
COVID-19: ਿਮੱਥ
ਅਤੇ ਤੱਥ

ਅਨੁਵਾਦ: ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ
ਉਦਾਹਰਣ: ਯਿਸ਼ਕਾ ਕਪੂਰ

ਲੇਖਕ: ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ

ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ
ਇਕ ਸਰੋਤ



ਿਰਤੂ, ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆ ਂਦੀ ਤਰ�ਾ,ਂ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਵੇਰ �
ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮ� ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹ�

ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਅੱਜ ਮ� ਆਪਣੀ ਮਾ ਂ� ਇਸ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੀਆ ਂਖ਼ਬਰਾਂ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਮਾ ਂ ਮੈ� ਿਫਰ ਤ� ਿਨੰਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਪਿੜ�ਆ ਿਕ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ
ਵਾਇਰਸ � ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ.



 ਸਤ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ, ਰੀਤੂ. ਿਫਰ ਿਨੰਮ ਦਾ ਰਸ?

ਮ� ਸਕਾਈਪ ਤੇ ਡਾ: ਗਗਨਦੀਪ � ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਕੋ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੋ
ਵਾਇਰਸਾ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਸਾ ਂ� ਿਪਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮੈ� ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ.

[ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰੋਕਦੀ ਹੈ] ਹੁਣ ਦੱਸੋ.

ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈ� ਤੁਹਾਡੀ ਮਾ ਂ� ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਕ
ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਕ� ਨਹ�
ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ.

ਸਤ ਸ�ੀ ਅਕਾਲ, ਡਾ ਗਗਨਦੀਪ.



ਲਸਣ 
ਹਲਦੀ 
ਿਨੰਮ

ਖਾਣਾ ਲਾਗ � ਰੋਕਣ
ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ, ਇਸ ਤੇ
ਕੋਈ ਟੈਸਿਟੰਗ ਨਹ� ਕੀਤੀ

ਗਈ ਹੈ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਹੋਿਮਓਪੈਿਥਕ ਦਵਾਈ  
ਲਾਗ � ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ

/ ਬਚਾਏਗੀ 

Arsenic 
Album 30

ਇਹ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੈ|
ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਿਟੰਗ
ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਿਵਸ਼ਾਣੂ
ਨਾਲ ਸੰਕਰਿਮਤ ਹਨ 

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵੱਚ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ

ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵਚ
ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗ
ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ �
ਰੋਿਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 

Map taken from CCSE, John Hopkins

ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
ਸੰਕਰਿਮਤ ਨਹ� ਹਨ

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਅਤੇ ਇਸ �
ਨਕਲੀ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਬਦਿਲਆ ਨਹ�
ਿਗਆ ਹੈ |

COVID-19  ਅਤੇ ਵਹੁਾਨ
ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਿਚ
ਤ� ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਸੀ|

COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਇਕ
ਜੀਵ-ਯੱੁਧ ਲੜਾਈ
ਵਾਲਾ ਹਿਥਆਰ ਹੈ 

 ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ
ਤ� ਆਇਆ ਹੈ 

ਿਵਸ਼ਾਣੂ (virus) ਦੀ
ਸੀਕੁਇੰਿਸੰਗ
ਦਾਰਸ਼ਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਟੀਕੇ ਕੁਝ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਨਮੂਨੀਆ (Pneumonia)  �
ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ SAR-
CoV2 ਦੁਆਰਾ ਵਾਿਲਆਂ �

ਨਹੀ|

ਨਮੂਨੀਆ (Pneumonia)
ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾ�
ਵਾਇਰਸ ਤ� ਬਚਾ�ਦੇ

ਹਨ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਗੋਮੂਤਰਾ ਅਤੇ ਗੌਬਰ
ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਾਗਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਸਚਮੁਚ? ਤਾਜੀ ਘਾਸ
ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ

ਇਹ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੈ|
ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਿਟੰਗ
ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|



ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ
(mask) ਪਿਹਨਣਾ
ਤੁਹਾ� ਿਵਸ਼ਾਣੂ ਤ�
ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ|

ਉਹ ਮਾਸਕ (mask) ਜੋ
ਵਾਇਰਸ ਤ� ਸਚਮੱੁਚ

ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ N95 ਸਾਹ
ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਹਨ

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਖਾਰੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਧੋਣਾ
ਲਾਗ � ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ|

ਇਹ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੈ| ਇਸ
ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਿਟੰਗ ਨਹ�

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਗਰਮ ਨਹਾਉਣ
ਨਾਲ ਲਾਗ ਤ�
ਬਚਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ|

ਇਹ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੈ|
ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਸਿਟੰਗ
ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਚੰਗਾ!!

