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ਐਨੰਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂ

ਪਲਮਨਰੀ ਰੀਹਬੈਲੀਟਸ਼ੇਨ ਐਜਕੂਸ਼ੇਨਲ ਬਕੁਲੇਟ 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਿਰਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ-ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਦ 

 

ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 

 

ਪਰ੍ਸਤਾਵਨਾ 

ਇਹ ਬੁਕਲੇਟ ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰਪੇੀਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੀ ਜੀਵਨ 

ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਿਤਿਵਿਧਆਂ ਿਵੱਚ ਉਨਹ੍ਾ ਂ

ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈI 

 

ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਅਤ ੇਗਭੰੀਰ ਸਾਹ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀਆ ਂਸਮਿਸਆਵਾ ਂਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ 

 

ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: 

1. ਫੇਫਿੜਆਂ ਦ ੇਕਾਰਜ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਦ ੇਖਰਚ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਿਮਹਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾ ਂਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 

ਸੀਿਮਤ ਹੋਣਾI 

2. ਸਾਹ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਡਰ ਪਦੈਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਿਮਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾI 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

PUNJABI INDIAN - ENERGY CONSERVATION TECHNIQUES.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ਮਰੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਕ�ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈI 

 

ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਸਹੀ ਮੈਕੇਿਨਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਗੇੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਮਰੀਜਾ ਂਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾਲ ਿਸੱਝਨ ਦੀ ਸਮਰਥੱਾ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗੀI 

 

ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਦ ੇਿਸਧਾਤਂ 

 ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਿਪਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾI ਪੰਜ ਮੱੁਖ ਿਸਧਾਂਤ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇਹ ਿਸਧਾਂਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨI 

1. ਆਪਣੀਆ ਂਗਿਤਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਯਜੋਨਾ ਬਣਾਉ ਅਤ ੇਉਨਹ੍ਾ ਂਨੂ ੰਤਰਜੀਹ ਿਦਓ 

- ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦ ੇਕਾਰਜ�ਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉI ਜਦ� ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂ

ਿਕਸੇ ਕਾਰਜ ਦ ੇਬੇਲੋੜੇ ਕਦਮਾ ਂਨੰੂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਓI 

- ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਆਪਰੂਤੀ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਇੱਕਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰIੋ 

- ਿਕਸੇ ਕਾਰਜ਼ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰIੋ 

 

2. ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦ ੇਉਪਾਏ 

- ਿਬਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਿਨਕ ਘਰੇਲੂ ਭਾਿਂਡਆਂ ਜਾਂ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ�, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�, ਨਾੱਨ-ਸਿਟਕ ਰਸੋਈ ਦ ੇ

ਸਮਾਨ, ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕ ਕੈਨ ਔਪਨਰ, ਮਾਈ�ੋਵੇਵ ਔਵਣ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ�I 

- ਫ਼ਰਸ਼ ਤ� ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਚੱੁਕਣ ਵੇਲੇ ਝੁਕਣ ਜਾ ਂਮੁੜਨ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾ ਂਿਜਵ� ਿਕ ਦੂਰ ਤੱਕ 
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ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਹ�ਡਲਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ 

- ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿਹਆਂ ਵਾਿਲਆਂ ਟਰ੍ਾਿਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ 

 

3. ਰਫਤਾਰ 

- ਿਕਸੇ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾ ਂਿਦਓ, ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਿਥਰ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾਏ ਰਖੋ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰIੋ 

- ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦ ੇਸੰਦੇਸ਼ਾ ਂਨੰੂ ਸੁਣੋ, ਥਕੱਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰIੋ 

 

4. ਬਲੁਹ੍ ਾ ਂਨੂ ੰਬਦੰ ਕਰਕ ੇਸਾਹ ਲਓ 

      ਓ) ਬੁਿਨਆਦੀ ਤਕਨੀਕ: 

ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਲ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰੋI ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰਾਹ� ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰੁਹ ਰਾਹ� ਬਾਹਰ ਕਡIੋ ਸਾਹ ਬਾਹਰ 

ਕੱਡਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਸੈਕ�ਡ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ 

4 ਤ� 6 ਸੈਕ�ਡ ਦਾ ਸਮਾ ਂਲਓI 

      ਅ) ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੈਅ ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰ:ੋ 

ਿਜਵ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੰੂ ਫੈਲਾ�ਦ ੇਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦ ੇਹੋਏ ਸਾਹ ਲਓ, ਿਜਵ� ਧੜ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦ ੇਨਾਲ 

ਉ�ਪਰ ਵੱਲ ਪਹੰੁਚਣਾI  ਉਲਟ ਿਦਸ਼ਾ ਵਲ ਜਾਣਂ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਛਡ,ੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਝੁਕਣਾ ਜਾ ਂਹਥਾ ਂਨੰੂ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾI 

 

ਈ)  ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਸਾਹ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ:ੋ 

ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਿਮਹਨਤਕਸ਼ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦ ੇਚਰਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖੋI ਿਮਹਨਤ ਦੀ ਿਤਆਰੀ 
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ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਲਓ, ਜੋਰ ਲਗਾਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਡIੋ 

  

 

5. ਸਿਥਤੀ ਅਤ ੇਮਦੁਰਾ 

ਓ)  ਥਕਾਵਟ ਅਤ ੇਅਜੀਬ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਬਚ ੋਜ ੋਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵਚੱ ਿਵਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ

- ਜਦ� ਵੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੋI ਉਨਹ੍ਾ ਂਕਾਰਜਾ ਂਤ� ਬਚੋ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਖੜਹ੍ ੇ ਰਿਹਣ, 

ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਝੁਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈI 

- ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾ ਂਨੰੂ ਮੋਡਆਂੇ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਉ�ਚਾ ਚੱੁਕਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰIੋ 
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 ਅ) ਸਰੀਰ ਦ ੇਸਹੀ ਮਕਿੈਨਕਸ ਦੀ ਵਰਤ� 

- ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਖਰਾਬ ਮੁਦਰਾ ਵਧਰੇੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

- ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾਦਂੇ ਸਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾ ਂਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੋਵਾ ਂਬਾਹਾਂ ਉ�ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਰਖੋI 

- ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮ� ਮੇਜ਼ ਜਾ ਂਪਕੱੀ ਸਤਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਿਟਕਾਓ, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਸ਼ੇਿਵੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 
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ਈ) ਸਹੀ ਮਦੁਰਾ 

1. ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ਾ ਅੱਗ ੇਵੱਲ ਝੁਕਾਓI ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਦੋਵ� ਪਟੱਾ ਂਤੇ ਰਖੱਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 

ਮੋਿਡਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਿਦਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰੈਾ ਂਨੰੂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੇ ਿਟਕਾਓI ਇਹ ਆਸਨ ਡਾਇਆਫਰ੍ਾਮ ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ 

ਸੁਿਵਧਾ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈI 

2. ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੰੂ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਉ�ਚਾ ਚੱੁਕਣ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈI ਵਰਿਕੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ 

ਉਚਾਈ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਆਸਣ ਤ� ਬਚੋI 

3. ਝੁਕਣਾ ਜਾ ਂਮੁੜਨਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਰਕੁਾਵਟ ਪਾਏਗਾI ਵਰਿਕੰਗ ਟੇਬਲ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਆਸਣ ਤ� ਬਚੋI 

4. ਫ਼ਰਸ਼ ਤ� ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਚੱਕਨ ਵੇਲੇ ਝੁਕਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰIੋ  ਚੱਕਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੱੁਲੇ ਅਤੇ ਗੋਿਡਆਂ ਨੰੂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰIੋ ਿਫਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਚੱਕਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀI 

5. ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਚੱਕਨ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋI 
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ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� – ਬਿੇਸਕ ਸਵ-ੈਦਖੇਭਾਲ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

1. ਖਾਨ ਵਲੇੇ 

- ਚੰਗੀ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

- ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਮੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਰਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਪਹੰੁਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇ

ਹਨI 

- ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਅਨੰਦ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾ ਂਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਸਾਹ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇI 

  

2.    ���ਿਮਗੰ: 

- ਿਚਹਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਦੰਦਾਂ ਨੰੂ ਬਰ੍ਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸ਼ੇਵ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਿਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋI 

- ���ਿਮੰਗ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਿਸਨ ਦੇ ਿਕਨਾਰ ੇਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

- ਛੋਟੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਨੰੂ ਮਰੋੜਨ ਵੇਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਿਚਹਰਾ ਸਾਫ਼ 

ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕਦ ੇਵੀ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੰੁਹ ਨੰੂ ਇਕੱਠੇ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰIੋ 

- ਉਪਰ ਦ ੇਅੰਗਾ ਂਦੀ ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕ ਟੁਥੱ ਬਰ੍ਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI 

 

3. ਕਪੜ ੇਪਾਣਾ (ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਉਪਰ ਦ ੇਕਪੜ,ੇ ਪ�ਟ, ਜਰੁਾਬਾ ਂਅਤ ੇਜਤੂ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ): 

- ਟਾਇਟ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਿਜ਼ਪ ਜਾ ਂਬਟਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰIੋ 

- ਜੱੁਤੇ ਦੇ ਲੇਸ ਬੰਨਹ੍ਣ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਝੁਕਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਬਗੈਰ ਲੇਸ ਦ ੇਜੱੁਤੇ ਪਾਓI 

- ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਬੈਠੋI 
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4.  ਟਇੋਲੇਿਟਗੰ: 

- ਇੱਕ ਿਨਕਾਸ ਪੰਖਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਟਇੋਲੇਟ ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ ਵ�ਿਟਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉI 

- ਸਾਹ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੋI ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਿਨਯਮਤ ਸੇਵਨ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਪਖਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾI 

- ਟੋਇਲੇਟ ਦੇ ਬਾਉਲ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਲੇਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉ�ਚਾ ਟਾਇਲੇਟ 

ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰIੋ 

 

5. ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ 

ਿਤਆਰੀਆਂ: 

1. ਜਦ� ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਸਟੈਿਮਨਾ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰੋI 

2. ਬਰ੍ੋਨਕੋਡੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆੱਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈI 

3. ਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਉਿਚਤ ਿਤਯਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਟਅਪ ਕਰੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੌਲੀਏ, ਸਾਬੁਨ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਿਤਆਰ ਰਖਣਾI 

4. ਜੇ ਤੁਸ� ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਬੈਠੋI ਤੁਸ� ਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੋਰਡ, ਜਾ ਂਟੋਇਲੇਟ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦ ੇਹੋI ਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰੱਖੋI 

5. ਿਜਹੜੇ ਲੋ�ਕੀ ਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਂਨੰੂ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰਖਣ ਲਈ ਬੇਿਸਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਝੁਕਣ ਜਾ ਂਬੈਠਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਿਸਨ ਨੰੂ ਇੱਕ ਉਿਚਤ �ਚਾਈ ਤੇ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI ਗਰਮ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 
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ਨਾਲ ਅਸੁਿਵਧਾ ਦੂਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈI ਬਾਥ-ਟੱਬ ਿਵੱਚ ਸਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲਾ ਹੈI 

 

ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ: 

1. ਿਨਕਾਸ ਪੰਖਾ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਂਿਖੜਿਕਆਂ ਨੰੂ ਖੁਲਹ੍ ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱਚ ਚੰਗਾ ਵ�ਿਟਲੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉI 

2. ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦ ੇਵਾਸ਼ਪ ਜਾ ਂਭਾਫ਼ ਤ� ਬਚੋI ਪਿਹਲਾ ਂਠੰਡ ੇਪਾਣੀ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਕਰ ੋਤੇ ਿਫਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦ ੇਭਾਫ਼ ਨੰੂ, ਇਹੋ ਜੇਹਾ 

ਕਰਨਾ ਭਾਫ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈI 

 

ਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਮਾ:ਂ 

1. ਪਿਹਲਾ ਂਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ੋਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵੱਡ ੇਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਲਪੇਟIੋ ਜੇ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ 

ਰਹੇ ਹੋ ਤਾ ਂਇਸ ਸਮ� ਪਾਣੀ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰIੋ 

2. ਿਪੱਠ ਨੰੂ ਧਣੋ ਲਈ ਲੰਮੇ ਹ�ਡਲ ਵਾਲੇ ਸਪੰਜ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓ, ਿਜਵ� 

ਿਕ ਉ�ਪਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਵੱਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਛੱਡੋI 

3. ਜੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਗਰਮ ਰੱਖਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡ ੇਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਕਰਵ ਕਰ ਲਓI ਸਰੀਰ ਦ ੇ

ਉਪਰ ਦ ੇਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਧੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਵੱਡ ੇਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਕਰਵ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਧੋਣਾ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖੋI 

4.  ਸ਼ਨਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵੱਡ ੇਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਲਪੇਟIੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਉਿਚਤ 

ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰIੋ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉI 
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ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� – ਘਰਲੂੇ ਕਾਰਜ 

 

1. ਰਜੋਮਰਹ੍ਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂ ੰਰਖਣਾ: 

- ਮੌਸਮੀ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨI 

- ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ ਭਾਡਂੇ ਸੁਕਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਕੈ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨI ਇਹ ਸੁਕਾਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਨਰਜੀ 

ਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈI 

 

2. ਖਾਣਾ ਬਨਾਣ ਵਲੇੇ 

- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਸੋਈ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਵ�ਿਟਲੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਕਾਸ ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰ�ਜ ਹੂਡ ਲਗਾਓI 

- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਇੱਕੋ ਸਮ� ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਘੱਟ� ਘੱਟ ਕਰ,ੋ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ�. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਤਲਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੰੂ 

ਭੂਨਣਾI ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਨਾਵਪਰੂਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾI 

- ਤਲਣ ਅਤੇ ਸ�ਕਨ ਨਾਲ ਲਪਟਾ ਂਅਤੇ ਧੁੰਆਂ ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜਹ੍ਦਾ ਹੈI 

- ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੈਠੋ, ਿਜਵ� ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣਾ, ਿਛੱਲਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਨੰੂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਥਲੇੱ ਬੈਠਣਾI 

- ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦ ੇਅਦੰਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਰਖੋੱI 

  

3. ਲ�ਡਰ੍ ੀ: 

- ਵਾਿਸ਼ੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ 

- ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਪੜੇ ਧੋਣ ਤ� ਬਚੋI ਜਦ� ਭੀ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋਵੇ ਬੈਠ ਜਾਓI 
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- ਜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਨ, ਤਾ ਂਿਹੱਸੇਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਧੋਵੋI 

- ਜਦ� ਕੱਪੜੇ ਸੱੁਕਾ ਰਹੇ ਰੋ, ਤਾ ਂਬੈਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰIੋ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਸੁਕਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ 

ਅਿਭਆਸ ਕਰIੋ 

 

4. ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ: 

- ਘਰ ਦ ੇਿਜਆਦਾ ਕੰਮਾ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓI 

- ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਅਲਮਾਰੀ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋI ਿਜਆਦਾ ਝੁਕਣ ਵੇਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ 

- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਥਕਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਘਰਲੂੇ ਕੰਮਾ ਂਨੰੂ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ੋਿਜਵ� ਿਕ 

ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੰੂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣਾ, ਬੱੁਧਵਾਰ ਨੰੂ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆਿਦI 

- ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਡਸਿਟਗੰ ਲਈ ਵੈਕਯੂਮ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI 
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ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� – ਘਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਸਮ� 

1. ਬਾਹਰ ਖਾਨ ਵਲੇੇ: 

- ਿਕਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੰੁਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮ� (ਕੋਈ ਵੀ ਪੋੜੀਆਂ ਜਾ ਂਢਲਾਨ) ਦ ੇਿਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉI ਮੰਗ ਦਾ ਆਪਣੀ 

ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰIੋ 

 

2. ਸਵਰੇ ੇਬਾਗ ਿਵਚੱ ਸਰੈ ਕਰਨਾ: 

- ਗਰਮੀ ਦ ੇਿਦਨਾ ਂਿਵੱਚ, ਗਰਮੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਤ� ਛੇ ਵਜੇ ਬਾਗ ਿਵੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾI ਸਰਦੀ ਦ ੇ

ਮੌਸਮ ਿਵੱਚ, ਧੂਪੱ ਅਤੇ ਿਨੱਘੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤ� ਨੌ ਵਜੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕਰIੋ ਉ�ਚੇ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ 

ਪਾਉ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗਰਮ ਰਖੱਨ ਲਈ ਸਕਾਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ 

 

3. ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਲੇੇ: 

- ਥਕਾਵਟ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦ ੇਰਸਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉI 

- ਭਾਰੀ ਕਿਰਆਨੇ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ/ਂਦੋਸਤਾ ਂਤ� ਮਦਦ ਲਓ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰIੋ 

- ਭਾਰੀ ਕਿਰਆਨੇ ਦ ੇਸਾਮਾਨ ਲਈ ਿਡਿਲਵਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰIੋ 

- ਮੋਿਡਆਂ ਤੇ ਚੱੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਟਰ੍ਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰIੋ 

 

4. ਮਡੈੀਕਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵੋ:ੋ 

- ਸਮ� ਿਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੰੁਚੋI 
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- ਜਦ� ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਰਸਾ ਂਦ ੇਜਰੀਏ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਨਸੀ ਐਮਬੂਲ�ਸ ਆਵਾਜਾਹੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਨੰੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰIੋ 

- ਆੱਕਸੀਜ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾ ਂਲਈ ਆਵਾਜਾਹੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆੱਕਸੀਜ਼ਨ ਿਵ�ੇਤਾ ਏਜ�ਟਾ ਂਜਾ ਂਿਵਵਸਾਇਕ ਥਰੈੇਿਪਸਟਾ ਂਤ� 

ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗIੋ 

- ਜੇ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ ਖਰੀਦ ੋਜਾ ਂਉਧਾਰ ਲਓI 

 

5. ਲਮੰੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 

- ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ�ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਖੋI 

- ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਕਣ ਤ� ਬਚੋI 

- ਐਮਰਜ�ਸੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਿਰਪੋਰਟਾ ਂਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰੋI 

- ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰ੍ ੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜਾ ਂਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਲਓI 

  

 

 

ਿਸਟੱਾ 

ਇਹ ਬੂਕਲੇਟ �ੋਿਨਕ ਔਬਸਟ੍ਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਡੀਜੀਜ਼ ਦ ੇਮਰੀਜਾ ਂਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿਸਧਾਂਤਾ ਤ� ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈI ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਿ�ਯਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਦਰਭ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈI ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਿਜਨਹ੍ਾ ਂਦ ੇ

ਸਵਾਲ ਜਾ ਂਡਾਕਟਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹਨI ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰਿੇਪਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI 

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

PUNJABI INDIAN - ENERGY CONSERVATION TECHNIQUES.DOCX 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਿਰਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸਤੁਤ-ਿਵਵਸਾਇਕ ਥੈਰੇਪੀ ਿਵੱਚ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਬੱਦ 
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