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COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਆਈ-ਮਾਸਕ+ ਪ2ਫ਼
ੋ ਾਇਲੈ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ
ਿਵਵਹਾਰਕ ਪ)ੋਫਾਇਲੈ ਕਿਸਜ਼

ਪ2ੋਫਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼ ਪ2ੋਟੋਕ ੋ ਲ
ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ 1
(lvermectin)

ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ2ਫ਼
ੋ ਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼

ਪ2ਤੀ ਖੁ ਰਾਕ 0.2 ਿਮਲੀਗ2ਾਮ/ਿਕਲੋ ਗ2ਾਮ (ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜI ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਲਓ) –
ਇੱ ਕ ਖੁ ਰਾਕ ਅੱ ਜ, 48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁ ਹਰਾਓ, ਿਫਰ ਇੱ ਕ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਹਫਤੇ 2

ਬਾਅਦ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪ2ਫ
ੋ ਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼

3

0.2 ਿਮਗ2ਾ/ਿਕਗ2 ਾ (ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜI ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਲਓ) – ਪਿਹਲੀ ਖੁ ਰਾਕ ਅੱ ਜ, ਦੂਜੀ ਖੁ ਰਾਕ
48 ਘੰ ਿਟਆਂ ਿਵੱ ਚ 2

ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ3

1,000–3,000 ਆਈਯੂ/ਿਦਨ

ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ

500–1,000 ਿਮਗ2ਾ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ

ਕੁਏਰਸੇਿਟਨ

250 ਿਮਗ2ਾ/ਿਦਨ

ਿਜ਼ੰ ਕ

30–40 ਿਮਗ2ਾ/ਿਦਨ

ਮੇਲਾਟੋਿਨਨ

ਸੌਣ ਤQ ਪਿਹਲI 6 ਿਮਗ2ਾ(ਨRਦ ਿਲਆSਦੀ ਹੈ)

ਛੇਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਪ2ੋਟੋਕ ੋ ਲ 4
ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ

1

(lvermectin)

ਪ2ਤੀ ਖੁ ਰਾਕ 0.2–0.4 ਿਮਲੀਗ2ਾਮ/ਿਕਲੋ ਗ2ਾਮ (ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜI ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਲਓ) - ਇੱ ਕ
ਖੁਰਾਕ ਰੋਜ਼ ਾਨਾ, 5 ਿਦਨI ਲਈ ਜI ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਲਓ 2

ਮਾਸਕ ਪਿਹਨ_
ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ
ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਿਵੱਚ ਕੱਪੜਾ, ਸਰਜੀਕਲ, ਜਾਂ
ਐਨ95 ਮਾਸਕ (ਿਬਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ) ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪਿਹਨਣਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੰਦ,
ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮP ਤੱਕ ਰਿਹਣ
ਦੌਰਾਨ ਐਨ95 ਮਾਸਕ (ਿਬਨਾਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ) ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪਿਹਨਣਾ ਹੈ।

ਵੱ ਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਖੁਰਾਕ ਲਓ: 1) Vਪਰਲੀ ਰWਜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮI ਦੀ ਵਰਤQ ਕਰੋ; 2) ਲੱ ਛਣI ਦੇ 5 ਵW ਿਦਨ ਜI
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਜI ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਇਲਾਜ Yੁਰੂ ਹੋਇਆ; ਜI 3) ਮਲਟੀਪਲ ਕੋਮੋਰਿਬਿਡਟੀਜ/ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ।

ਫਲੂਵਕ
ੋ ਸਾਮਾਈਨ
(Fluvoxamine)

