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ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਕਿਿੀ ਕਲੀਵਿਕ  
ਕਲੀਿੀਕਲ ਕੇਅਿ ਿ ੈੱਟਿਿਕ 

POST COVID-19 RECOVERY CLINIC  
FOLLOW-UP QUESTIONNAIRE  
 

ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: (ਤਾਰੀਖ਼/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)____________________  
ਕਲੀਨਨਕ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼: (ਤਾਰੀਖ਼/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ) _____________ (ਜੇ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋ ਵੱਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੈ)  
1. ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਿੇਰਿਾ   PATIENT DEMOGRAPHICS 

ਨਾਮ: _________________  _________________         _______________        
 ਆਖ਼ਰੀ                               ਸ਼ੁਰ ੂਦਾ                                ਨਵਚਕਾਰਲਾ 
ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ਼: (ਤਾਰੀਖ਼/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ) ________/________/__________   
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿੌਕਿੀ ਕਿਦੇ ਹੋ?         ਹਾਂ       ਨਹੀਂ 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ:   

  ਪੂਰ ੇਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਰੈਗੂਲਰ ਘੰਟੇ)  
  ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਰੈਗੂਲਰ ਘੰਨਟਆਂ ਨਾਲੋਂ  50% ਤੋਂ ਨਿਆਦਾ)  
  ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਰੈਗੂਲਰ ਘੰਨਟਆਂ ਨਾਲੋਂ  50% ਤੋਂ ਘੱਟ))      

         ਕੋਨਵਡ-19 ਦੀ ਨਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 
 

2. ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ  COVID-19 HISTORY 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਕਹੜੇ ਲੱਛਣ ਿਿੇਂ ਸਿ ਜਾਂ ਆਮ ਿਾਲੋਂ  
ਵਿਆਦਾ ਖ਼ਿਾਬ ਹੋਏ ਸਿ?  

mOjUdw l`Cx nvyN hn jW ^rwb 
hoey hn 

 

 ਸਾਹ ਫੁੱ ਲਣਾ  

 ਖੰਘ  

 ਗਲ਼ਾ ਦੁਖਣਾ  

 ਛਾਤੀ ਜੰਮਣੀ (ਰੇਸ਼ਾ ਿਣਨਾ)  

 ਛਾਤੀ ਨਵਚ ਦਰਦ  

 ਨਦਲ ਧੜ੍ਕਣਾ  

 ਨਸਰ ਦਰਦ  

 ਿੁਖ਼ਾਰ  

 ਥਕਾਵਟ  

 ਕਮਿੋਰੀ  

 ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰੁਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣੀ  

 ਆਵਾਿ ਖ਼ਰਾਿ ਹੋਣੀ/ ਿਦਲਣੀ  

 ਨਦਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ  

 ਦਸਤ  

 ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜ੍ਾਂ ਨਵਚ ਦਰਦਾਂ  

 ਸਰੀਰ ਤੇ ਧੱਫੜ੍  

 ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਗੂਨਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਿਦਲਣਾ  

 ਕੋਈ ਹੋਰ (ਵੇਰਵਾ ਨਦਓ):  
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2. ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ (ਚੱਲਦਾ)   COVID-19 HISTORY (continued)  

 

 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਤੀਿਰਤਾ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਸੀ?        ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?   ਸਰੀਰਕ ਨਮਹਨਤ    ਨਦਮਾਗ਼ੀ ਕੰਮ     ਭਾਵੁਕ ਘਟਨਾਵਾਂ  
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਵਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?   ਹਾਂ      ਨਹੀਂ 

 

3. ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ  MEDICAL STATUS 

 

ਵਕਿਪਾ ਕਿ ਕੇ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਸਾਿ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ “ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਿਾਂਹ” ਵਿਚ ਵਦਓ । ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਲਾਗ  ਹੋਿੇ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਪੱਕਾ ਯਕੀਿ ਿਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਵਿਆਦਾ ਚੂੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੋ। 

 ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਅਪੰਗ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਕਮਿੋਰ ਨਸਹਤ ਕਾਰਨ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਰੋਕ    ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ/ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਿਰੂਰੀ ਚੀਿਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਦਦ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਦਦ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਘਰ ਦੇ ਭਾਰ ੇਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਦਦ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮਦਦ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਘਰ ਨਵਚ ਚੱਲਣ ਨਫਰਨ ਲਈ ਮਦਦ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀਆਂ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਦਮਾ  ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਗਿੀਆ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਗਿੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰ ਨਵਚ ਤਕਲੀਫ਼  ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਉੱਚਾ ਿਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਮਾਈਗਰੇਨ ਨਸਰ ਦਰਦ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਸੋਿਸ਼   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਸ਼ੂਗਰ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ/ਨਮਰਗੀ    ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਨਦਲ ਦੀ ਨਿਮਾਰੀ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਕੈਂਸਰ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਨ ੱਡ ਨਵਚ ਅਲਸਰ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਸਟਰੋਕ ਦਾ ਪਰਭਾਵ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਨਪਸ਼ਾਿ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸਮੱਨਸਆ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਡੀਮੈਂਸ਼ੀਆ (Dementia)  ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਮੋਤੀਆਂ ਨਿੰਦ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਮਾਰੀ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਨਿਰ ਦੀ ਸਮੱਨਸਆ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਨਸਆ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  
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4. ਿਾਂਸੀ   COUGH 

ਕੀ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਿਾਂਸੀ ਹੈ?  
ਇਸ ਨਵਚ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਿੇਸ਼ੱਕ ਖੰਘਾਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਗਲ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

 ਨਹੀਂ      ਹਾਂ –  ਜੇ ਹਾਂ, ਖੰਘ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਹੋਈ? (ਤਾਰੀਖ਼/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ) ______/______/_______ 
ਖੰਘ ਦੀ ਨਕੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਸੱਧੀ ਡੰਡੀ ਦਾ ਨਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ: 
ਿੂੰਘ ਿਹੀਂ  |____________________________________ |  ਬਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਖ਼ਿਾਬ 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੰਘਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?    ਹਾਂ        ਨਹੀਂ   

 

3.  ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ (ਚੱਲਦਾ)  MEDICAL STATUS (continued) 

 

 

ਵਕਿਪਾ ਕਿ ਕੇ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਸਾਿ ੇਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਜਿਾਬ “ਹਾਂ” ਜਾਂ “ਿਾਂਹ” ਵਿਚ ਵਦਓ । ਵਜਿੇਂ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਲਾਗ  ਹੋਿੇ। 
ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਪੱਕਾ ਯਕੀਿ ਿਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਵਿਆਦਾ ਚੂੰ ਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੋ। 

 ਚੱਲਣ ਨਵਚ ਤਕਲੀਫ਼  ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਵਚ ਸਮੱਨਸਆ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਨਦਮਾਗ਼ੀ ਸਮਝ ਸਿੰਧੀ ਸਮੱਨਸਆ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ ਜ ੋਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਵਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ    ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਿੋਲਣ ਨਵਚ ਸਮੱਨਸਆ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਉਦਾਸੀ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਚੱੁਕਣ ਨਵਚ ਤਕਲੀਫ਼   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਨਨਰਾਸ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਘਰ ਨਵਚ,ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨਵਚ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮੀ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਨਨਰਾਸ਼ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਨਾ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਭਾਰ ਘਟਣਾ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਆਪਣੀ ਨਸਹਤ ਖ਼ਰਾਿ ਸਮਝਣੀ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਸਮੱਨਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਵਚ ਮਸ਼ੁਕਲ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  

 ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਕਾਵਟ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਨਾ   ਹਾਂ            ਨਹੀਂ  
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5. ਸਾਹ ਫੁੱ ਲਣਾ   SHORTNESS OF BREATH 

ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਸਿਗਿਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਫੁੱ ਲਣ ਿ ੂੰ  0 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਿੂੰ ਬਿ ਵਦਓ। ਵਜੱਥੇ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਸਿਗਿਮੀ ਿਾਲ ਸਾਹ ਵਬਲਕੁਲ 
ਿਹੀਂ ਫੁੱ ਲਦਾ ਅਤੇ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਫੁੱ ਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਗਿਮੀ ਤੁਸੀਂ ਿਹੀਂ ਕਿਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱ ਲਣ ਬਾਿੇ ਆਪਣੇ ਅੂੰ ਦਾਿੇ ਿਾਲ ਿੂੰ ਬਿ 
ਵਲਿ ਵਦਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਾਬ ਵਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਿਾਿ ਆਮ ਵਦਿ ਬਾਿੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਨਕਰਪਾ ਕਾਰ ਕੇ ਸਭ ਦ ੇਜਵਾਿ ਨਦਓ:  
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਵਕੂੰ ਿਾ ਫੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਗਿਮੀ 
ਕਿਦੇ ਹੋ: 

