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“ਮੇਰੀ ਡਸਹਤ ਮੇਰੀ ਡ ੰਮੇਵਾਰੀ”
ਆਲ ਇੰਡਿਆ ਇੰਨਸਡਿਿੂਿ ਆਫ ਆਯੂ ਰਵੇਦ
ਮਡਨਸਿਰੀ ਆਫ ਆਯੂ ਸ਼,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀ ੀਂ ਡਦਿੱਲੀ ਅਤੇ
ਿਾਇਰੈਕਿੋਰੇਿ ਆਫ ਆਯੂ ਰਵੇਦਾ
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਿੀਗੜ੍ਹ
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ਆਯੂ ਰਵੇਦ ਕੀ ਹੈ?
ਆਯੂ ਰਵੇਦ “ਆਯੂ ” ਤੋਂ
ਡਲਆ ਡਗਆ ਹੈ - ਭਾਵ
ਲੰ ਬੀ ਉਮਰ
ਅਤੇ
“ਵੇਦ” - ਭਾਵ ਡਗਆਨ

ਆਯੂ ਰਵੇਦ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਡ ੰਦਗੀ ਦੀ
ਡਵਡਗਆਡਨਕ ਪਰਣਾਲੀ
ਰੋਗ

ਵਨਰੋਗ

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
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ਆਯੂ ਰਵੇਦ

ਜਨਤਕ(ਕਵਿਊਵਨਟੀ)

ਜਨ-ਵਸਹਤ(ਪ੍ਬਵਲਕ ਹੈਲਥ)

ਸਾਡਰਆੀਂ ਲਈ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ

ਆਯੂ ਰਵੇਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਆਹਾਰ

ਬਚਾਅ

ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਿੰਭਾਲ

ਂ
ਨੀਦ

ਪ੍ਰਚਾਰ

ਸਿੰਭਾਲ

ਵਬਿਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਿ

ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ।

ਬਰਹਿਚਰੀਆ
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ਆਯੂ ਰਵੇਦ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ।
ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ
ਤੇ
ਪ੍ਰਵਖਆ

ਿਾਨਵਸਕ ਅਤੇ
ਅਵਧਆਤਵਿਕ
ਤਿੰਦਰੁਸਤੀ

ਪ੍ਿੰਚਕਰਿਾ
(ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੁੱਧੀ)

ਸਸਤਾ
ਇਲਾਜ਼

ਬਚਾਅ
ਰੋਕਥਾਮ/ਇਲਾਜ
ਡਸਹਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ

ਯੋਗ
ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਇਲਾਜ਼ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ

ਵਸਹਤ
ਸੁਰੱਵਖਆ,
ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ
ਇਵਿਉਨੋ
ਿੋਡੀਉਲੇ ਟਰ
ਰਸਾਇਣ
(ਔਸ਼ਧ)

ਉਪ੍ਚਾਰ
ਸਿੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਏਕੀਵਕਰਤ ਪ੍ਹੁਿੰਚ
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ਆਯੂ ਰਵੇਦ ਦੀ ਪਰਬਲਤਾ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ਡਸਹਤ ਦੀ ਡਵਆਪਕ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾ
ਸਮਾਜ ਵਿੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ
ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਡਨਰੋਗ ਰਡਹਣ ਤੇ ੋਰ
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਹਿੱਤਵ
ਡਸਹਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਡਵਅਕਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ
ਡਵਆਪਕ ਪਹੁੰਚ
ਜਨਤਕ ਡਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੀੜ੍ੀ ਤੇ ੋਰ
ਕੁ ਦਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾ
ਡਵਲਿੱ ਖਣ ਪਰਣਾਲੀ

ਬਚਾਅ
ਪਰਚਾਰ
ਪਰਡਿਕਡਿਵ

(ਭਵਵੱਖ ਵਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਤੋ ਬਚਾਅ)

ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਉਪਚਾਰਕ
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ਆਯੂ ਰਵੇਦ
ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਡ ੰਦਗੀ ਦੀ ਡਵਡਗਆਨ
ਪਰਣਾਲੀ

ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਆਯੂ ਰਵੇਦ-ਅੱਠ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਿੰਗ
ਕਾਇਆ-ਵਚਵਕਤਸਾ
ਬਾਲ-ਰੋਗ