50 ਿਮਲੀਗ2ਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ 10–14 ਿਦਨI ਲਈ।

ਆਈਵਰਮੈਕਿਟਨ ਿਵੱ ਚ Yਾਮਲ ਕਰੋ ਜੇ: 1) 2 ਿਦਨI ਆਈਵਰਮੈਕਿਟਨ ਲੈ ਣ ਤQ ਬਾਅਦ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਪ2ਤੀਿਕਿਰਆ; 2) ਵਧੇਰੇ
ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪI ਵਾਲੇ ਖੇਤਰI ਿਵੱ ਚ; 3) ਲੱ ਛਣI ਦੇ 5 ਵW ਿਦਨ ਜI ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਜI ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ Yੁਰੂ ਇਲਾਜ; ਜI 4)
ਅਣਿਗਣਤ ਕੋਮੋਰਿਬਡੀਜ਼/ਜੋਖ ਮ ਕਾਰਕ। ਜੇ ਰੋਗੀ ਪਿਹਲI ਹੀ SSRI 'ਤੇ ਹੈ ਤI ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਨਾਸੋਫਰ
ੈ ਨੀਜਲ ਸੈਨੀਟੇYਨ ਿਦਨ ਿਵਚ 3 ਵਾਰ ਸਟੀਮਡ ਜਰੂਰੀ ਤੇਲ ਲੈ ਣਾ (ਭਾਵ ਵੈਪੋ-ਰੱ ਬ) ਅਤੇ/ਜI
ਕਲੋ ਰਹੇਕਸੀਡਾਈਨ/ਬWਜ ਾਈਡਾਮਾਈਨ ਮਾਊਥਵਾੱY ਗਰਰਾਰੇ ਅਤੇ ਬੀਟਾਡੀਨ ਨ\ਜ਼ਲ ਸਪ2ੇ ਿਦਨ
ਿਵੱ ਚ 2–3 ਵਾਰ
ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ3

4,000 ਆਈਯੂ/ਿਦਨ

ਿਵਟਾਿਮਨ ਸੀ

500–1,000 ਿਮਗ2ਾ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ

ਕੁਏਰਸੇਿਟਨ

250 ਿਮਗ2ਾ ਿਦਨ ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ

ਿਜ਼ੰ ਕ

100 ਿਮਗ2 ਾ/ਿਦਨ

ਮੇਲਾਟੋਿਨਨ

10 ਿਮਗ2ਾ ਸੌਣ ਤQ ਪਿਹਲI(ਨRਦ ਿਲਆSਦੀ ਹੈ)

ਐਸਪ2ੀਨ

325 ਿਮਗ2ਾ/ਿਦਨ (ਜਦ ਤੱ ਕ ਿਕ ਵੱ ਖਰਾ ਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ)

ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ

ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜIਦੀ ਹੈ (ਿਨਰਦੇਸ਼ I ਲਈ ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਇਲ ਦੇ ਪੰ ਨਾ 2 ਨੂੰ ਦੇ ਖ)ੋ

ਦੂਰੀ ਰੱ ਖੋ
COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਸੰਕਟ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ,
ਅਸY ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਸਰਵਜਿਨਕ ਸਥਾਨਾਂ
‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤ] ਲੱਗਭੱਗ2 ਮੀਟਰ / 6 ਫੁਟ
ੱ ਦੀ
ਘੱਟੋਘਟ
ੱ ਦੂ ਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਤ] ਨਾ ਹੋਣ।

ਿਵਕਲਿਪਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19)ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਾਸI ਦੇ ਅਵਲੋ ਕਨ ਲਈ,
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ flccc.net/optional-medicines
1

ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਹਾਲੇ ਸਥਾਿਪਤ ਨਹ; ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਤ@ ਤ@ ਪਿਹਲਾਂ ਫਾਇਿਦਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪFਦਾਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਿਤਮਾਹੀ ਿਵੱਚ।

2

ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ@ ਹੋਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ ਹੋਣਗੇ।

3

ਉਦ@ ਵਰਤ@ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮQਬਰ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁ ਸ; ਿਬਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੇ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19)ਪਾਜ਼ੀਿਟਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮ] ਲਈ ਰਹੇ ਹੋ।

4

ਦੇਰੀ ਦੇ ਚਰਣ ਲਈ – ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਮਰੀਜ਼ – www.flccc.net ‘ਤੇ ਐਫਐਲਸੀਸੀਸੀ ਦੇ (FLCCC’s) COVID -19 (ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਮੈਥ+ (MATH+)
ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪFਟ
ੋ ਕ
ੋ ਲ
ੋ ਨੂ ੰ ਦੇਖ।ੋ

ਹੱ ਥI ਨੂੰ ਧੋਵੋ
ਅਸY ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਤ] ਬਾਹਰ ਰਿਹਣ
ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ (ਸ਼ਾਿਪੰਗ, ਸਬਵੇ
ਆਿਦ), ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰcਾਂ ਨਾਲ ਧੁਲਾਈ
ਕਰਨਾ(20–30 ਸਿਕੰਟ ਲਈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ), ਜਾਂ
ਇਸ ਿਵੱਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ -ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ
ਵਰਤ] ਕਰਨਾ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪੰ ਨਾ 2 ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੇਦਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ।

