June 2020 are highlighted in yellow so you will know
what to change if you are using this content

ਰਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਖੂਿ ਰਵਿੱ ਚ ਆਕਸੀਜਿ ਿੇ ਪਿੱ ਧਿ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿ
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਿ ਿੇ ਤੁਹਾਿੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿੇਖਭਾਲ ਕਿਿ ਵਾਲੇ ਿੂੰ, ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਇਸ ਲਈ
ਰਿਿੱ ਤਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਤੁਹਾਿੂੰ COVID-19 ਿੇ ਲਿੱਛਣ ਹਿ। ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿ ਇਹ

ਧਿਲ ਿੀ ਿੜਕਣ

ਰਿਗਿਾਿੀ ਕਿਿ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਕਿਿਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲ ਰਕੰ ਿੀ ਤੇਜ਼ੀ

ਚਾਲੂ/ਬੰ ਿ

ਿਾਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਿ ਰਵਿੱ ਚ ਆਕਸੀਜਿ ਿਾ ਪਿੱ ਧਿ ਕੀ ਹੈ। ਖੂਿ
ਰਵਚਲੀ ਆਕਸੀਜਿ ਿਾ ਪਿੱ ਧਿ, COVID-19 ਿਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਿੱ ਕੀ 'ਤੇ ਿਜ਼ਿ
ਿਿੱ ਖਣ ਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਹੈ। ਖੂਿ ਰਵਚਲੀ ਆਕਸੀਜਿ ਿਾ ਆਿਿਸ਼ ਪਿੱ ਧਿ

ਆਕਸੀਜਨ ਿਾ ਪ੍ੱ ਿਰ

95% ਅਤੇ 99% ਿੇ ਰਵਚਕਾਿ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। ਰਿਲ ਿੀ ਆਿਿਸ਼ ਧੜਕਣ 50 ਤੋਂ 90
ਧੜਕਣਾਂ ਪਰਤੀ ਰਮੰ ਟ (bpm) ਿੇ ਰਵਚਕਾਿ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।

ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿ ਿੂੰ ਰਕਵੇਂ ਵਿਤਣਾ ਹੈ
ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਿਿ ਲਈ ਰਕ ਇਹ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿ ਇਿੱ ਕ ਸਹੀ ਿੀਰਡੰ ਗ ਿੇਵੇ ਇਹਿਾਂ ਰਿਿਿੇਸ਼ਾਂ ਿਾ ਪਾਲਣ ਕਿੋ (ਸਿੱ ਜੇ ਪਾਸੇ
ਡਾਇਆਗਰਾਮ ਲਈ Denis Barbulat ਿਾ ਆਭਾਿ):

•

ਕੋਈ ਵੀ ਿੇਲ ਪਾਰਲਸ਼ ਜਾਂ ਿਕਲੀ ਿਹੁੰ ਹਟਾ ਰਿਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱ ਥ ਠੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿੂੰ ਗਿਮ ਕਿੋ।

•

ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਿੋ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਪ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਪੰ ਜ ਰਮੰ ਟ ਲਈ ਆਿਾਮ ਕਿਿੇ ਿਹੇ ਹੋ।

•

ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਿੂੰ ਰਿਲ ਿੇ ਪਿੱ ਧਿ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਿਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਥਿ ਿਿੱ ਖੋ।
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•

ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿ ਿੂੰ ਚਾਲੂ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸ ਿੂੰ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਿਿੱ ਖੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਚਕਾਿਲੀ (middle)
ਜਾਂ ਅੰ ਗੂਠੇ ਿੇ ਿਾਲ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ (index finger) 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਿਿਾ ਹੈ (ਡਾਇਆਗਰਾਮ ਿੇਖੋ)। ਇਸ ਿੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰ ਿ 'ਤੇ ਿਹੀਂ ਵਿਰਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ।

•

ਿੀਰਡੰ ਗ ਿੂੰ ਸਰਥਿ ਹੋਣ ਰਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਲਿੱਗਿਾ ਹੈ। ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਇਿੱ ਕ ਰਮੰ ਟ, ਜਾਂ ਜੇ ਿੀਰਡੰ ਗ ਬਿਲਿੀ ਿਰਹੰ ਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ
ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿ ਿੂੰ ਉਸੇ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿੱ ਖੋ।

•

ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਿਤੀਜੇ ਿੂੰ ਿਿਜ ਕਿੋ ਜਿੋਂ ਿੀਰਡੰ ਗ ਪੰ ਜ ਸਰਕੰ ਟ ਲਈ ਿਾ ਬਿਲੇ ।

•

ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਿਿ ਲਈ ਸਾਵਧਾਿ ਿਹੋ ਰਕ ਰਕਹੜੀ ਿੀਰਡੰ ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲ ਿੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ
ਆਕਸੀਜਿ ਪਿੱ ਧਿ ਹੈ।

ਿੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ (Decontamination): ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿੱ ਕੀ COVID-19 ਵਾਲੇ ਮਿੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ/ਿੁਆਿਾ ਵਿਤੇ ਗਏ ਉਪਕਿਣਾਂ
ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿਾਂ) ਿੂੰ ਸੰ ਭਾਲ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਪਕਿਣਾਂ ਿੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਸਾਵਧਾਿੀ
ਿਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਥ ਧੋਵੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਿਾਂ ਿੂੰ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਮਿੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਤਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੱ ਕਾ ਕਿੋ ਰਕ ਹਿੇਕ ਮਿੀਜ਼
ਿੇ ਰਵਚਕਾਿ ਇਸ ਿੂੰ ਪਰਕਾਰਸ਼ਤ ਸੇਧ1 ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਿੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

ਿਤੀਰਜਆਂ ਿੂੰ ਿਿਜ ਕਿਿਾ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ 'ਤੇ ਕਾਿਵਾਈ ਕਿਿੀ
ਆਪਣੇ ਿਤੀਰਜਆਂ ਿੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਾਇਿੀ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿਜ ਕਿੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਹਲਾ ਮਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਲਾਈਿ ਹੈ – ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਿੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਿੀਲੇ ਖੇਤਿ ਰਵਿੱ ਚ ਿਿਜ ਕਿੋ। ਰਿਿ
ਰਿਿ ਰਵਿੱ ਚ ਰਤੰ ਿ ਵਾਿ, ਹਿ ਿੋਜ਼ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਿਰਡੰ ਗਾਂ ਲਵੋ – ਉਿਾਹਿਿ ਵਜੋਂ ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ ਸਵੇਿ ਵੇਲੇ
ਿਾਸ਼ਤਾ ਕਿਿੇ ਹੋ, ਿੁਪਰਹਿ ਿਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਿਾ ਭੋਜਿ ਕਿਿੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਿੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਹਤ ਰਵਿੱ ਚ ਕੋਈ
ਤਬਿੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਾਪ ਲਵੋ। ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿੇ ਢੰ ਗ ਰਵਿੱ ਚ
ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਿੂੰ ਵੀ ਿਿਜ ਕਿੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਪਮਾਿ 'ਤੇ ਿਜ਼ਿ ਿਿੱ ਖੋ। ਪਿ, ਜਿੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਸੀਜਿ ਿਾ ਪਿੱ ਧਿ ਅਤੇ ਸਾਹ ਆਮ
ਹਿ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਬੁਖ਼ਾਿ ਜਾਂ ਹੋਿ ਲਿੱਛਣ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਖੰ ਘ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਿੇ ਿਿਿ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਆਿ ਜਾਂ ਸੁੰ ਘਣ ਿੀ
ਸਮਿਿੱ ਥਾ ਰਵਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ, ਤੁਹਾਿੂੰ ਆਪਣੇ GP/NHS 111 ਿਾਲ ਸੰ ਪਿਕ ਕਿਿ ਿੀ ਲੋ ੜ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਿਾਸੀਟਾਮੋਲ ਅਤੇ
ਰਿਯਰਮਤ ਤਿਲ ਇਹਿਾਂ ਲਿੱਛਣਾਂ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿ ਸਕਿੇ ਹਿ, ਅਤੇ ਰਜ਼ਆਿਾਤਿ ਲੋ ਕ ਿੋ ਤੋਂ ਰਤੰ ਿ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਿੇ ਅੰ ਿਿ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਬਹਤਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੈ-ਇਕਿੱ ਲਤਾ ਜਾਂ ਿੇਖਭਾਲ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿੇ ਤਿੀਕੇ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ
NHS ਿੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਿੇਖੋ।

DHSC:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877533/Rout
ine_decontamination_of_reusable_noninvasive_equipment.pdf
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ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਧਿੱ ਤੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ:
ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਹੇਠ ਰਲਰਖਆਂ ਰਵਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਵਧੇਿੇ ਹਿ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪ੍ਣੀ ਨਜ਼ਿੀਕੀ A&E ਧਵੱ ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਆਪਿੇਟਿ ਿੂੰ ਿਿੱ ਸੋ ਰਕ ਤੁਹਾਿੂੰ ਕੋਿਿ
ੋ ਾਵਾਇਿਸ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ:

• ਜਿੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੇ ਕਾਿਿ ਆਰਾਮ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਪ੍ੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹੋ।
• ਇਿੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਿੇ ਅੰ ਿਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਅਚਾਨਕ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਿ ਰਵਚਲੀ ਆਕਸੀਜਿ ਿਾ ਪਿੱ ਧਿ 92% ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖੂਿ ਰਵਚਲੀ ਆਕਸੀਜਿ ਿੇ ਪਿੱ ਧਿ ਿੀ ਤੁਿੰਤ ਜਾਂਚ ਕਿੋ - ਜੇ