ਸਿੰਪ੍ੂਰਨ ਇਲਾਜ ਦਾ
ਪ੍ਰਬਧ
ਿੰ ਨ
ਕਾਰਨ

ਿਾਨਵਸਕ ਰੋਗ

ਅੱਖ,ਕਿੰਨ,ਨੱਕ,ਗਲੇ
ਦੇ ਰੋਗ

ਸਰਜਰੀ ਰੋਗ

ਪ੍ਰਭਾਵ

1.ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੁੱਧੀ

ਆਯੂ ਰਵੇਦ ਡਵਿੱਚ ਮਹਾੀਂਮਾਰੀ ਦਾ
ਵਰਨਣ
ਜਨਪਦੋਧਵੰਸ਼ (ਮਹਾੀਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ) (ਚਰਕ ਸੰਡਹਤਾ)
ਸਾਰਾ ਸਿਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।

ਿਹਾਂਿਾਰੀ

ਕਾਲ

ਅਪਸਰਡਗਕ –ਰੋਗ(ਸੋਚਾਰੀ ਰੋਗ) (ਸੁ ਸ਼ਰਤ
ਸੰਡਹਤਾ)
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ਆਯੁ ਰਵੇਦ ਡਵਚ ਅਨੁ ਕਤ ਡਵਆਧੀ

ਚਰਕ ਸਿੰਵਹਤਾ

ਡੇਂ ਗ
ੂ ,ਵਚਕਨਗੁchikungunya,
ਨੀਆਂ,ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ,SARSਕੋਵਵਡ
ਆਵਦ
Dengue,
Zika virus fever,
SARS
ਨਵੇਂ newly
ਪ੍ਾਏ ਗਏ
ਵਾਇਰਸ ਰੋviral
ਗ diseases
COVID etc. are
discovered
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ਚੌਹਰੀ ਡਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਬੰਧਨ
(ਡਚਡਕਤਸਾ ਚਤੁ ਸ਼ਪਾਦ)

(ਵੈਦ)

(ਦਵਾਈ)

ਵਸਹਤ
ਸਿੰਭਾਲ
(ਰੋਗੀ)

(ਨਰਡਸੰਗ
ਸਿਾਫ)

“ਮੇ ਰੀ ਡਸਹਤ ਮੇ ਰੀ ਡ ੰ ਮੇ ਵਾਰੀ”
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ਕੋਡਵਿ-19
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਸੀਓਵੀ) ਡਵਸ਼ਾਣੂਆੀਂ ਦਾ ਇਿੱਕ ਵਿੱਿਾ ਪਡਰਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ੁ ਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਡਬਮਾਰੀਆੀਂ ਤਿੱਕ ਦੀ ਡਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਵਰਲਿ ਹੈਲਥ
ਆਰਗੇਨਾਈ ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਕ ਕੋਡਵਿ -19 ਮਹਾੀਂਮਾਰੀ ਹੈ।

ਪ੍ਣਪ੍ਣ ਦਾ
ਸਿਾਂ

• 2-14 ਵਦਨ (ਲੱ ਛਣ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਾਂ ਲੱ ਗਭਗ 5-7 ਵਦਨਾਂ ਵਵੱਚ)
• ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਵਿਆਨੀ ਗਰੇਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ
ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ

ਲੱ ਛਣ

• ਖਾਂਸੀ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵੱਚ ਤਕਲੀਫ
• ਬੁਖਾਰ,ਿਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀਆਂ ਵਵੱਚ ਦਰਦ
• ਵਸਰ ਦਰਦ,ਗਲਹ ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਗਿੰਧ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚਲੇ
ਜਾਣਾ
• ਪ੍ੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣਾ,ਜ਼ੁਕਾਿ ਅਤੇ ਦਸਤ ਲੱ ਗਣੇ

ਸਿੰਕੇਤ

• ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਵੱਚ ਤਕਲੀਫ,ਸਰੀਰ ਵਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਵਵੱਚ
ਕਿੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਅਿੰਗਾਂ ਵਵੱਚ ਫੈਲਣਾ
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ਕੋਡਵਿ-19– ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਡਸਧਾੀਂਤ

ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ
ਦੇ ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾੀਂ ਡਵਿੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਣਾ।

ਆਯੂ ਰਵੇਦ ਵਵੱਚ
ਰੋਕਥਾਿ ਦੇ
ਉਪ੍ਾਅ

ਸਰੀਰ ਦੇ
ਕੋਸ਼ੀਕਾਵਾੀਂ ਡਵਿੱਚ
ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ
ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਧਣ
ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ।

ਲੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਆਯੂ ਰਵੇਦ
ਰਾਹੀ ਂ ਇਲਾਜ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੰਤੂਆੀਂ
ਡਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਨੁ ਕਸਾਨ ਨੂੰ
ਘਿਾਉਣਾ।

ਰਸਾਇਣ(ਜੜ੍ਹੀਬੂਟੀਆਂ)
ਦੁਆਰਾ ਿੁੜ੍
ਵਸਹਤ ਦੀ
ਬਹਾਲੀ

ਕੋਡਵਿ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ
ਆਯੂ ਰਵੇਵਦਕ ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ
ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ
ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚਿਚ(ਦਸ ਗਰਾਿ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼
ਦਾ ਸੇਵਨ ) ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਿਰੀਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਫਰੀ
ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਾਣ
ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ਾ
(ਤੁ ਲਸੀ,ਦਾਲਚੀਨੀ,ਸੁਿੰਡ,ਕਾਲਾ ਵਿਰਚ
ਿਨੱਕਾ ਆਵਦ) ਨੂਿੰ ਵਦਨ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ
ਵਾਰ, ਸਵਾਦ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗੁ ੜ੍ ਜਾਂ ਵਨਿੰਬੂ ਵਿਲਾ
ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
ਗੋਲਡਨ ਵਿਲਕ-ਅੱਧਾ ਚਿਚ ਹਲਦੀ
ਪ੍ਾਉਡਰ 150 ml ਗਰਿ ਦੁੱਧ ਵਵੱਚ ਪ੍ਾ
ਕੇ ਵਦਨ ਵਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਨ
ਕਰੋ

ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ੇ ਨਾਲ ਆਪ੍ਣੀ
ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ
ਵਧਾਉ।

ਤੁ ਲਸੀ
4 ਭਾਗ

ਆਿ ਉਪ੍ਾਅ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਰਿ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ
ਿਵਨਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂ ਸ਼
ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਯੋਗ ਆਸਣ
ਪ੍ਰਣਾਯਿ ਵਧਆਨ ਨੂਿੰ 30 ਵਿਿੰਟ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ
ਰਸੋਈ ਵਵੱਚ ਿਸਾਲੇ ਵਜਵੇਂ ਹਲਦੀ,
ਜ਼ੀਰਾ, ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਦਾਲਚੀਨੀ
2 ਭਾਗ

ਸੁਿੰਡ
2 ਭਾਗ

ਕਾਲੀਵਿਰਚ
1 ਭਾਗ

ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਡਵਧੀ: 150ml ਪਾਣੀ ਡਵਿੱਚ 3 ਗਰਾਮ ਜਾੀਂ
ਇਿੱਕ ਚਿੱਮਚ ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ਹਾ
ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ
 ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਨੂੰ
ਬੰਦ ਕਰ ਡਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਢਿੱਕ ਕੇ 2-3 ਡਮੰਿ ਲਈ
ਰਿੱਖ ਡਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
 ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਕੋਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ
ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੋਡਵਿ-19 ਡਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਡਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ਲਈ ਅਡਭਆਸ
 ਚਾਲਣ ਵਕਰਆ
 ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸਨ
 ਵਪ੍ੱਠ ਦੇ ਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸਨ
 ਪ੍ੇਟ ਦੇ ਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਸਨ
 ਆਰਾਿਦਾਇਕ ਆਸਨ
(ਸ਼ਵਾਸਨ,ਿਕਰਾਸਨ)
 ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਿ
 ਵਧਆਨ 10 ਵਿਿੰਟ

ਕੋਡਵਿ-19 ਡਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੰਭਾਲ ਤਡਹਤ ਰੋਗ-ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਯੂ ਰਵੈਡਦਕ ਉਪਾਅ
ਨੱਕ ਰਾਹੀ ਂ

ਗਰਾਰੇ

ਆਯੂ ਸ਼ ਕਵਾਥ

ਭਾਫ ਲੈ ਣਾ

ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ

ਯੋਗਾ
16

ਆਮ ਉਪਾਅ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੋਡਵਿ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਡਵਚ ਠੰਿੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਉਿੱਤਮ ਮੰਡਨਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰੋਗਾੀਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ।
REFERENCE - Saketkhoo K, Januszkiewicz A, Sackner MA. Effects of drinking hot water, cold water, and chicken soup on nasal mucus velocity and nasal

airflow resistance. Chest. 1978 Oct;74(4):408-10. doi: 10.1378/chest.74.4.408. PMID:359266.
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ਮਸਾਲੇ

ਮਸਾਲੇ ਡਜਵੇਂ ਹਲਦੀ ,ਜੀਰਾ,ਧਨੀਆ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਡਦਿੱਤੀ ਜਾੀਂਦੀ ਹੈ.