 

 ਸਾਹ ਨਿਲਕੁਲ 
              ਨਹੀਂ ਫੁੱ ਲਦਾ 

 ਸਾਹ ਿਹੁਤ ਨਿਆਦਾ ਫੁੱ ਲਦਾ ਹੈ 
ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਨਿਆਦਾ ਫੁੱ ਲਦਾ ਹੈ ਨਕ ਇਹ 
ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ 

 

 0 1 2 3 4 5 

  ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ        

  ਸਮਤਲ ਜਗਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸੈਰ ਕਰਨੀ        

  ਸਮਤਲ ਜਗਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵਾਨਲਆਂ ਨਾਲ ਸੈਰ 
ਕਰਨੀ 

      

  ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ        

  ਪੜੌ੍ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ        

  ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਸਮੇਂ        

  ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਿਣ ਸਮੇਂ        

  ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ        

  ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਲ ਸੰਵਾਰਨ ਸਮੇਂ        

  ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣ/ ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ        

  ਕੱਪੜ੍ੇ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ        

  ਕੁੱ ਝ ਚੱੁਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ        

 ਿਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ        

  ਝਾੜ੍ੂ/ ਵੈਨਕਊਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ       

  ਨਿਸਤਰਾ ਿਣਾਉਣ ਸਮੇਂ        

ਕੁੱ ਝ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ        

  ਲਾਂਡਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ        

  ਕਾਰ ਧੋਣ ਸਮੇਂ        

  ਲਾਨ ਨਵਚ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ        

  ਲਾਨ ਨਵਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ        

  ਨਲੰਗਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸਮੇਂ        

       
 

ਹੇਠ ਵਲਿੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਿਾਿਾ ਦੀ ਵਿੂੰ ਦਗੀ ਿ ੂੰ  ਵਕੂੰ ਿਾ ਸੀਮਤ 
ਕਿਦੀਆਂ ਹਿ?  
 

ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੀਆਂ 

 

  

ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸੀਮਤ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ 

 

 ਸਾਹ ਫੁੱ ਲਣਾ        

 ਨਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ        

 ਸਾਹ ਫੁੱ ਲਣ ਦਾ ਡਰ        
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6. ਜੀਿਿ ਦਾ ਸਤਿ  QUALITY OF LIFE 

ਹਿ ਇੱਕ ਵਸਿਲੇਿ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਿਾਿੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਿਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਹਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ਿਹੁਤ ਮਾੜ੍ੀ ਨਸਹਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 

ਚੱਲਣਾ ਵਫਿਿਾ  
   ਮੈਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨਵਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ  
   ਮੈਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨਵਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ  
   ਮੈਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ  
   ਮੈਨੰੂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨਵਚ ਿਹੁਤ ਨਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ  
   ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ  
 ਆਪਣੀ ਦੇਿਭਾਲ   
              ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਜਾਂ ਨਤਆਰ ਹੋਣ ਨਵਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ  
   ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਜਾਂ ਨਤਆਰ ਹੋਣ ਨਵਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
   ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਜਾਂ ਨਤਆਰ ਹੋਣ ਨਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
   ਮੈਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਜਾਂ ਨਤਆਰ ਹੋਣ ਨਵਚ ਿਹੁਤ ਨਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
   ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਜਾਂ ਨਤਆਰ ਹੋਣ ਨਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ 
 ਆਮ ਸਿਗਿਮੀਆਂ (ਨਜਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਰਵਾਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਰਗਰਮੀਆਂ) 
              ਮੈਨੰੂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨਵਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ  
   ਮੈਨੰੂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨਵਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
   ਮੈਨੰੂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
   ਮੈਨੰੂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਨਵਚ ਿਹੁਤ ਨਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
   ਮੈਂ ਆਮ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ 
 ਦਿਦ / ਤਕਲੀਫ਼   
               ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ   
    ਮੈਨੰੂ ਮਾਮੂਲੀ ਨਜਹੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
   ਮੈਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
   ਮੈਨੰੂ ਿਹੁਤ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
   ਮੈਨੰੂ ਅਸਨਹ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੈ 
 ਵਫ਼ਕਿ / ਉਦਾਸੀ  
              ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਕਰ ਨਚੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ 
         ਮੈਂ ਕੱੁਝ ਕੁ ਨਫ਼ਕਰ ਨਚੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦਾ ਹਾਂ  
   ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਫ਼ਕਰ ਨਚੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦਾ ਹਾਂ 
   ਮੈਂ ਿਹੁਤ ਨਫ਼ਕਰ ਨਚੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦਾ ਹਾਂ 
   ਮੈਂ ਿਹੁਤ ਨਿਆਦਾ ਨਫ਼ਕਰ ਨਚੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨਵਚ ਰਨਹੰਦਾ ਹਾ 
ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਕੂੰ ਿਾ ਚੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮਵਹਸ ਸ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ। 
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ 0 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਨੰਿਰ ਹਨ। 
 100 ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਨਿਕ ਨਸਹਤ ਿਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ 
 0 ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਨਿਕ ਨਸਹਤ ਿਹੁਤ ਖ਼ਰਾਿ ਹੈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਹਤ ਅੱਜ ਨਕਹੋ ਨਜਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗਹਾ X ਨਨਸ਼ਾਨ ਿਣਾਓ।  
ਨਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਹੇਿਲੇ ਖਾਨੇ ਨਵਚ ਉਹ ਨੰਿਰ ਨਲਖੋ ਨਜਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।                      
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ = 
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7. ਵਦਮਾਗ਼ੀ ਸਕਿੀਿ  NEUROLOGY SCREEN 

