
 

 

ਪਿਆਰ ੇਮਾਪਿਓ/ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਪਲਓ,  

ਵਿਸ਼ਾ: ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ  

ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਹਾਲ ਹ  ਪਵਿੱਚ ਯ ਕੇ ਹੈਲਥ ਸਪਕਉਪਰਟ  ਏਜੂੰਸ  (UKHSA) ਨ ੂੰ  ਪਮਲਣ ਵਾਲ ਆੀਂ ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ 

ਦ ਆੀਂ ਸ ਚਨਾਵਾੀਂ ਪਵਿੱਚ [ਰਾਸ਼ਟਰ /ਸਥਾਨਕ] ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦ ੇਅਨੁਮਾਪਨਤ ਿਿੱਧਰਾੀਂ ਤੋਂ ਪਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰ ੇਸ ਪਚਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਖ ਰਹ ੇਹਾੀਂ।  

ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ ੋਪਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਸ ਮੌਕ ੇ'ਤੇ ਅਸ ੀਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਚੂੰਨ੍ਾੀਂ, 

ਲਿੱਛਣਾੀਂ ਅਤੇ ਕ ਤ ਆੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲ ਆੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆੀਂ ਬਾਰ ੇਯਾਦ ਪਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦੇ ਹਾੀਂ।  

ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਵਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲਿੱਛਣ  

ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਇਿੱਕ ਆਮ ਬਚਿਨ ਦ  ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਟਰੈਿਟਕੋਾਕਸ ਿਾਇਓਜ ਨਸ (Streptococcus 

pyogenes), ਜਾੀਂ ਗਰੁਿੱਿ A ਸਟਰੈਿਟੋਕਾਕਸ (GAS) ਦਆੁਰਾ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੂੰਭ ਰ ਨਹ ੀਂ ਹੁੂੰਦਾ, 

ਿਰ ਜਪਟਲਤਾਵਾੀਂ (ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਨਮ ਨ ਆ) ਅਤੇ ਦ ਪਜਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਐੀਂਟ ਬਾਇਓਪਟਕਸ ਦਵਾਈਆੀਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਆਤ  ਲਿੱਛਣਾੀਂ ਪਵਿੱਚ 

ਗਲੇ ਪਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਪਸਰ ਦਰਦ, ਬੁਖ਼ਾਰ, ਮਤਲ  ਅਤ ੇਉਲਟ ਆੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 12 ਤੋਂ 48 ਘੂੰਪਟਆੀਂ ਬਾਅਦ, 

ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਲ, ਪਿੂੰਨ ਵਰਗੇ ਪਸਰੇ ਵਾਲੇ ਧਿੱਫੜ ਪਵਕਪਸਤ ਹੋ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ, ਜ ੋਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਪਹਲਾੀਂ ਛਾਤ  ਅਤੇ ਿੇਟ 

'ਤੇ ਪਦਖਾਈ ਪਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਪਫਰ ਤਿੇ  ਨਾਲ ਸਰ ਰ ਦ ੇਦ ਜੇ ਪਹਿੱਪਸਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਮੜ  ਨ ੂੰ  ਰੇਗਮਾਰ 

ਵਰਗ  ਬਣਤਰ ਪਦੂੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਰੂੰਗ ਦੇ ਧਿੱਫੜਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ  ਚਮੜ  'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾੀਂਪਕ 

'ਰੇਗਮਾਰ' ਦਾ ਅਪਹਸਾਸ ਮਜੌ ਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤਰੌ 'ਤੇ ਮਰ ਿਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਗਲਾੀਂ ਲਾਲ ਹੁੂੰਦ ਆੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਮ ੂੰਹ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਿ ਲਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜ ਭ ਦਾ ਰੂੰਗ ਚਮਕ ਲਾ ਲਾਲ 'ਸਟਰਾਬੇਰ ' ਰੂੰਗ ਦਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਪਜੂੰਨ  ਜਲਦ  ਹੋ ਸਕੇ ਆਿਣੇ GP ਜਾੀਂ NHS 111 ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ ੋ