ਰਸੋਈ ਇਕ ਹਰਬਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਵਾਈਆੀਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਰੋ ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਡਵਚ ਇਨਹਾ ਮਸਾਡਲਆੀਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੁ ਆਲਿੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਤਾੀਂ ਇਹ ਰੋਗਾੀਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਡਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
REFERENCE - https://www.ayush.gov.in/
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ਚਵਨਪਰਾਸ਼

ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਇਵਿਉਨੋਪ੍ਟ
ਰੋ ੈਕਵਟਵ (ਰੋਗ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ) ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀ ਂ ਕੋਵਸ਼ਕਾ ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਭੂਵਿਕਾ
ਂ ਾ ਹੈ।
ਵਨਭਾਉਦ

ਆਂਵਲਾ (Phyllanthus-Emblica) ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣ'
ਵਵੱਚ ਬੇਅਤ
ਿੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਿ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਨੂਿੰ ਰੋਕਣ ਵਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

REFERENCE - Madaan A, Kanjilal S, Gupta A, Sastry JL, Verma R, Singh AT, Jaggi M. Evaluation of immunostimulatory activity of
Chyawanprash using in vitro assays. Indian J Exp Biol. 2015 Mar;53(3):158-63. PMID: 25872246.
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ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ਹਾ
ਤੁ ਲਸੀ (Ocimum Sanctum)

ਕਾਲੀ ਵਿਰਚ (Piper
nigrum)

REFERENCE - https://www.ayush.gov.in/

ਿਨੱਕਾ (Vitis Vinifera)

ਦਾਲਚੀਨੀ
(Cinnamomum Verum)

ਸੁਿੰਢ
(Zingiber oficinalae)
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ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ਹਾ
ਤੁ ਲਸੀ (Ocimum Sanctum), ਦਾਲਚੀਨੀ (Cinnamomum Verum), ਸੁਿੰਢ (Zingiber oficinalae)
ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਵਿਰਚ (Piper nigrum) ਨੂਿੰ ਵਿਲਾ ਕੇ ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ਹਾ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ
ਕਾੜ੍ਹੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਦੀ, ਜੁਕਾਿ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਵੱਚ ਲਾਭ ਵਿਲਦਾ ਹੈ।

 ਸੁਆਦ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਨਿੰ ਬੂ ਜਾਂ ਗੁ ੜ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਦਨ ਵਵੱਚ 1-2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 ਵਜਨਹਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂਿੰ ਵਪ੍ੱਤ ਦੇ ਵਵਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ੇਟ ਵਵੱਚ ਜਲਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂਿੰ ਪ੍ੀਣ
ਲਈ ਵੈਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਡਵਧੀ:




150ml ਪਾਣੀ ਡਵਿੱਚ 3 ਗਰਾਮ ਜਾੀਂ ਇਿੱਕ ਚਿੱਮਚ ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਡਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਢਿੱਕ ਕੇ 2-3 ਡਮੰਿ ਲਈ ਰਿੱਖ ਡਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਕੋਸਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ
ਦੁਿੱਧ
ਅੱਧਾ ਚੱਿਚ ਹਲਦੀ ਨੂਿੰ 150 ਵਿ.ਲੀ. ਗਰਿ ਦੁੱਧ ਵਵੱਚ ਇਕ ਵਾਰ
ਜਾਂ ਵਦਨ ਵਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ੀਓ।

+

=

ਹਲਦੀ(ਟਰਿਵਰਕ) ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ
ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਿਿੰਦ ਹੈ।

REFERENCE - Gautam SC, Gao X, Dulchavsky S. Immunomodulation by curcumin. Adv Exp Med Biol. 2007;595:321-41. doi: 10.1007/978-0387-46401-5_14. PMID: 17569218.
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ਨਸਯਾ