ਂ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਰਵਭਾਗ) ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਓ ਜਾਂ 999 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਿੋ।
ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ 92% ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਿੰਤ A&E (ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਡ

ਜਾਂ ਜੇ ਗੰ ਭੀਿ ਰਬਮਾਿੀ ਿੇ ਇਹ ਵਧੇਿੇ ਆਮ ਰਚੰ ਿਹ ਰਵਕਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਿ:
• ਤੁਹਾਡੀ ਖੰ ਘ ਿੇ ਿਾਲ ਖੂਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਿਿੱ ਰਬਆਂ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਿਾਲ ਠੰਡ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਿੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਪਸੀਿਾ ਆਉਂਿਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਿੂੰ ਧਿੱ ਿੜ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹਿ ਜੋ ਰਕ ਇਹਿਾਂ ਉੱਪਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਿੂੰ ਿੋਲ ਕਿਿ 'ਤੇ ਰਿਿੱ ਕੇ ਿਹੀਂ ਪੈਂਿੇ ਹਿ
• ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਾਂ ਮੂਿਰਛਤ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਉਤੇਰਜਤ, ਉਲਝਣ ਰਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉਰਿੰਿਿੇ ਹੋ ਜਾਂਿੇ ਹੋ

• ਤੁਸੀਂ ਰਪਸ਼ਾਬ ਕਿਿਾ ਬੰ ਿ ਕਿ ਰਿਿੱ ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਿਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਰਪਸ਼ਾਬ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 999 ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੁਰਸ਼
ੇ ਨ ਰੀਧਡੰ ਗ ਿੱ ਸੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਧਲਧਿਆਂ ਧਵੱ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਹੈ ਧਜੰ ਨੀ ਜਲਿੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਜੀਪ੍ੀ (GP) ਨੂੰ ਜਾਂ 111 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ
ਨੂੰ ਿੱ ਸੋ ਧਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ:

• ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿੇਰੇ ਧਬਮਾਰ ਜਾਂ ਵਿੇਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਧਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਿਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਿੇ ਹੋ।

• ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਿਾਂ ਿੀ ਸਰਥਤੀ ਰਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵਿੱ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿ ਿੀ ਵਿਤੋਂ ਕਿਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਲੇ ਟੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਿ ਰਵਚਲੀ ਆਕਸੀਜਿ ਿਾ ਪਿੱ ਧਿ 94% ਜਾਂ
93% ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕ ਘੰ ਟੇ ਿੇ ਅੰ ਿਿ ਿੁਬਾਿਾ ਜਾਂਚ ਕਿਿ 'ਤੇ ਇਸੇ ਪਿੱ ਧਿ 'ਤੇ ਿਰਹੰ ਿਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਿੂੰ ਲਿੱਗਿਾ ਹੈ ਰਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ (ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਿੀ, ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਿਾ ਥਕਾਵਟ, ਭੁਿੱ ਖ ਿਾ ਲਿੱਗਣੀ, ਘਿੱ ਟ ਰਪਸ਼ਾਬ ਕਿਿਾ, ਆਪਣੀ
ਿੇਖਭਾਲ ਿਾ ਕਿ ਸਕਣਾ – ਸਧਾਿਿ ਕੰ ਮ ਰਜਵੇਂ ਰਕ ਹਿੱ ਥ-ਮੂੰ ਹ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਕਿੱ ਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਭੋਜਿ ਬਣਾਉਣਾ)।
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਿ ਰਵਚਲੀ ਆਕਸੀਜਿ ਿਾ ਪਿੱ ਧਿ ਆਮ ਤੌਿ 'ਤੇ 95% ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਪਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਪਿੱ ਧਿ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਿਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ 111 ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ (GP) ਸਿਜਿੀ ਿੂੰ ਕਾਲ ਕਿੋ।