ਹੇਠ ਵਲਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈੋ ਲੱਛਣ ਮਵਹਸ ਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? 

ਲੱਛਣ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 
ਮਵਹਸ ਸ ਹੋ ਿਹ ੇ

ਹਿ 

ਨਚਹਰੇ, ਿਾਂਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ (ਜਾਂ ਸਭ) ਨਵਚ ਕਮਿੋਰੀ   

ਨਚਹਰੇ, ਿਾਂਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ (ਜਾਂ ਸਭ) ਸੰੁਨ ਹਨ/ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਮਨਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ    

ਿਹੁਤ ਤੇਿ, ਚੀਰਵੀਂ ਜਾਂ ਜਲਨ ਨਜਹੀ ਦਰਦ, ਪੱਨਿਆਂ ਨਵਚ ਦਰਦ   

ਪੱਨਿਆਂ ਨਵਚ ਅਕੜ੍ਾਅ ਜਾਂ ਨਹਲਜੁਲ ਨਵਚ ਸੁਸਤੀ   

ਨਸਰ ਦਰਦ, ਧੌਣ ਆਕੜ੍ਨੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਵਚ ਦਰਦ   

ਿੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਵਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਿੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਅਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ   

ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮੱਨਸਆ, ਸ਼ਿਦ ਸੋਚਣੇ, ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋਣੀ    

ਹੋਸ਼ ਗੰੁਮ ਹੋਣੇ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਵਚ ਕਮੀ, ਿੇਹੋਸ਼ੀ   

ਕੰਿਣਾ   

ਪੱਿੇ ਫੜ੍ਕਣੇ ਜਾਂ ਪੱਨਿਆਂ ਨਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੱਲ ਜੁੱ ਲ   

ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ   

ਚੱਲਣ ਨਵਚ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਨਵਚ ਸਮੱਨਸਆ   

ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਨਦਸਣਾ ਿੰਦ ਹੋਣਾ, ਦ ੋਦ ੋਚੀਿਾਂ ਨਦਸਣੀਆਂ, ਧੰੁਦਲਾ ਨਦਸਣਾ, ਨਿਰ ਕੇਂਨਦਰਤ ਕਰਨ ਨਵਚ 
ਸਮੱਨਸਆ   

ਸੰੁਘਣ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਸੂਝ ਿੂਝ ਘਟਣੀ    

ਕੰਨਾਂ ਨਵਚ ਿੀਂਡੇ ਿੋਲਣੇ   

ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣੀ   

ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਨਪਸ਼ਾਿ ਦੀ ਸਮੱਨਸਆ   

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਭੁਆਂਟਣੀ ਆਉਣੀ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਣਾ   

ਸੌਣ ਨਵਚ ਨਦੱਕਤ, ਜਾਗਦੇ ਰਨਹਣਾ, ਘਟੀਆ ਨੀਂਦ, ਸੁਪਨੇ ਨਵਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ (ਿੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ 
ਆਨਦ)  
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8. ਮਾਿਵਸਕ ਅਿਸਥਾ ਬਾਿੇ ਸਕਿੀਿ  PSYCHIATRY SCREEN 