ਐਫਐਲਸੀਸੀਸੀ ਅਲਾਈਅੰ ਸ , COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਆਈ-ਮਾਸਕ+ ਪ2ਫ਼
ੋ ਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ਅਤੇ
COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਮੈਥ+ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਹਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ

flccc.net

FRONT LINE COVID-19 CRITICAL CARE ALLIANCE
PREVENTION & TREATMENT PROTOCOLS FOR COVID-19

I-MASK+

ਵਰਜ਼ਨ 10 · 26 ਅਪ2ੈ ਲ, 2021 · ਪੰ ਨਾ 2/2

COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਆਈ-ਮਾਸਕ+ ਪ2ਫ਼
ੋ ਾਇਲੈ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ
ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ
COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਿਵੱ ਚ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਲਈ

COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਪ2ਫ਼
ੋ ਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ

ਡਾਕਟਰੀ ਪਰੀਖਣI ਦੇ ਸਬੂਤI ਦਾ ਸਾਰIਸ਼

ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸਰੀਰ ਭਾਰ ਕਨਵਰਜ਼ਨ (ਿਕਗ2ਾ/ਪ`ਡ)
ਸਰੀਰ ਭਾਰ

ਖੁਰਾਕ

ਕਨਵਰਜ਼ਨ (1 ਿਕਗ+ ਾ ≈ 2.2 ਪ1ਡ)

0.2 ਿਮਗ+ਾ/ਿਕਗ+ਾ ≈ 0.09 ਿਮਗ+ ਾ/ਪ1ਡ

(ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰ ਲੜੀ ਦੀ ਉ=ਪਰਲੇ ਿਸਰੇ ਪ+ਿਤ
ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ)

(ਪ+ਿਤ ਗੋਲੀ = 3 ਿਮਗ+ ਾ; ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੂ ੰ ਉ=ਪਰ ਦੱ ਸੀ ਅਧੀ ਗੋਲੀ
ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ)

ਂ ੀ-ਪੈਰਾਿਸਿਟਕ ਦਵਾਈ
ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ, ਇੱ ਕ ਐਟ
ਿਜਸਦੀ ਖੋਜ ਨ\ 2015 ਿਵੱ ਚ ਨ_ਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਿਜੱ ਿਤਆ,
ਜੋਲਬਾਰਟਰੀ ਅਿਧਐਨI ਿਵੱ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ,

ਂ ੀ-ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਐਟ
ਂ ੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਗੁਣI ਵਾਲੀ
ਐਟ

70–90 ਪ1ਡ

32–40 ਿਕਗ+ਾ

8 ਿਮਗ+ਾ

(3 ਗੋ ਲੀਆਂ = 9 ਿਮਗ+ਾ)

91–110 ਪ1ਡ

41–50 ਿਕਗ+ਾ

10 ਿਮਗ+ਾ

(3,5 ਗੋ ਲੀਆਂ)

ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼I ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ

111–130 ਪ1ਡ

51–59 ਿਕਗ+ਾ

12 ਿਮਗ+ਾ

(4 ਗੋ ਲੀਆਂ)

ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ

131–150 ਪ1ਡ

60–68 ਿਕਗ+ਾ

13,5 ਿਮਗ+ਾ

(4,5 ਗੋ ਲੀਆਂ)

COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਦੇ ਮਰੀਜ਼I ਿਵੱ ਚ ਪੱ ਕੇ, ਬਹੁਤ

151–170 ਪ1ਡ

69–77 ਿਕਗ+ਾ

15 ਿਮਗ+ਾ

(5 ਗੋ ਲੀਆਂ)

ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ‘ਤੇ

171–190 ਪ1ਡ

78–86 ਿਕਗ+ਾ

16 ਿਮਗ+ਾ

(5,5 ਗੋ ਲੀਆਂ)

191–210 ਪ1ਡ

87–95 ਿਕਗ+ਾ

18 ਿਮਗ+ਾ

(6 ਗੋ ਲੀਆਂ)

www.flccc.net/flccc-ivermectin-in-the-prophylaxis-

211–230 ਪ1ਡ

96–104 ਿਕਗ+ਾ

20 ਿਮਗ+ਾ

(7 ਗੋ ਲੀਆਂ = 21 ਿਮਗ+ਾ)

and-treatment-of-covid-19/

231–250 ਪ1ਡ

105–113 ਿਕਗ+ਾ

22 ਿਮਗ+ਾ

(7,5 ਗੋ ਲੀਆਂ = 22,5 ਿਮਗ+ਾ)