ਪ੍ਧਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿੋਸਤਾਂ ਿੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਧਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਧਿਅਤ ਹੋ
ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਿਿ ਹੈ ਰਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਯਰਮਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪਤਾ ਕਿੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੂੰ ਉਸੇ ਘਿ ਿੇ ਿੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ
ਿਿੱ ਖ ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿੋਿ 'ਤੇ ਜਾਂ ਿਿਵਾਜ਼ੇ ਿਾਹੀਂ ਗਿੱ ਲ ਕਿਿਾ ਟੈਕਸਟ ਸੁਿੇਹੇ ਭੇਜਣ ਿਾਲੋਂ ਰਬਹਤਿ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਲ ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ
ਇਹ ਸੁਣਿ ਰਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਮਲੇ ਗੀ ਰਕ ਕੀ ਤੁਹਾਿੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਰਵਿੱ ਚ ਵਧੇਿੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਿਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾਿ ਹੋ ਿਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱ ਲੇ
ਿਰਹੰ ਿੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਿੂੰ ਰਿਯਰਮਤ ਤੌਿ 'ਤੇ ਰਕਸੇ ਿਾਲ ਸੰ ਪਿਕ ਕਿਿ ਿਾ ਪਰਬੰਧ ਕਿਿਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਉਹਿਾਂ ਿੂੰ ਕਹੋ ਰਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਿਾਂ ਿਾਲ
ਯੋਜਿਾ ਅਿੁਸਾਿ ਸੰ ਪਿਕ ਿਹੀਂ ਕਿਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਿੂੰ ਕਾਲ (ਰਿੰ ਗ) ਕਿਿ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਿਹੀਂ ਰਿੰ ਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਿ ਮੰ ਗਣ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਤੰ ਿ ਹਫ਼ਰਤਆਂ ਬਾਅਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਬਮਾਿ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ (GP) ਿਾਲ ਸੰ ਪਿਕ ਕਿੋ।
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ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿ ਿੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਿਾ
ਜਿੋਂ ਤੁਹਾਿੂੰ ਰਡਵਾਈਸ ਿੀ ਲੋ ੜ ਿਾ ਿਹੇ, ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਇਸਿੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ (GP) ਸਿਜਿੀ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਕਿ ਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ੀਲਡ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਰਕਸੇ ਿੋਸਤ ਜਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਿ ਿੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਿ ਲਈ ਕਹੋ। ਤੁਹਾਿੂੰ ਇਸ ਿੂੰ

ਪਰਿਾਿ ਕੀਤੇ ਬੈਗ ਰਵਿੱ ਚ ਵਾਪਸ ਕਿਿਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਿੂੰ ਸੁਿਿੱਰਖਅਤ ਢੰ ਗ ਿਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਿੂਜੇ ਮਿੀਜ਼ ਿੂੰ ਰਿਿੱ ਤਾ
ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰ ਭਾਵਿਾ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿੂੰ ਆਪਣੀ ਰਬਮਾਿੀ ਿੇ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਿ 14 ਰਿਿਾਂ ਲਈ ਿਿੱ ਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰਜਹੇ ਮਿੀਜ਼ ਵੇਖਿੇ ਹਾਂ ਜੋ
ਲਿੱਛਣਾਂ ਿੇ ਪਰਹਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਿ ਿੁਬਾਿਾ ਰਬਮਾਿ ਮਰਹਸੂਸ ਕਿਿੇ ਹਿ, ਇਸ ਲਈ ਰਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਪੂਿੇ 14 ਰਿਿ ਲੰਘਣ ਤਕ
ਆਕਸੀਮੀਟਿ ਿੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਿਿੱ ਖੋ।
ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਿੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਧਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ NHS ਿੀ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਧਵੱ ਚ ਮਿਿ
ਕਰ ਸਕੋ ਧਕ COVID-19 ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਮਿਿ ਧਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ.
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ਰਿਮੋਟ ਰਿਗਿਾਿੀ COVID-19 ਡਾਇਿੀ
ਿਾਮ ਿਾ ਪਰਹਲਾ ਭਾਗ

ਸਿਿਾਮ/ਗੋਤ

ਜਿਮ ਰਮਤੀ

ਉਮਿ

ਇਕਿੱ ਲੇ ਿਰਹੰ ਿੇ ਹੋ ☐

ਘਿ ਰਵਿੱ ਚ ਿੇਖਭਾਲਕਿਤਾ ☐

NHS ਿੰਬਿ

ਧਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਨ ਧਵੱ ਚ ਧਤੰ ਨ ਵਾਰ ਿਰਜ ਕਰੋ
ਪਰਹਲੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ
ਬੀਤੇ ਰਿਿ *
ਰਿਿ

ਤਾਿੀਖ

ਿਬਜ਼ (ਪਲਸ) ਆਕਸੀਜਿ ਿਾ
ਪਿੱ ਧਿ %

ਤਾਪਮਾਿ*

ਮਰਹਸੂਸ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ: ਰਬਹਤਿ/ਉਹੀ/ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ: ਰਬਹਤਿ/ਉਹੀ/
ਬਿਤਿ

ਬਿਤਿ

ਸਮਾਂ

ਬੇਸਲਾਈਿ ਿੀਰਡੰ ਗ

* ਮਤਲਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਹਲੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਿੇ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰ ਜ ਰਿਿ ਬਾਅਿ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਿੀ ਿੂੰ ਰਿਕਾਿਡ ਕਿਿਾ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਿਿ ਿੇ ਹੇਠਾਂ ‘5’ ਿਿਜ ਕਿੋ।
* ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਮਾਮੀਟਿ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਿ ਰਿਕਾਿਡ ਕਿੋ ਅਤੇ ਭਿੋ।
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