ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤ
ਕੋਿਵਡ -19 ਕੀ ਹੈ?
ਕੋ ਿਵਡ - 1 9 ਫੇ ਫ ਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ ਦੇ
ਕੋ ਰੋ ਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ । 1 ਇਹ ਫੈ ਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕੋ ਈ
ਸੰ ਕ ਰਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ ਖਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਿਛੱ ਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ
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ਨੇ ੜਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੱ ਕਾਂ ਿਵੱ ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਿਵਡ -19 ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ
ਵਪਾਰਕ ਤੰ ਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਸਹਤ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਿਜਵ ਫੇ ਫ ਿੜਆਂ ਦਾ ਨੁ ਕਸਾਨ। ਤੰ ਬਾਕੂ ਨ ਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਜਨਾਂ
ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ ਿਸਹਤ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਫੇ ਫ ਿੜਆਂ ਦੀਆਂ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ , ਉਨਾਂ ‘ ਤੇ ਕੋ ਿਵਡ - 1 9 ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋ ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । ਵੈ ਿਪੰ ਗ ਫੇ ਫ ਿੜਆਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਤ ਠੀਕ ਹੋ ਣ ਿਵੱ ਚ ਲੰ ਬਾ ਸਮਾਂ
3, 4
ਲੱ ਗ ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਵਧੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇਕੱਿਠਆਂ ਘਰ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਨਾਂ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੰ ਬਾਕੂ ਨ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਦੂ ਜੇ ਇੰ ਨ ਸਾਨ ਦੇ ਧੂੰ ਦਾ
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱ ਚ ਹਨ। ਦੂ ਜੇ ਇੰ ਨਾਸਾਨ ਦਾ ਧੂੰ ਆਂ ਗੰ ਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਜਵ
ਫੇ ਫ ਿੜਆਂ ਦਾ ਕਸਰ , ਦਮਾ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । 5
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ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰੋਤ
ਜੇ ਤੁਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਿਜਸ ਤੁਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵ,ੋ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੋਕਰਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ

ਕਾੱਲ ਕਰੋ:

English Smokers: 1-800-662-8887
ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
nobutts.org ਤੇ ਜਾਓ

ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ਼ਿਟੰਗ ਪੋਗਰਾਮ (ਿਸਰਫ ਇੰਗਿਲਸ਼)
ਟਰੂਥ ਇਨੀਿਸ਼ਏਿਟਵ ਦੁਆਰਾ ਿਦਸ ਇਜ ਕੁਵੀਿਟੰਗ
DITCHJUUL ਟੈਕਸ਼ਟ ਕਰੋ 88709 ’ਤੇ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਓ: truthinitiative.org/thisisquitting ਤੇ
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