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਅਸ� ਅਜੇ ਇਹ ਨਹ�
ਜਾਣਦੇ|

ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਅਤੇ
ਨਮੀ, ਵਾਇਰਸ
ਦੇ ਫੈਲਣ � ਰੋਕ
ਦੇਵੇਗਾ|

ਠੰਡ ਦਾ
ਮੌਸਮ
ਵਾਇਰਸ
ਮਾਰ ਮਾਰੋ |

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ,

ਪਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਹੋਈ
ਹੈ| ਹੁਣ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ|

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ
� ਖਾਣਾ ਹੀ
ਵਾਇਰਸ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਿਵੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੈ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਗ
ਤ� ਬਚਾਅ ਹੈ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ,

ਪਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹ� ਹੋਈ
ਹੈ| ਹੁਣ ਸੰਚਾਰ ਇੱਕ
ਿਵਅਕਤੀ ਤ� ਦੂਜੇ

ਿਵਅਕਤੀ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ|



ਨਹ�, COVID-19 ਵਾਇਰਸ
ਬੰੂਦਾਂ ਰਾਹ� ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਖੰਘ, ਥੱੁਕਣ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਦੇ ਸਮ� ਬਣਦੇ ਹਨ|

COVID-19 ਵਾਇਰਸ
ਮੱਛਰ ਦੇ ਚੱਕ ਨਾਲ
ਫੈਲਦਾ ਹੈ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਤੁਸ� ਮੇਰੀ
ਕੋਰੋਨਾ ਡਰੱਗ ਹੋ

ਨਹ� ਮ�
ਨਹ� ਹਾਂ

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ�
ਬਚਾਏਗਾ|

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਵੀ
ਵਾਇਰਸ � ਨਹ�

ਰੋਕ ਸਕਦਾ

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਵਾਇਰਸ � ਪਾਲਤੂ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸੰਚਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ
ਹੁਣ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ
ਵਾਇਰਸ ਮਨੱੁਖਾਂ ਤ� ਿਬੱਲੀਆਂ

ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਮਨੱੁਖਾਂ
ਿਵਚ ਿਬੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਜਾਨਵਰ ਤ� ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੋਈ

ਸਬੂਤ ਨਹ� ਹੈ.



ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਹ ਿਜਹੜੀ
ਅਕਸਰ ਛੁਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ
ਲਾਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ ਿਕ
ਇਨ�ਾਂ � ਅਕਸਰ

ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਾਫ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |

ਬਾਇਓਮੈਿਟ�ਕ
ਉਪਕਰਣ ਲਾਗ ਦਾ
ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹਨ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਭਾਰਤੀਆਂ (ਅਤੇ ਹਰ
ਕੋਈ) ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਪ�ਤੀ
ਕੁਝ ਪ�ਤੀਰੋਧ ਹੈ ਜੋ ਉਨ�ਾਂ
ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਵੇਿਖਆ ਹੈ,

ਪਰ ਨਵ� ਵਾਇਰਸਾਂ ਿਜਵ�
ਿਕ COVID-19 ਪ�ਤੀ ਨਹ�.

ਭਾਰਤੀਆਂ � ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀ ਲਾਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ
(coronavirus) ਪ�ਤੀ
ਰੋਧਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਇਹ ਸਹੀ ਨਹ� ਹੈ, ਿਕ�ਿਕ
ਲਾਗ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲ�ਦਾ

ਹੈ ਪਰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼
ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ|

ਜੇ ਤੁਸ� 20/30 ਸੈਿਕੰਡ ਲਈ
ਖੰਘ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤ�
ਿਬਨਾਂ ਸਾਹ � ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾ� ਲਾਗ ਨਹ� ਹੈ |

ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ
ਦੇ 30 ਸੈਿਕੰਡ

ਤੱਥ ਅਤੇ
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ
ਲੱਿਗਆ ਰੱਖੋ

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਇਹ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੈ. ਪੇਟ
ਐਿਸਡ ਵਾਇਰਸ �

ਖਤਮ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ

ਹਰ 15 ਿਮੰਟਾਂ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਪੀਯੋ
ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਚ�
ਿਨਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਾ
ਐਿਸਡ ਇਸ � ਖਤਮ ਕਰ
ਦੇਵੇਗਾ| मेरी �वचा

चमकने  लगी है

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ



ਇਹ ਸੱਚ ਨਹ� ਹੈ. 80%
ਸੰਕਰਮਣ ਦਰਿਮਆਨੀ ਜਾਂ
ਹਲਕੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ

20% ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਵਾਲੇ

ਲੋਕਾ ਂਿਵੱਚ.
 

ਉਨ�ਾਂ � ਪਿਹਲਾਂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂ �
ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ|

ਅਫਵਾਹ ਤੱਥ