 ਇਹ ਿਿੱਕਾ ਕਰ ੋਪਕ ਤੁਸ ੀਂ ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਪਨਰਧਾਰਤ ਐੀਂਟ ਬਾਇਓਪਟਕਸ ਦਾ ਿ ਰਾ ਕੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 

ਹਾਲਾੀਂਪਕ ਤੁਸ ੀਂ ਜਾੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਐੀਂਟ ਬਾਇਓਪਟਕਸ ਦਾ ਕਰੋਸ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ  ਠ ਕ 

ਮਪਹਸ ਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਕ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਿ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹ ੈਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਠ ਕ 

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਪਵਿੱਚ ਬੈਕਟ ਰ ਆ ਨਾ ਰਪਹ ਜਾਵੇ 



 ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਐੀਂਟ ਬਾਇਓਪਟਕ ਦਵਾਈਆੀਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿੱਟੋ-

ਘਿੱਟ 24 ਘੂੰਟੇ ਘਰ, ਨਰਸਰ , ਸਕ ਲ ਜਾੀਂ ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਦ ਰ ਰਹ ੋ

ਤੁਸ ੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੱਥ ਧੋਣ ਅਤ ੇਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾੀਂਪਡਆੀਂ, ਕਿੱਿੜੇ, ਪਬਸਤਰ ੇਅਤੇ ਤੌਲ ਏ ਨ ੂੰ  ਦ ਪਜਆੀਂ ਨਾਲ ਸਾੀਂਝਾ ਨਾ 

ਕਰਕੇ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਪਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦ ਪਸ਼ਤ ਪਟਸ਼ ਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰਤ ਸੁਿੱਟ ਪਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਿੈਵਿਿ ਗਰੁਿੱਪ A ਿਟ੍ਰੈਪ (iGAS) 

ਉਹ  ਬੈਕਟ ਰ ਆ ਜੋ ਲਾਲ ਬਖ਼ੁਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਪਕਸਮ ਦ ਆੀਂ ਲਾਗਾੀਂ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਚਮੜ  ਦ  ਲਾਗ 

(ਇਮਿੇਟ ਗੋ) ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਬਹਤੁ ਹ  ਪਵਰਲੇ ਮਾਮਪਲਆੀਂ ਪਵਿੱਚ, ਬੈਕਟ ਰ ਆ 

ਖ ਨ ਦੇ ਿਰਵਾਹ ਪਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਪਸਵ ਗਰੁਿੱਿ A ਸਟਰੈਿ (iGAS) ਨਾਮਕ ਪਬਮਾਰ  ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾੀਂਪਕ ਹਾਲੇ ਵ  ਬਹਤੁ ਆਮ ਨਹ ੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ iGAS ਮਾਮਪਲਆੀਂ ਪਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿੱਪਚਆੀਂ ਪਵਿੱਚ। ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਪਚਆੀਂ ਪਵਿੱਚ iGAS 

ਲਾਗ ਦਾ ਪਵਕਪਸਤ ਹੋਣਾ ਬਹਤੁ ਘਿੱਟ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।  

ਇਿੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦ ੇਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਿਣੇ ਖੁਦ ਦ ੇਪਨਰਣੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।  

NHS 111 ਜਾੀਂ ਆਿਣੇ ਜ ਿ  ਨਾਲ ਸੂੰਿਰਕ ਕਰ ੋਜ:ੇ 

 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚੇ ਦ  ਹਾਲਤ ਪਵਗੜ ਰਹ  ਹੈ 

 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਬਹਤੁ ਘਿੱਟ ਫ ਡ ਲੈ ਪਰਹਾ ਹੈ ਜਾੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਪਰਹਾ ਹ ੈ

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦ  ਨੈਿ  12 ਘੂੰਟ ੇਜਾੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਿੱਕ  ਿਈ ਹੈ ਜਾੀਂ ਉਹ ਿਾਣ  ਦ  ਕਮ  ਦ ੇਹੋਰ 