ਵਕਿਪਾ ਕਿ ਕੇ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਹਿ ਇੱਕ ਸਿਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਾਬ ਆਪਣੇ ਵਪਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੇ ਤਜਿਬ ੇਦੇ 
ਆਧਾਿ ਤੇ ਵਦਓ।  

ਵਕਲੀਿੀਸ਼ੀਅਿ ਦੀ ਿਿਤੋਂ 
ਲਈ 

ਆਈਟਮ ਦ ੇ
ਿੂੰ ਬਿ 

 

ਸਕਿੀਿ 
ਤੇ ਿੂੰ ਬਿ  ਅਕਸਰ ਨਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਰਾਹਟ, ਨਫ਼ਕਰਮੰਦ ਜਾਂ 

ਨਚੜ੍ਨਚੜ੍ਾਪਣ ਮਨਹਸੂਸ ਕੀਤਾ?  
ਅਕਸਰ ਨਕੰਨੀ ਵਾਰ   

ਨਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ  
ਕਈ ਨਦਨ 
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਨਿਆਦਾ ਨਦਨ  
ਤਕਰੀਿਨ ਹਰ ਰੋਿ 

 

 

 
 
ਅਕਸਰ ਨਕੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਕਰ ਕਰਨਾ ਿੰਦ ਜਾਂ ਕਾਿੂ ਕਰ ਸਕ ੇ
ਹੋ?   
 

ਨਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ  
ਕਈ ਨਦਨ 
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਨਿਆਦਾ ਨਦਨ  
ਤਕਰੀਿਨ ਹਰ ਰੋਿ 

 

 
ਅਕਸਰ ਨਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਨ ਨਵਚ 
ਨਦਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕੀਤੀ? 

ਨਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ  
ਕਈ ਨਦਨ 
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਨਿਆਦਾ ਨਦਨ  
ਤਕਰੀਿਨ ਹਰ ਰੋਿ 

 

  
ਅਕਸਰ ਨਕੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਨਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਨਨਕੰਮਾ 
ਮਨਹਸੂਸ ਕੀਤਾ? 
 
 

ਨਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ  
ਕਈ ਨਦਨ 
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਨਿਆਦਾ ਨਦਨ  
ਤਕਰੀਿਨ ਹਰ ਰੋਿ 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਨਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਾਿ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ 
ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ? 

ਹਾਂ    
ਨਹੀਂ 

 

 

 

ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਿ ਪੀਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ 
ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?   

ਹਾਂ    
ਨਹੀਂ 

 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਿ ਪੀਣ ਅਤ ੇਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੰੂ ਿੁਰਾ ਸਮਨਝਆ 
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਨਝਆ? 

ਹਾਂ   
ਨਹੀਂ 

 

 

ਆਪਣੇ ਤੰਤੂਆਂ ਨੰੂ ਸਨਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ 
ਦੁਸ਼ ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਭਾ ਉੱਿ ਕੇ 
ਸ਼ਰਾਿ ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ?   

ਹਾਂ   
ਨਹੀਂ 

 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਣਚਾਹ ੇਨਖ਼ਆਲ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦ ੇਰਨਹੰਦੇ ਹਨ 
ਨਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ? 

ਹਾਂ        ਸ਼ਾਇਦ/ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਨਹੀਂ 

 

 

 ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ (ਨਜਵੇਂ ਧੋਣਾ, ਚੈੈੱਕ ਕਰਨਾ) 
ਦੁਿਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਲ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਨਜਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ 
ਔਖਾ ਸੀ? 

ਹਾਂ   ਸ਼ਾਇਦ/ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਨਹੀਂ 

 

 

ਨਪਛਲੇ 2 ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਿਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਜਾਂ 
ਨਚੜ੍ਨਚੜ੍ਾ ਮਨਹਸੂਸ ਕੀਤਾ? 

ਹਾਂ   ਸ਼ਾਇਦ/ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਨਹੀਂ 

 

 

 ਨਪਛਲੇ 2 ਨਦਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ 
ਿਹੁਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਨਹਸੂਸ ਕੀਤਾ? 

