
 

ਕਵੋਿਡ-19 ਦਰੌਾਨ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ 

ਉਮਰਾਂ ਦ ੇਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸੱਟਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਦ ੇਦੌਵਰਆਂ ਦੇ ਮ ੱ ਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ, ਅਨੇਕ ਸੱਟਾਂ 
ਪੂਰਿ ਅਨ ਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਯਗੋ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਯੋਗ ਹ ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 

ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਦੀ, ਐਬਂੁਲੈਂਸ ਸਵੇਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ 
ਦੂਸਵਰਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸ ਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਬਿਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜਦੂਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦ ੇਬਾਿਜੂਦ, ਸੱਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ 
ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਸੱਟਾਂ ਵਵੱਚ ਵਡੱਗਣ (ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਬਜੁਰਗਾਂ ਵਵੱਚ), ਆਵਾਜਾਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਵਧੀ, 
ਡੁੱ ਬਣ, ਦਮ ਘੁੱ ਟਣ, ਜਵਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ, ਜਲਣ, ਗਰਮੀ, ਵਬਜਲੀ, ਵਹੰਸਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਾਉਣ (self-harm) 

ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਵਤਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
 

ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਸੱਟ 
ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈਆ ਂਿਾਸਤੇ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ, ਜਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਬਦਤਰ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲ ੂਝਗਵੜਆਂ ਵਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਵਗਆ 

ਹੈ। ਆਵੱਸ਼ਕ ਸਵੇਾਵਾਂ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ-ਟਰੌਮੈਵਟਕ ਤਣਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਵਵਕਾਰ ਸਾਮਹਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 
ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਤਮਹੱਵਤਆ, ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਹੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਵਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜਹੜੀਆ ਂਤ ਸੀਂ ਸੱਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ 
ਕਾਫੀ ਨੀਂਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਰਵਹਣ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮ ੱ ਚੀ ਕ ਸ਼ਲਤਾ ਿਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣਾ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਵਜਹੀਆ ਂਅਨੇਕ ਸਾਿਧਾਨੀਆ ਂਹਨ ਵਜਹੜੀਆ ਂਤ ਸੀਂ 
ਆਪਣ ੇਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦ ੇਸੰਜੋਗ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। 
 

ਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਜ਼ਵਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ 

 

• ਬੀਸੀ ਇੰਜਰੀ ਵਰਸਰਚ ਐਡਂ ਪਿੀਿੈਨਸ਼ਨ ਯੂਵਨਟ: ਜਵਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ 
• ਛੋਟੇ ਬੱਵਚਆ ਂਵਿੱਚ ਜ਼ਵਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 

 

ਤੈਰਾਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੱਟ ਜਾਂ ਡ ਬੱਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਿਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ ਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ।ੋ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸ ਝਾਿਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ 
ਲਈ, ਦੇਖ:ੋ 

 

• ਬੀਸੀ ਇੰਜਰੀ ਵਰਸਰਚ ਐਡਂ ਪਿੀਿੈਨਸ਼ਨ ਯੂਵਨਟ: ਡ ੱ ਬਣਾ  
• ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ: ਡੁੱ ਬਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 
• ਤੈਰਾਕਾਂ ਲਈ ਸ ਰੱਵਖਆ ਦੇ ਸ ਝਾਅ  (HealthLinkBC File #39) 

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw184188
https://www.healthlinkbc.ca/mental-health-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/mental-health-covid-19
https://www.injuryresearch.bc.ca/quick-facts/poisoning/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ue5137spec
https://www.injuryresearch.bc.ca/quick-facts/drowning/
https://www.injuryresearch.bc.ca/quick-facts/drowning/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ue5148spec
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile39-p.pdf


ਹੋਰ ਹੈਲਥਵਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤੇ  www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਹਤ ਯੂਵਨਟ ਕੋਲ 
ਜਾਓ। ਬੀ.ਸੀ. ਵਵੱਚ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦ ੇਲਈ www.HealthLinkBC.ca ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8-1-1 (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ) ਤ ੋ

ਫੋ੍ਨ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਵਲਆਂ ਲਈ, 7-1-1 ਤ ੇਫੋ੍ਨ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤ ੇ130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

 

ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਰਵਹ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਕਦਮ ਚ ੱ ਕੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦਖੋੇ: 

 

• ਬੱਵਚਆਂ ਦੀ ਸ ਰੱਵਖਆ: ਵਡੱਗਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 
• ਿਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਡੱਗਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 
• ਬ਼਼ਜ਼ ਰਗਾਂ ਨੰੂ ਵਡੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਵਕਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (HealthLinkBC File 78) 

 

ਡਰਾਈਿ ਕਰਨ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਲੇੇ ਸਾਿਧਾਨੀ ਿਰਤੋ। ਟਿੈਵਫਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਵਗਰਾਿਟ ਦੇ ਬਾਿਜੂਦ 
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਿਾਵਲਆਂ ਦਾ ਵਨਹਾਇਤ ਅਸ ਰੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਤ ੇਸੱਟਾਂ ਨੰੂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ: 

 

• ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਡਰਾਈਿ ਕਰ ੋ

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ ਆਪਣ ੇਆਲੇ ਦ ਆਲੇ ਦ ੇਸੜਕ ਦੇ ਿਾਤਾਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸਚਤੇ ਰਹੋ 

• ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਦਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਟਿੈਵਫਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਨੰੂ ਜਾਂਚੋ 
• ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਿੇਲੇ ਹਲੈਮੈਟ ਪਵਹਨੋ ਅਤ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਫੱਟ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਤ ਹਾਡੀ ਠੋਡੀ ਅਤ ੇ

ਸਟਿੈਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਚੜੌਾਈ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਈਕਲ (ਬਾਇਕ) ਸਰੱੁਵਖਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਓ: ਦ ਬੀਸੀ ਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕਆੋਲੀਸ਼ਨ 

 

ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਵਦੱਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ: 

 

• ਵਡਜ਼ੀਜ਼ ਐਡਂ ਇੰਜਰੀ ਪਿੀਿੈਨਸ਼ਨ ਵਰਸੋਰਵਸਜ਼ 

• ਬੀਸੀ ਡਰੱਗ ਐਡਂ ਪੌਇਜ਼ਨ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 

• ਬੀਸੀ ਇੰਜਰੀ ਵਰਸਰਚ ਐਡਂ ਪਿੀਿੈਨਸ਼ਨ ਯੂਵਨਟ: ਕੋਵਵਡ-19 ਸਵਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦ ੇਨਾਲ 
ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਨਾ 

• ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਨੇਡਾ 
 
 

ਆਖਰੀ ਿਾਰੀ ਅੱਪਡਟੇ ਕੀਤਾ ਵਗਆ: 20 ਮਈ, 2020 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ue5136
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2329spec
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile78-p.pdf
https://www.bccc.bc.ca/blog/bc-health-recommendations-cycling-walking-amp-physical-distance-during-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/disease-and-injury-prevention
http://www.dpic.org/
https://www.injuryresearch.bc.ca/adjusting-to-a-new-pace-of-life-during-the-covid-19-pandemic/?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_content=covidtw
https://www.injuryresearch.bc.ca/adjusting-to-a-new-pace-of-life-during-the-covid-19-pandemic/?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_content=covidtw
https://parachute.ca/en/