ਲਿੱਛਣ ਪਦਖਾਉ ੀਂਦਾ ਹ ੈ

 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ 3 ਮਹ ਪਨਆੀਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਾਿਮਾਨ 38C ਹ,ੈ ਜਾੀਂ 3 ਮਹ ਪਨਆੀਂ ਤੋਂ ਵਿੱਡਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਤਾਿਮਾਨ 39C ਜਾੀਂ ਵਿੱਧ ਹ ੈ

 ਜਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਆਿਣੇ ਬਿੱਚ ੇਦ  ਪਿਿੱਠ ਜਾੀਂ ਛਾਤ  ਨ ੂੰ  ਛੁਹੂੰਦ ੇਹੋ, ਤਾੀਂ ਉਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਪਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮਪਹਸ ਸ 

ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਜਾੀਂ ਿਸ ਨੇ ਵਰਗਾ ਮਪਹਸ ਸ ਹੁੂੰਦਾ ਹ ੈ

 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਬਹਤੁ ਥਿੱਪਕਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾੀਂ ਪਚੜਪਚੜਾ ਹ ੈ

999 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾੀਂ A&E (ਐਕਸ ਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸ  ਪਵਭਾਗ) ਪਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜੇ: 

 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਵਿੱਚ ਪਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹ  ਹੈ - ਤੁਸ ੀਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਦ ਆੀਂ ਆਵਾਿਾੀਂ ਜਾੀਂ ਉਸ ਦਾ 

ਿੇਟ ਿਸਲ ਆੀਂ ਦੇ ਹਠੇਾੀਂ ਜਾੀਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹ ੋ

 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈਤਾੀਂ ਇਸਦੇ ਪਵਿੱਚ ਪਵਰਾਮ ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ 



 ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਦ  ਚਮੜ , ਜ ਭ ਜਾੀਂ ਬੁਿੱਲ੍ ਨ ਲੇ ਹਨ 

 ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਚਾ ਫਲਾਿ  ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਦਾ ਨਹ ੀਂ ਜਾੀਂ ਜਾਪਗਆ ਨਹ ੀਂ ਰਪਹੂੰਦਾ 

ਫੈਲਾਅ ਨ੍ ਿੰ  ਰੋਕੋ 

ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦ ਆੀਂ ਉਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾੀਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਕ ਲਾੀਂ, ਨਰਸਰ ਆੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਪਟੂੰਗਾੀਂ ਪਵਿੱਚ 

ਇਸਦੇ ਿਸਾਰ ਪਵਿੱਚ ਵ  ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੱਕ  ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਪਚਆੀਂ ਅਤ ੇਬਾਲਗਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਉਪਚਤ 

ਐੀਂਟ ਬਾਇਓਪਟਕ ਦਵਾਈਆੀਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘਿੰਵਟ੍ਆ ਂਤਿੱਕ ਨਰਸਰ  / ਸਕ ਲ / ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਦ ਰ 

ਰਪਹਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ਚੂੰਗ  ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਪਵਹਾਰ ਪਜਵੇਂ ਪਕ ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਨਯੂੰਪਤਰਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਿ ਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।  

ਤਪਹ ਪਦਲੋਂ , 

[signature] 
 

ਿਰੋਤ  

NHS - ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ 

ਲਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ: ਲਿੱਛਣ, ਪਨਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ  

ਪਸਿੱਪਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸਥਾਨਾੀਂ ਪਵਖ ੇਪਸਹਤ ਸੁਰਿੱਪਖਆ  

ਸਕ ਲਾੀਂ ਲਈ ਹਿੱਥਾੀਂ ਦ  ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ 

 

https://www.nhs.uk/conditions/scarlet-fever/
https://www.gov.uk/government/publications/scarlet-fever-symptoms-diagnosis-treatment
https://www.gov.uk/government/publications/health-protection-in-schools-and-other-childcare-facilities/managing-specific-infectious-diseases-a-to-z
http://www.e-bug.eu/

