
ਕੋਿਵਡ -19 ਕੀ ਹੈ?

ਕੋ ਿਵਡ  -19 ਫੇਫਿੜਆਂ  ਦੀ  ਿਬਮਾਰੀ  ਹੈ  ਜੋ  ਿਕ  ਇੱਕ  ਿਕਸਮ  ਦੇ
ਕੋ ਰੋਨਵਾਇਰਸ  ਦੇ  ਕਾਰਨ  ਹੰੁਦੀ  ਹੈ।   ਇਹ  ਫੈਲਦੀ  ਹੈ  ਜਦ�  ਕੋਈ
ਸੰਕਰਿਮਤ  ਿਵਅਕਤੀ  ਖਾਂਸੀ  ਜਾਂ  ਿਛੱਕ  ਮਾਰਦਾ  ਹੈ  ਅਤੇ  ਉਸ  ਦੀਆਂ  ਬੰੂਦਾਂ
ਨੇੜਲੇ  ਲੋਕਾਂ  ਦੇ  ਮੰੂਹਾਂ  ਜਾਂ  ਨੱਕਾਂ  ਿਵੱਚ  ਚਲੀਆਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ  ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ  ਤੰਬਾਕੂ  ਦੀ  ਵਰਤ�  ਿਸਹਤ  ਿਬਮਾਰੀਆਂ  ਦਾ  ਕਾਰਨ  ਬਣ  ਸਕਦੀ  ਹੈ
ਿਜਵ�  ਫੇਫਿੜਆਂ  ਦਾ  ਨੁਕਸਾਨ।  ਤੰਬਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ  ਕਰਨ  ਵਾਲੇ  ਿਜਨ�ਾਂ  �  ਪਿਹਲਾਂ
ਹੀ  ਿਸਹਤ  ਦੀਆਂ  ਿਬਮਾਰੀਆਂ  ਹੰੁਦੀਆਂ  ਹਨ  ਿਜਵ�  ਿਕ  ਫੇਫਿੜਆਂ  ਦੀਆਂ
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ,  ਉਨ�ਾਂ  ‘ ਤੇ  ਕੋ ਿਵਡ-19 ਨਾਲ  ਿਬਮਾਰ  ਹੋਣ  ਦਾ  ਖ਼ਤਰਾ  ਿਜ਼ਆਦਾ
ਹੰੁਦਾ  ਹੈ।   ਵੈ ਿਪੰਗ  ਫੇਫਿੜਆਂ  ਦੀ  ਿਬਮਾਰੀ  ਤ�  ਠੀਕ  ਹੋਣ  ਿਵੱਚ  ਲੰਬਾ  ਸਮਾਂ
ਲੱਗਣ  ਦਾ  ਕਾਰਨ  ਬਣ  ਸਕਦੀ  ਹੈ।

ਉਨ�ਾਂ  ਪਿਰਵਾਰਾਂ  ਲਈ  ਜੋ  ਤੰਬਾਕੂਨ� ਸ਼ੀਆਂ  ਦੇ  ਨਾਲ  ਰਿਹੰਦੇ  ਹਨ ,  ਉਹ  ਦੂਜੇ  ਇੰਨਸਾਨ  ਦੇ  ਧੰੂ�  ਦਾ
ਸਾਹ  ਲੈਣ  ਕਰਕੇ  ਵਧੇਰੇ  ਖ਼ਤਰੇ  ਿਵੱਚ  ਹਨ।  ਦੂਜੇ  ਇੰਨਾਸਾਨ  ਦਾ  ਧੰੂਆਂ  ਗੰਭੀਰ  ਿਬਮਾਰੀਆਂ  ਿਜਵ�
ਫੇਫਿੜਆਂ  ਦਾ  ਕ�ਸਰ ,  ਦਮਾ  ਅਤੇ  ਿਦਲ  ਦੀ  ਿਬਮਾਰੀ  ਦਾ  ਕਾਰਨ  ਬਣ  ਸਕਦਾ  ਹੈ।

ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤ�

Learn more at www.appealforhealth.org

ਕੋਿਵਡ -19 ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ�

ਵਾਇਰਸ � ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ
ਵਧੇਰੇ ਪਿਰਵਾਰ ਇਕੱਿਠਆ ਂਘਰ
ਰਿਹ ਰਹੇ ਹਨ
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ਕੋਿਵਡ-19 ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤ�
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ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੋਕਰਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ � ਕਾੱਲ ਕਰੋ:

English Smokers: 1-800-662-8887 
ਜਾ ਂਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
nobutts.org ਤੇ ਜਾਓ
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ਜੇ ਤੁਸ� ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਿਜਸ� ਤੁਸ� ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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