ਇੱ ਕ ਛੇਤੀ ਛੋਟੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ

251–270 ਪ1ਡ

114–122 ਿਕਗ+ਾ

24 ਿਮਗ+ਾ

(8 ਗੋ ਲੀਆਂ)

‘ਤੇ ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਸਾਰIਸ਼ ਇੱ ਥੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

271–290 ਪ1ਡ

123–131 ਿਕਗ+ਾ

26 ਿਮਗ+ਾ

(9 ਗੋ ਲੀਆਂ = 27 ਿਮਗ+ਾ)

291–310 ਪ1ਡ

132–140 ਿਕਗ+ਾ

28 ਿਮਗ+ਾ

(9,5 ਗੋ ਲੀਆਂ = 28,5 ਿਮਗ+ਾ)

ਸਾਿਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ 4 ਮਹੀਿਨਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਅਨ\ਕI,
ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਟਰਾਇਲ ਜੋਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸaਟਰI

ਇਹਨI ਹਵਾਲਾ ਟਰਾਇਲI ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਵਆਪਕ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮੀਿਖਆ ਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

www.flccc.net/one-page-summary-of-the-clinicaltrials-evidence-for-ivermectin-in-covid-19/

ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ (ਵਰਤ] ਿਨਰਦੇਸ਼)
ਲਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਘਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲੈ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰੀ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ(ਿਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਕਾਰਨ)। ਘਰੇਲੂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂ ੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਦਨ
ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਿਡੰਗਾਂ ਲੈ ਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰੁਖ ਨੂ ੰ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਿਨਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਲਾਈਨ ਜਾਂ ਐਮਬੁਲੇਟਰੀ ਡੀ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ < 94% ਲਈ ਤੁ ਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

– ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਿਵਚਕਾਰਲੀ oਗਲ ਦੀ ਵਰਤ] ਕਰੋ; ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ oਗਲਾਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਦੀ ਲੌ ਲ ਤ] ਬਚੋ
– ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲਸ ਿਸਗਨਲ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ
– ਸਭ ਤ] ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 30–60 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਰੀਿਡੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦਉ

– ਿਜਸ oਗਲ ਤ] ਮਾਪ ਲੈ ਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤ] ਨੇ ਲ ਪਾਿਲਸ਼ ਉਤਾਰ ਿਦਉ
– ਮਾਪਣ ਤ] ਪਿਹਲਾਂ ਠੰਡੇ ਹੱ ਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਨੂ ੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ

ਬੇਦਾਅਵਾ
COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਆਈ-ਮਾਸਕ+ ਪ)ਫ਼
ੋ ਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ)ਟ
ੋ ਕ
ੋ ਲ
ੋ ਅਤੇ COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਮੈਥ+ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ)ਟ
ੋ ਕ
ੋ ਲ
ੋ , COVID-

19(ਕੋਿਵਡ-19)ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਸਰਫ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹਨ।ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂ ੰ ਅਣਗਿਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਿਕ ਤੁ ਸY ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ] ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕੁ ਝ ਪਿੜc ਆ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, ਿਨਦਾਨ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਨਹY ਹੈ। ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੋਗੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਸਦੇ ਿਚਿਕਤਸਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ
ਪ)ਾਪਤ ਿਸਹਤ ਪ)ਦਾਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉvਪਰ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰcਾਂ ਦੇ ਪ)ਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤ] ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਸਾਡੇ ਆਈ-ਮਾਸਕ+ ਪ)ੋਟੋਕੋਲ ਿਵੱਚ ਆਇਵਰਮੇਕਿਟਨ ਵਰਤ] ਦੇ ਮੂਲਅਧਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਪ)ਕਾਸ਼ਤ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇੱਥ] ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ www.flccc.net/flccc-ivermectin-summary

ਐਫਐਲਸੀਸੀਸੀ ਅਲਾਈਅੰ ਸ , COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਆਈ-ਮਾਸਕ+ ਪ2ਫ਼
ੋ ਾਇਲੇ ਕਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ਅਤੇ
COVID-19(ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਮੈਥ+ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਪ2ਟ
ੋ ਕ
ੋ ੋਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ, ਹਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ।ੋ
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