ਰੋ ਾਨਾ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਤੁ ਪਕੇ (ਡਤਲ ਦੇ ਤੇਲ / ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾੀਂ ਡਘਓ ਦੀਆੀਂ) ਦੋ ਬੂੰਦਾੀਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕ ਡਵਿੱਚ
(ਪਰਤੀਮਰਸ਼ ਨਸਯਾ) ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਨਕਲਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ
ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।

ਅਨੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 1-2 ਬੂਿੰਦਾਂ
ਂ ਲੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਇਸ
ਉਗ
ਨੂਿੰ ਨੱਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਸਾ ਵਵੱਚ
ਪ੍ਾਓ।

ਅਨੂ ਤੇਲ ਨੱਕ ਵਵੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਦਾਰਥਾਂ
ਅਤੇ ਸੂਖਿ ਜੀਵਾ ਨੂਿੰ ਅਿੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਸਯਾ ਦਾ ਡਨਯਡਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾੀਂ ਇਹ ਬਾਇਓ ਮਾਸਕ (ਪਰਤ) ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਕਰਡਦਆੀਂ ਹੋਇਆੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥਾੀਂ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
REFERENCE - https://www.ayush.gov.in/
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ਭਾਫ ਲੈ ਣਾ

ਭਾਫ ਲੈ ਣਾ
ਡਦਨ ਡਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਤਾ ੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਜਾੀਂ ਅਜਵੈਨ (ਕਾਰਾਵੇ ਬੀਜ) ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਘ / ਗਲੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸੰਸ਼ਮਨੀ ਵਿੀ
ਬੁਖਾਰ
ਲਈ

 ਕੋਸੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ
ਰੋਜ਼ 2 ਗੋਲੀਆਂ
ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿ
ਲਓ।

 ਿੁੱਖ ਸਿੱਗਰੀ
ਗੁ ਡੂਚੀ(ਟਾਈਨੋਸਪ੍ੋਰਾ
ਕੋਰਡੀਫੋਲੀਆ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ
ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਵਰਤ
ਂ ੀ
ਵਬਿਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦ
ਹੈ।

All India Institute of Ayurveda, New Delhi
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ਆਹਾਰ

ਸੰਤੁਡਲਤ
ਭੋਜਨ ਡਵਿੱਚ
ਸਾਰੇ ਛੇ ਰਸ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਸੀ ੀਂ ਕੀ
ਖਾੀਂਦੇ ਹਾੀਂ
ਕਦੋਂ
ਖਾੀਂਦੇ ਹਾੀਂ
Series1
, ਖਾਲੀ
ਜਗਹਾ
25%
Series1
ਤਰਲ
ਭੋਜਨ
, 1,
25%

Series1
, ਠੋ ਸ
ਭੋਜਨ
, 2,
50%

ਡਕੰਨਾੀਂ
ਖਾੀਂਦੇ ਹਾੀਂ?

ਕੋਵਵਡ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਵਵੱਚ ਖੁਰਾਕ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼
 ਭੁ ਿੱਖ ਨੂੰ ਡਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਡਮੰਿ ਪਡਹਲਾੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇਿੱਕ ਿੁਕੜ੍ਾ ਇਿੱਕ ਚੁਿਕੀ ਨਮਕ
ਨਾਲ ਚਬਾਓ।
 ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ : ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਜਾੀਂ ਸੂ ਪ।
 ਸਬ ੀਆੀਂ ਦੇ ਸੂ ਪ, ਮੀਿ ਸੂ ਪ।





ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਡਖਚੜ੍ੀ।
ਗਾੀਂ ਦੇ ਡਘਓ ਨਾਲ ਫੁਲਕਾ।
ਸਬ ੀਆੀਂ ਡਜਵੇਂ ਘੀਆ, ਤੁ ਰਾਈ, ਡਭੰਿੀ, ਸੀਤਾਫਲ ਆਡਦ।
ਜੀਰਾ, ਕਾਲੀ ਡਮਰਚ, ਲਸਣ, ਧਨੀਆ, ਅਦਰਕ, ਅਜਵਾਇਣ ਵਰਗੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

 ਜੇ ਭੁ ਿੱਖ ਅਤੇ ਹਾ ਮੇ ਡਵਿੱਚ ਸੁ ਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਭੁ ਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੰਤੁਡਲਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂਆਤ ਕਰੋ।