ਹਾਂ        ਸ਼ਾਇਦ/ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਨਹੀਂ 

 

 

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਨਖ਼ਆਲ ਆਇਆ ਨਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਵਰੱੁਧ ਸਾਨਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਹਾਂ        ਸ਼ਾਇਦ/ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 
ਨਹੀਂ 

 

 

 ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ - ਨਜਵੇਂ ਕੁੱ ਝ 
ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਨਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ 
ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ?ੇ  

ਹਾਂ   ਸ਼ਾਇਦ/ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੀਂ 
ਨਹੀਂ 
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9. ਸਦਮੇ ਿਾਲੀਆਂ ਘਟਿਾਿਾਂ  TRAUMATIC EVENTS 

ਹੇਠ ਵਲਿ ੇਸਿਾਲ ਖ਼ਾਸਕਿ ਉਿਹ ਾਂ ਸਦਮੇ ਿਾਲੇ ਅਿੁਭਿਾਂ ਿਾਲ ਸਬੂੰ ਵਧਤ ਹਿ ਜ ੋਤੁਹਾਿ ੂੰ  ਕਦੀ ਹੋਏ, ਵਜਿਹ ਾਂ 
ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਠਵਹਿਿ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਿ ਸਦਮੇ ਿਾਲੀ ਘਟਿਾ 

ਵਕਲੀਿੀਸ਼ੀਅਿ ਦੀ ਿਿਤੋਂ 
ਲਈ 

ਆਈਟਮ ਦ ੇ
ਿੂੰ ਬਿ 

 

ਆਈਟਮ 
ਦੇ ਿੂੰ ਬਿ 

 ਵਪਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦੌਿਾਿ ਕੀ: 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਸੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ ਦ ੇਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਾਰ ੇ
ਸੋਨਚਆ ਨਜਨਹ ਾਂ ਿਾਰ ੇਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਸੀ? 

ਹਾਂ   
ਨਹੀਂ 

 

 

ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਕ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿਾਰੇ ਨਾ ਸੋਨਚਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਿੁੱ ਝ ਕੇ ਐਸੀਆਂ 
ਪਰਸਨਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ 
ਹਨ? 

ਹਾਂ   
ਨਹੀਂ 

 

 
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ, ਚੌਕਸ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੌਂਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? 

ਹਾਂ   
ਨਹੀਂ 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦ ੇਲੋਕਾਂ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਅਟੰਕ ਮਨਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ   
ਨਹੀਂ 

 

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆ ਂਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 
ਨੰੂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਨਝਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੰੂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ 
ਸਮਨਝਆ? 

ਹਾਂ   
ਨਹੀਂ 

 

 

10. ਥਕਾਿਟ ਦਾ ਪੈਮਾਿਾ   FATIGUE SEVERITY SCALE 

ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਵਬਆਿ ਿਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਕੂੰ ਿੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋ ਉਸ ਲਈ 1ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਿੂੰ ਬਿ ਵਦਓ। 
ਵਕਿਪਾ ਕਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਾਬ ਵਪਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਅਿੁਭਿ ਦੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਦੀ। 

1 = ਨਿਲਕੁਲ ਅਸਨਹਮਤ ਹਾਂ   4 = ਨਾ ਸਨਹਮਤ ਨਾ ਅਸਨਹਮਤ       7 = ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਨਹਮਤ. 
ਵਪਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਿਾਿ, ਮੈ ਅਿੁਭਿ ਕੀਤਾ ਵਕ: 1 2 3 4 5 6 7 

   ਥਕਾਵਟ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਪਰੇਰਨਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ         

   ਵਰਜਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੰੂ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ        

   ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ         

   ਥਕਾਵਟ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨਵਚ ਨਵਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ         

   ਥਕਾਵਟ ਮੇਰ ੇਲਈ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ        

   ਥਕਾਵਟ ਮੈਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ        

   ਥਕਾਵਟ ਮੈਨੰੂ ਿਰੂਰੀ ਨਡਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਨਭਾਉਣ ਨਵਚ 
  ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ         

   ਥਕਾਵਟ ਮੈਨੰੂ ਨਨਕੰਮਾ ਿਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਨਵਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ         

   ਥਕਾਵਟ ਮੇਰ ੇਕੰਮ, ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਨਜਕ ਜੀਵਨ ਨਵਚ ਦਖ਼ਲ ਨਦੰਦੀ ਹੈ।         

ਇਹ ਸਿਾਿਾਮਾ ਪ ਿਾ ਕਿਿ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਿਿਾਦ! 
ਵਕਿਪਾ ਕਿ ਕੇ ਇਸ ਿ ੂੰ  ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਕਿਿੀ ਕਲੀਵਿਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਿਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। 
svwlnwmy dI smIiKAw krn vwlw:  

 
          

ਦਸਖ਼ਤ                                              ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਨਲਖੋ                               ਤਾਰੀਖ਼  


