ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ-ਪੱਤਰ

ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਕੀ ਹਦ
ੰ ੀ ਹੈ?
ਘਾਹ ਦੇ ਪੋਲਨ (ਪਰਾਗ) ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਸਥਮਾ (ਦਮੇ) ਅਤੇ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮੌਸਮੀ ਵਾਧਾ ਵਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਵੱਚ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੰਦੀ ਹੈ।
ਅਵਿਹਾ ਮੰਵਨਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਪੋਲਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਤੂ ਫਾਨ ਦੇ ਅਨੂ ਠੇ ਵਮਲਾਪ ਨਾਲ ਹੰਦੀ
ਹੈ, ਵਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੰਦੇ ਹਨ।
ਘਾਹ ਦੇ ਪੋਲਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਵਾ ਵਵੱਚ ਉੱਡਕੇ ਬਹਤ ਦੂ ਰ ਚੱਲੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ ਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਕੱਝ ਦਾਣੇ ਖੱਲ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਿੋ ਵਕ ਤੂ ਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ
ਕੱਝ ਪਵਹਲਾਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਵਵੱਚ ਰੱਲ-ਵਮਲ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਫੇਫਵੜਆਾਂ ਵਵੱਚ ਚੱਲੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ
ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵੱਚ ਮਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹਤ ਛੇਤੀ, ਬਹਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਤ ਦਬਾਅ ਪੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਵਵਰਲੀਆਾਂ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਵੀ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਇਹ
ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਅਕਤੂ ਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਘਾਹ ਦੇ ਪੋਲਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।
ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਅਸਥਮਾ ਿਾਾਂ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੇ ਿੋ ਆਪਣੇ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੋਰ-ਿੋਰ
ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਾਂ ਖੰਘਣ ਦੀਆਾਂ ਸਮੱਵਸਆਵਾਾਂ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਅਸਥਮਾ ਿਾਾਂ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ
ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਕੀ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪਰਾਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਅਵਿਹੇ ਬਹਤ ਕਾਰਨ ਹੰਦੇ ਹਨ ਿੋ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂ ਿੇ
ਵਵਅਕਤੀ ਵਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲੱਖੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
• ਜ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹ ਪਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗ
• ਹਾਉਸ ਡਸਟ ਮਾਇਟ (ਘਰੇਲੂ ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਕਣ), ਉੱਲੀ, ਿਾਨਵਰਾਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਨ ਤੋਂ ਐਲਰਿੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ
• ਕਸਰਤ
• ਵਸਗਰੇਟ ਅਤੇ ਬਸ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਧੰਆਾਂ
• ਉਤੇਿਕ ਰਸਾਇਣ।
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਅਸਲ ਵਵੱਚ ਇਕੋ-ਵਿਹੇ ਹਨ।
ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ:
• ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਵਵਰਲੀਆਾਂ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਵੱਚ ਮੌਸਮੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ
• ਇਹ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ
• ਇਹ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ:
– ਿੋ ਅਸਥਮਾ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਹੰਦੇ ਹਨ
– ਵਿਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੰਦਾ ਹੈ (ਮਤਲਬ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਵਿਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਅਸਥਮਾ ਰੋਗ ਦਾ
ਵਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੰਦਾ ਹੈ)
– ਿੋ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਦੇ ਅਸਥਮਾ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਨਾ ਰਵਹ ਚੱਕੇ ਹੋਣ
– ਵਿਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਹੋਣ ਿਾਾਂ ਨਾ ਹੋਣ

• ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਵੀ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਘਾਹ ਦੇ ਪੋਲਨ ਤੋਂ ਐਲਰਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ
ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੰਦਾ ਹੈ।

ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਕਦੋਂ ਹਦ
ੰ ੀਆਾਂ ਹਨ?
ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਵੀ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਇਹ
ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਅਕਤੂ ਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਘਾਹ ਦੇ ਪੋਲਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।

ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕਸਨੂ ੰ ਹਦ
ੰ ਾ ਹੈ?
ਉਹ ਲੋ ਕ ਵਿਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ:
• ਅਸਥਮਾ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਲੋ ਕ
• ਉਹ ਲੋ ਕ ਵਿਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੰਦਾ ਹੈ (ਮਤਲਬ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਵਿਨ੍ ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਅਸਥਮਾ
ਰੋਗ ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੰਦਾ ਹੈ)
• ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੋ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਦੇ ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਰਵਹ ਚੱਕੇ ਹੋਣ
• ਉਹ ਲੋ ਕ ਵਿਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਥਮਾ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਹੋਣ ਿਾਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਵੀ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਘਾਹ ਦੇ ਪੋਲਨ ਤੋਂ ਐਲਰਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ
ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਥਮਾ ਅਤੇ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਦੋਹਾਾਂ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਹੋਣਾ ਿਾਾਂ ਅਸਥਮਾ ਤੇ ਘੱਟ ਵਨਯੰਤਰਨ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰੇ ਵਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਮਹਾਨਗਰੀਯ, ਖੇਤਰੀ ਿਾਾਂ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚ ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਦੇ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਕੋਈ
ਸਮੱਵਸਆ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਅਸਥਮਾ ਅਤੇ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਕਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਦ
ੰ ੇ ਹਨ?
ਅਸਥਮਾ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਲੋ ਕ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਿੋਰ-ਿੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣਾ – ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਨੇ ਵਵਚੋਂ ਉੱਚੀ-ਵਤੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ
• ਸਾਹ ਫੱਲਣਾ
• ਸੀਨੇ ਵਵੱਚ ਘਟਨ ਮਵਹਸੂਸ ਹੋਣਾ
• ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘਦੇ ਰਵਹਣਾ।
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜੇ (ਹੇਠਲੇ ਏਅਰਵੇਅ) ਪਰਭਾਵਵਤ ਹਨ।
ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਵਨਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵਵਅਕਤੀ ਇਕੋ ਵਿਹੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ
ਅਨਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਆਨ ਨਹੀਂ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਿਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿੋ ਲੋ ਕ ਆਪਣੇ ਅਸਥਮਾ ਨੂ ੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੰਦੇ ਹਨ।
ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਲੋ ਕ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲੱਖੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਿਾਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
• ਨੱਕ ਵੱਗਣਾ
• ਨੱਕ ਵਵੱਚ ਖਾਿ ਹੋਣਾ
• ਵਛੱਕਾਾਂ ਆਉਣੀਆਾਂ
• ਅੱਖਾਾਂ ਵਵੱਚ ਿਲਨ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ।
ਇਨ੍ ਾਾਂ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਵਅਕਤੀ ਦੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਏਅਰਵੇ ਪਰਭਾਵਵਤ ਹਨ। ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਵਵੱਚ ਿੋਰ-ਿੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਾਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ
ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਹੀਂ ਹੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਸਥਮਾ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਹਾਾਂ ਵਵਚੋਂ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਵਕਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਅਵਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੰਦਾ
ਹੈ ਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅਸਥਮਾ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਵਕਵਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਫਰ ਭਾਵੇਂ ਤਸੀਂ ਬਾਵਲਗ ਹੋਵੇਂ। ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਵਵਚੋਂ
ਵਕਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਅਨਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਸਮੀਵਖਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ (GP) ਨੂ ੰ ਵਦਖਾਉਣਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੰਦਾ ਹੈ।
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ਤਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਵਨਦਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੰਦੀ ਹੈ ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਅਗਜ਼ਾਇਮਾ (ਖਿਲੀ) ਿਾਾਂ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਕੋਈ
ਅਵਿਹੇ ਕਰੀਬੀ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਵਿਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਐਲਰਿੀਆਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਾਂ ਅਸਥਮਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਲੱਛਣ:
• ਮੜ ਆਉਂਦੇ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਿਾਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ਹੰਦੇ ਹਨ
• ਰਾਤ ਵਵੱਚ ਿਾਾਂ ਬਹਤ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ
• ਅਕਸਰ ਕਸਰਤ, ਐਲਰਿੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਲਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
• ਵਨਵਾਰਕ (ਵਰਲੀਵਰ) ਦਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਬਹਤਰ ਹੋ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਵਵਚੋਂ ਇੱਕ ਵਵਅਕਤੀ ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਵੜਤ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਪੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਥਮਾ
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂ ੰ ਿੋਰ-ਿੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਣ, ਸਾਹ ਵਵੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਿਾਾਂ ਸੀਨੇ ਵਵੱਚ ਘਟਨ ਹੋਣ ਵਿਹੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ
ਆਪਣੇ GP ਨੂ ੰ ਵਦਖਾਓ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਏਅਰਵੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੰਦੇ ਹਨ (ਮਤਲਬ, ਫੇਫਵੜਆਾਂ ਵਵੱਚ), ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀਂ ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਵੀ
ਪੀਵੜਤ ਹੋ।

ਪੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਸਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਘਟਨਾਵਾਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਪਰ, ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਵੀ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਵਵੱਚ ਹਰ
ਵਕਸੇ ਲਈ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਾਣਨਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਸਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਵੱਚ
ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੱਚ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੂ ੰ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੀ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂਿੋ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਪਤਾ ਰਹੇ ਵਕ ਿੇਕਰ ਵਕਸੇ ਨੂ ੰ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਿੇਕਰ ਤਹਾਨੂ ੰ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰੱਵਖਆ ਕਰਨੀ
ਵਿਨ੍ ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੰ:
• ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਸੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਘਾਹ ਦੇ ਪੋਲਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ
• ਵਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵ,ੇ ਅਕਤੂ ਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਵੱਚਕਾਰ ਤੂ ਫਾਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਿਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੂ ਫਾਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ
ਵਵੱਚ। ਅੰਦਰ ਿਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਖੜਕੀਆਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ, ਅਤੇ ਿੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹਵਾ ਨੂ ੰ ਸੰਚਾਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂ ੰ
ਚਲਾਓ
• ਅਸਥਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਿੇਕਰ ਤਹਾਡੇ GP ਦਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ ਦੇ ਚਾਰ
ਪੜਾਵਾਾਂ ਦੀ ਵਵਹਾਵਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• ਘਾਹ ਦੇ ਪੋਲਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਵੱਚ ਵਨਵਾਰਕ (ਵਰਲੀਵਰ) ਦਵਾ ਉਵਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ (ਆਦਰਸ਼ਕ
ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ) ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
• ਆਪਣੀ ਅਸਥਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾ, ਿੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ, ਇਸ ਦੱਸੇ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਵਵਕਵਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਾਾਂ ਿੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ਅਸਥਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਉੱਤੇ ਵਦੱਤੀ ਬਲੇ ਟ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਵਚਤ ਤਰੀਕੇ ਮਤਾਬਕ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦੱਤੀਆਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਾਂ ਵਰਤੋ।

ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰੱਵਖਆ ਕਰਨੀ
ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਵੱਚ ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਥਮਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ GP ਤੋਂ ਨੇ ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਾਉਂਦੇ
ਹੋ ਤਾਾਂਿੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਿਾ ਸਕੇ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਉਵਚਤ ਦਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅਸਥਮਾ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਬੂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਥਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਕ
ਇਸ ਵਵੱਚ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਲਈ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਲੀਵਰ ਦਵਾ ਰੱਖੋ – ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ ਤਹਾਡੀ ਅਸਥਮਾ ਫਸਟਏਡ (ਦਮੇ ਦੀ ਮੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਵਾ ਹੰਦੀ ਹੈ।

ਿੇਕਰ ਤਹਾਨੂ ੰ ਅਵਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਿੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰੱਵਖਆ ਕਰਨੀ
ਿੇਕਰ ਤਹਾਨੂ ੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਨੂ ੰ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ
ਿਾਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਿੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਵਕਵਸਤ ਹੋ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂ ੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਨੂ ੰ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਵਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ ਦੇ
ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਅੱਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਮਲਾਕਾਤ ਕਰੋ।

ਿੇਕਰ ਤਹਾਨੂ ੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਦੇ ਅਸਥਮਾ ਰਵਹ ਚਵੱ ਕਆ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰੱਵਖਆ ਕਰਨੀ
ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਅਵਤਵਰਕਤ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਉਵਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਾਂ
ਹਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਪਰਾਗ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਈ ਦਵਾ ਦੀ ਲੋ ੜ।

ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਹੋ ਤਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰੱਵਖਆ ਕਰਨੀ
ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਤੋਂ ਪੀਵੜਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵਕ ਤਹਾਨੂ ੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਵੱਚ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤਹਾਨੂ ੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਨੂ ੰ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਵੇਂ ਵਕ ਿੇਕਰ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਂ ਿੋਰ-ਿੋਰ ਨਾਲ
ਸਾਹ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਖੰਘਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ GP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਅਸਥਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਾਾਂ ਨਹੀਂ।
ਿੇਕਰ ਤਸੀਂ ਵਸਰਫ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਨਾਲ ਪੀਵੜਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਦੀ ਇਲਾਿ ਯੋਿਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ GP ਿਾਾਂ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨਾਲ
ਮਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਵਕ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੱਵਖਆ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਵੱਚ ਅਸਥਮਾ ਵਨਵਾਰਕ
(ਵਰਲੀਵਰ) ਪਫਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇਹ ਵਪਰਸਵਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਿੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਵਵੱਚ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਵਕਵਸਤ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤਸੀਂ ਆਪਣੇ GP
ਨਾਲ ਅੱਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
ਤਸੀਂ Melbourne Pollen Count and Forecast ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਿਾਕੇ ਿਾਾਂ ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਪੋਲਨ ਕਾਉਂਟਸ (ਪਰਾਗਾਾਂ ਦੀ ਸੰਵਖਆ) ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ
ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਾਾਂ ਤਸੀਂ Deakin AirWatch ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਕਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਵਕ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ?
ਵਵਕਟੋਰੀਆ ਵਵੱਚ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਭਵਵਖਬਾਣੀ ਵਦੱਤੀ ਿਾਣੀ 1 ਅਕਤੂ ਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਿਾਰੀ ਰਹੇਗੀ (ਘਾਹ ਦੇ
ਪੋਲਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਮਆਦ)।
Google Play ਿਾਾਂ App Store ਤੋਂ Vic Emergency ਐਪ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋ ਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਵਾਚ ਜ਼ੋਨ’ ਸੇਟ ਅਪ
ਕਰੋ ਵਕ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤਹਾਨੂ ੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਦੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਦਦ ਵਕੱਥੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਐਮਰਿੇਂਸੀ (ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਵਥਤੀ) ਵਵੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਟਰ ਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ਤਹਾਡ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਐਮਰਿੇਂਸੀ ਵਡਪਾਰਟਮੇਂਟ
ਤਹਾਡਾ GP
ਤਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਾਰਮੇਸੀ (ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ)
NURSE-ON-CALL ਟੈਲੀਫੋਨ. 1300 60 60 24 – ਮਾਵਹਰ ਵਸਹਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ (24 ਘੰਟ,ੇ 7 ਵਦਨ)
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਹੋਮ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਵਸ ਟੈਲੀਫੋਨ. 13 SICK (13 7425) ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ GP ਦਆਰਾ ਘਰ ਆਕੇ ਮਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ (ਬਲਕ ਵਬਲਡ)

ਅਸਥਮਾ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਅਸਥਮਾ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਹੇਲਪਲਾਇਨ ਟੈਲੀਫੋਨ. 1800 ASTHMA (1800 278 462)
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਅਸਥਮਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ. 1800 032 495
ਅਸਥਮਾ ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਅਸਥਮਾ ਐਪ – ਤਾਜ਼ੀ ਅਸਥਮਾ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਅਸਥਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਵਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਾਂ, ਉਪਕਰਨ ਤਕਨੀਕ ਵੀਵਡਓ, ਅਸਥਮਾ ਸੰਬੰਧੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਿਨਾਵਾਾਂ, ਅਸਥਮਾ ਫਸਟ-ਏਡ ਦੇ ਪੜਾਵਾਾਂ ਤਕ ਆਸਾਨ ਪਹੰਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
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ਹੇਅ ਫੀਵਰ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ
ASCIA (ਆਸਟਰ ੇਲੇਸ਼ੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕਲੀਵਨਕਲ ਇਮਯੂਨੋਲਾਿੀ ਐਂਡ ਐਲਰਿੀ)

ਇਸ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂ ੰ ਸਲਭ ਫਾਰਮੇਟ ਵਵੱਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 1300 761 874 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਿੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਵਰਲੇ
ਸੇਵਾ ਨੂ ੰ 13 36 77 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਿਾਾਂ environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ।
ਵਵਕਟੋਰੀਆਈ ਸਰਕਾਰ, 1 Treasury Place, Melbourne ਦਆਰਾ ਅਵਧਕਾਰ-ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ।
© ਵਵਕਟੋਰੀਆਈ ਰਾਿ, Department of Health and Human Services ਨਵੰਬਰ 2017.
www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ।
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