ਕੋਵਵਡ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ ਵਵੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
1. ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 5.30 ਵਜੇ ਉੱਠੋ।
2. ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਵਚ ਰੱਵਖਆ ਕੋਸਾ 100 ਵਿਲੀਵਲਟਰ ਤੋਂ 640 ਵਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ੀਓ।
3. ਿਲ-ਿੂਤਰ ਦੇ ਵੇਗਾ ਦਾ ਵਤਆਗਣਾ।

4. ਵਚਹਰੇ ਅਤੇ ਿੂਿੰਹ ਨੂਿੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ।
5. ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾਂ ਲਈ ਕਸੈਲੇ ਪ੍ੇਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
6. ਗਰਿ ਪ੍ਾਣੀ ਵਵੱਚ ਲੂ ਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ (ਗਾਰਗਲਜ਼) ਕਰੋ।
7. ਵਚਹਰੇ ਨੂਿੰ ਕੋਸੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।
8. ਅਨੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 2-2 ਬੂਿੰਦਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਨਾਸਾਂ (ਨੌਸਟਵਰਲਜ਼) ਵਵੱਚ ਪ੍ਾਓ।
9. ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਸਰ, ਕਿੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ੈਰ 'ਤੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਵਚ ਇਕ
ਵਾਰ ਿਾਵਲਸ਼ ਕਰੋ।
10. ਹਲਕੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ।

ਲੰ ਬੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਡ ੰਦਗੀ ਡਜਊਣ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ
“ਮੇਰੀ ਡਸਹਤ ਮੇਰੀ ਡ ੰਮੇਵਾਰੀ”
8 * 3 = 24












ਖੁਰਾਕ, ਪੋਸ਼ਣ
ਕਸਰਤ
ਮਾਡਲਸ਼
ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਡਧਆਨ
ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਮਾਨਡਸਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ
ੀਂ ਲੈ ਣਾ
ਚੰਗੀ ਨੀਦ
ਪੰਚਕਰਮਾੀਂ ਵਿੱਲੋਂ ਸ਼ੁ ਿੱਧੀ ਡਚਡਕਤਸਾ
ਰਸਾਇਣ ਜੜ੍ਹੀਆੀਂ ਬੂਿੀਆੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ

ਅਕਸਰ ਪੁਿੱਛੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨ (ਅਕਸਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾੀਂਦੇ ਪਰਸ਼ਨ)
•

ਕੀ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆੀਂ ਜਾੀਂ ਉਪਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿ -19 ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾੀਂ
ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

• ਡਕਸਨੇ ਕੋਡਵਿ -19 ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਯੂ ਰਵੈਦ ਅਤੇ ਯੋਗਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਡਨਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਿ ਪਰੋਿੋਕੋਲ ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਪਰੋਿੋਕੋਲ ਡਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰਬਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਡਪਿੱਛੇ ਕੋਈ

ਡਵਡਗਆਨਕ ਦਲੀਲ ਹੈ?
• ਆਯੂ ਰਵੈਦਾ ਡਵਚ ਰੋਗ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ?
• ਕੀ ਦਿੱਸੀਆੀਂ ਗਈਆੀਂ ਦਵਾਈਆੀਂ ਸੁ ਰਿੱਡਖਅਤ ਹਨ?
• ਕੀ ਡਜਗਰ ਲਈ ਆਯੂ ਸ਼ ਕਵਾਥ ਡਨਯਮਤ ਰੂਪ ਡਵਿੱਚ ਨੁ ਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਡਰਹਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਪਰੋਿੋਕੋਲ ਡਵਿੱਚ ਤਜਵੀ
ਵਾਲੀਆੀਂ ਹਨ?

ਦਵਾਈਆੀਂ ਰੋਗ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
30

ਪ੍ੋਸਟ ਕੋਵਵਡ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ
ਰੋਗ ਪ੍ਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਯੂ ਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ (ਆਯੂ ਰਵੈਵਦਕ
ਵਫਜੀਸੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਵਸ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ)
1.ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ਾ (150 ml; ਇੱਕ ਕੱਪ੍ ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ
2. ਸਿੰਸ਼ਿਨੀ ਵੱਟੀ ਵਦਨ ਵਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 500 mg (ਇੱਕ ਗਰਾਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ) ਜਾਂ
ਵਗਲੋ ਯ ਦਾ ਚੂਰਨ 1 ਤੋਂ 3 ਗਰਾਿ ਕੋਸੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ 15 ਵਦਨਾਂ ਲਈ,
3.ਅਸ਼ਵਗਿੰਧਾ (ਟੈਬਲੈ ਟ) 500 mg ਵਦਨ ਵਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਇੱਕ ਗਰਾਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ)
ਜਾਂ ਅਸ਼ਵਗਿੰਧਾ ਚੂਰਨ 1-3 ਗਰਾਿ ਵਦਨ ਵਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ, 15 ਵਦਨਾਂ ਲਈ
4. ਆਵਲਾ (1-3 ਗਰਾਿ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ,
5.ਿੁਲੱਠੀ ਚੂਰਨ (ਸੁੱਕੀ ਖਿੰਘ ਹੋਣ ਤੇ) 1-3 ਗਰਾਿ ਕੋਸੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਵਦਨ ਵਵੱਚ
ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ।
6.ਕੋਸੇ ਦੁੱਧ ਵਵੱਚ ਅਧਾ ਚਿਚ ਹਲਦੀ (ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਿ)
7.ਹਲਦੀ ਨਿਕ ਦੇ ਗਰਾਰੇ
8.ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਇੱਕ ਚਿਚ(5 ਗਰਾਿ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ (ਵੈਦ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਨੁ ਸਾਰ)
ਨੋਟ- ਿਵਨਸਟਰੀ ਆਫ ਆਯੂ ਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪ੍ੋਸਟ ਕੋਵਵਡ ਵਵੱਚ
ਵਸਹਤ ਦੀ ਿੁੜ੍ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਚ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗਰਿ ਪ੍ਾਣੀ ਜਾਂ
ਗਰਿ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।

All India Institute of Ayurveda, New Delhi, Dr. Tanuja N esari

ਕੋਡਵਿ 19 ਦੇ ਵਿੱਖ ਵਿੱਖ ਪੜ੍ਾਵਾੀਂ ਡਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਬੰਧਨ
ਲਈ ਡਤਆਰ ਪਰੋਿੋਕਾਲ:
ਆਯੂ ਰਵੈਡਦਕ ਇਲਾਜ

ਰੋਗ ਫੈਲਣ ਦੀ ਡਮਆਦ

ਰੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪ੍ਵਹਲਾਂ

ਅਸਪ੍ੱਸ਼ਟ
ਲੱ ਛਣ

ਹਲਕੇ
ਲੱ ਛਣ

ਦਰਵਿਆਨੇ
ਲੱ ਛਣ

ਠੀਕ ਹੋਣ
ਗਿੰਭੀਰ ਲੱ ਛਣ ਅਤੇ ਵਸਹਤ
ਿੁੜ੍ ਬਹਾਲੀ

ਆਯੂ ਰਵੈਡਦਕ ਇੰਿਰਵੈਨਸ਼ਨ
ਹਲਦੀ ਨਿਕ
ਦੇ ਗਰਾਰੇ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ
ਵਾਰ

ਵਗਲੋ +ਵਪ੍ੱਪ੍
ਲੀ ਚੂਰਨ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਤਿੰਨ
ਵਾਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-4 ਵਾਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਵਾਰ

ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ਹਾ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ
ਵਾਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ
ਵਾਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਤਿੰਨ
ਵਾਰ

ਸਿਸ਼ਿਨੀ
ਵਟੀ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ
ਵਾਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ
ਵਾਰ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਤਿੰਨ
ਵਾਰ

ਸੁਦਰਸ਼ਨਘਣ
ਵਟੀ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਤਿੰਨ
ਵਾਰ

ਉੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂਿੰ
ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ

ਆਂਵਲਾ,
ਵਗਲੋ ਯ,
ਗੋਖਰੂ-

ਪ੍ੋਸਟ-ਕੋਡ ਦੀ ਕੋਿਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਵਦਲ

ਫੇਫੜ੍ੇ

ਵਦਿਾਗੀ ਅਤੇ ਵਦਿਾਗੀ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਿਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ
ਿਾਸਪ੍ੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ

ਡਦਲ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ, ਡਦਲ ਦਾ
ਦੌਰਾ
ਫੇਫੜ੍ੇ ਦੇ ਡਿਸ਼ੂ (ਤੰਤੂਆ)ੀਂ ਅਤੇ ਫੇਫੜ੍ੇ ਨੂੰ ਨੁ ਕਸਾਨ
ਗੰਧ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ(ਅਨੌ ਸਮੀਆ)
ਨਾੜ੍ੀਆੀਂ ਡਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥਿੱਕੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਡਵਕਾਰ ਡਜਵੇਂ ਡਕ
ਪਲਮਨਰੀ ਐਬੋਡਲ ਮ, ਡਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸਿਰੋਕ, ਬੋਡਧਕ
ਕਮ ੋਰੀ ( ਮੈਮੋਰੀ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਡਵਿੱਚ ਕਮੀ)
ਡਚੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਸਦਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਨਡਸਕ ਡਵਕਾਰ ਅਤੇ
ੀਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਨੀਦ

ਜੌੜ੍ ਡਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆੀਂ ਡਵਿੱਚ
ਥਕਾਵਿ
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ਕੋਵਵਡ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ
 ਆਯੂ ਸ਼ ਕਾੜ੍ਹਾ – 150 ml ਰੋਜਾਨਾ.
 ਸੰਸ਼ਮਨੀ ਵਿੀ– 500 mg (ਡਦਨ ਡਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ).
 ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਪਾਊਿਰ- 1 – 3 gm ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ (ਡਦਨ ਡਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 15
ਡਦਨ ਲਈ).
 ਆੀਂਵਲਾ ਪਾਊਿਰ - 1 – 3 gm ਰੋਜਾਨਾ
 ਮੁਲਿੱਠੀ ਪਾਊਿਰ 1 – 3 gm ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ (ਡਦਨ ਡਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ)
 ਚਵਨਪਰਾਸ਼– 1 ਚਿੱਮਚ (5 gm) ਰੋਜਾਨਾ (ਡਦਨ ਡਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ)

* (ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਸੀਆੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਯੁ ਰਵੈਡਦਕ ਡਫ ੀਸ਼ੀਅਨ (ਵੈਦ) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
ਕਰਕੇ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)

*Ministry of H & FW, DGHS, GoI guidelines dated 13th Sept. 2020
34

ਅਕਸਰ ਪੁਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ?
•

ਰੋਗ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮ ਬੂਤ ਕਰਨ ਡਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਹੈ?

•

ਕੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ?

• ਕੀ ਕੋਵਡ 19 ਲਈ ਆਯੁ ਸ਼ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ?
• ਿਿੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਨੂਿੰ ਵਕਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?
• ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਵਚ ਗੁ ਡੂਚੀ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?
• ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਵਚ ਅਸ਼ਵਗਿੰਧਾ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?

• ਕੀ ਕੋਵਵਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਯੂ ਸ਼ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ੱਧਰ ਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ?
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ਰਸਾਇਣ – ਰੋਗ ਪਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ
ਤਰੀਕਾ

ਗੁ ਡੂਚੀ (Tinospora cordifolia)

ਆਂਵਲਾ (Emblica officnalis)

ਅਸ਼ਵਗਿੰਧਾ (Withania somnifera))

ਸ਼ਤਾਵਰ (Asparagus racemosus)

ਹਲਦੀ (Curcuma longa)

ਿਨੱਕਾ (Vitis vinifera)

ਵਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਾ ਅਸੀ ਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ - ਿੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ

●
●
●
●

●
ਵਸਹਤ ਵਵਭਾਗ ਦੇ
ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ

●

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਿੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ
40 ਬੈਡਾਂ ਨਾਲ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ .ਦੀ
ਸਹੂਲਤ
ਉੱਨਤ ਿਾਡਰਨ ਡਾਇਗਨੋਸਵਟਕ
ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਪ੍ਲਬਧਤਾ.

COVID
HEALTH
CENTRE
(CHC) AIIA

ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦਰਵਿਆਨੇ ਲੱ ਛਣ
ਵਾਲੇ ਕੋਵਵਡ 19 ਦੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਆਯੂ ਰਵੈਦ ਰਾਹੀ ਂ ਸਿੰਪ੍ੂਰਨ ਇਲਾਜ
24 * 7 ਿੈਡੀਕਲ ਸਪ੍ੈਸਵਲਸਟ,
ਅਤੇ ਪ੍ੈਰਾਿੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ
ਟੀਿ
700 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਬਨਾਂ
ਵਕਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁ ਕਸਾਨ ਤੋਂ
ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਇਲਾਜ

ਸਿੰਪ੍ੂਰਨ ਇਲਾਜ ਦਾ
ਪ੍ਰਬਿੰਧਨ
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