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ਵੱਲ  
 

ਸਮੂਹ ਪ ਰ੍ਿੰ ਸੀ੍ਲ/ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ/ ਪਮਸਟਰਸੇ 
ਪਿਲਹੇ  ਦ ੇਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ/ ਏਪਡਡ/ ਰ੍ਾਈਵਟੇ ਸਕਲੂਿ   
ਬਪ ਿੰ ਡਾ।  

੍ੱਤਰ ਨਿੰ : ਿੀ-1/10/2022-23/    ਪਮਤੀ ਬਪ ਿੰ ਡਾ: 08.08.2022 
ਪਵਸਾ:Advisory for HFMD (Hand, Foot, Mouth disease) ਦਾ ਿ੍ੰ ਿਾਬੀ ਰੂ੍ਾਂਤਰਣ।  
ਹਵਾਲਾ: ਪਸਵਲ ਸਰਿਨ ਬਪ ਿੰ ਡਾ ਦੇ ੍ੱਤਰ ਨਿੰ ਬਰ IDSP/22/407 ਪਮਤੀ 05-08-2022 ਸਬਿੰ ਧੀ। 
 

ਪਵਸਾ ਅਿੰ ਪਕਤ ਹਵਾਲਾ ੍ੱਤਰ ਦੇ ਸਬਿੰ ਧ ਪਵੱਚ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮ ੱ ਖੀ ਸਾਪਹਬਾਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਲਪਖਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕ 
ਨਾਲ ਲੱਗਦ ੇਪ਼ਿਪਲਹਆ ਂਪਵੱਚ HFMD (ਮੂਿੰ ਹ-ਖ ਰ ਦੀ ਪਬਮਾਰੀ) ਦ ੇਮਰੀ਼ਿਾਂ ਦੀ ਸਿੰ ਪਖਆ ਂਪਵੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ HFMD 
ਲਈ Advisory ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ, ੍ੈਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂਿੰ ਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੂਤ 
ਵਾਲੀ ਪਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਨਆਪਣਆ ਂਅਤੇ 05 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਪਚਆ ਂ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਪਬਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ 
ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਲ੍ਿੱ ਛਣ:  
ਭ ੱ ਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਗਲੇ ਪਵੱਚ ਖਰਾਸ, ਬੇਚੈਨੀ, ਬ ਖਾਰ, ਮੂਿੰ ਹ/ਿੀਭ ਪਵੱਚ ਛਾਲੇ, ਹਥੇਲੀਆ ਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆ ਂ ਉੱਤ ੇ
ਮੈਕੂਲੋ੍ੈ  ੍ਲਰ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਨੱਤਾਂ/ਗੋਡੇ/ਿਨਨ ਖੇਤਰ ਪਵੱਚ ਪਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰ ਾਜਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  
ਥ ੱ ਕ, ਛਾਪਲਆ ਂਤੋਂ ਪਨਕਲਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦ ਆਰਾ ਪਸੱਧੇ ਸਿੰ ੍ਰਕ ਦ ਆਰਾ ਇੱਕ ਪਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਿ ੇ ਪਵਅਕਤੀ ਪਵੱਚ 
ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰ ਕਰਮਤ ਪਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਕਸ ੇਵੀ ਸਿੰ ਕਰਪਮਤ ਪਵਅਕਤੀ ਦ ੇਖਿੰਘਣ ਅਤ ੇ ਪਛੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਬੂਿੰ ਦਾਂ ਦੀ 
ਲਾਗ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਪਸਤ ਵਸਤੂਆ ਂਪਿਵੇਂ ਪਖਡੌਣ,ੇ ਕੱ੍ੜੇ ਅਤੇ ਦੂਪਸਤ ਸਤਹਾਂ ਰਾਹੀਂ। 
ਿੀ ਿਰਨਾ ਅਤ ੇਨਾ ਿਰਨਾ: 
ਹੱਥਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਬਣ ਅਤ ੇ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਡਾਇ੍ਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਅਤ ੇਟਾਇਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਿੇਕਰ ਬੱਚ ੇ ਪਵੱਚ ਲਾਗ ਦ ੇਲੱਛਣ ਪਦਖਾਈ ਪਦਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚ ੇਨੂਿੰ  
ਘਰ ਪਵੱਚ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, ਭੀੜ ਵਾਲੀਆ ਂ ਿਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ੍ਲੇ-ਗਰ ੱ ੍, ੍ਬਪਲਕ ਟਾਂਸ੍ੋਰਟ ਅਤ ੇ ਸਕੂਲ/ਪਕਿੰ ਡਰ 
ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਗਿੰਦੀਆ ਂਸਤਰਾਂ ਅਤ ੇਗਿੰਦੀ ਵਸਤਆੂ ਂ ਨੂਿੰ  ਸਾਬਣ ਅਤ ੇ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਫਰ 
ਰੋਗਾਣ ੂਮ ਕਤ ਕਰੋ। ਖਿੰਘਣ ਅਤੇ ਪਛੱਕਣ ਵੇਲੇ ਮੂਿੰ ਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਨੂਿੰ  ਢੱਕ।ੋ 
HFMD ਨਾਲ ਸਿੰ ਕਰਮਤ ਪਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨ਼ਿਦੀਕੀ ਸਿੰ ੍ਰਕ (ਚ ਿੰ ਮਣਾ, ਿੱਫੀ ੍ਾਉਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ) ਤੋਂ ਬਚੋ। 
ਿੇਕਰ ਬੱਚ ੇਨੂਿੰ  ਬ ਖਾਰ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਪਦਖਾਈ ਪਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਅਨੂਿੰ  ਤ ਰਿੰ ਤ ਸਚੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਡਾਿਟਰੀ ਦੇਿਭਾਲ੍: 
ਸਿੰ ਕਪਰਮਤ ਬੱਚੇ ਦ ੇ ਪਵਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਵੱਚ ਮਾਪ੍ਆਂ ਨੂਿੰ  ਤ ਰਿੰ ਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦੱਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਹੇ  ਜਲ੍ਿੇ ਲ੍ਿੱ ਛਣ:- ਤੇ਼ਿ ਬ ਖਾਰ ਘੱਟ ਪ੍ਸਾਬ ਆਉਣਾ, ਤੇ਼ਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ ਸ ਸਤੀ/ਪਵਟਸ। ਸ ਸਤ, 
ਫੀਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। 
ਮਾਪ੍ਆ ਂਨੂਿੰ  ਨੇੜਲੇ ਹਸ੍ਤਾਲ ਿਾਂ HFMD ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ।  
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Advisory for Hand Foot and Mouth Disease HFMD 

 Case definition 
 Clinical case definition Case of HFMD: 

Any child with: 
a. mouth / tongue ulcer and 
b. maculopapular rashes and /or vesicles on palms and soles 
c. with OR without history of fever 

 Suspected: 
A case that meets the clinical case definition. 

 Infection control 
Proper hygiene including mandatory hand washing after contact with patient, appropriate 

cleanliness during diaper changes is imperative 

Personal items such as spoons, cups and utensils should not be shared and should be 

properly washed with detergent after use; properly washed with detergent after use; 

The use of gowns may act as a useful protection for health personnel looking after these 

patients; and 

Patients with HFMD should be isolated and the usual isolation procedures followed for 

infection control. 

Articles such as toys contaminated by infected cases are disinfected with 0.5% sodium 
hypochlorite solutions 

A high standard of food and personal hygiene is maintained by the institution involved 
which include proper waste and diapers disposal. 

 Right Method of Washing Hands 
Wet your hands with clean, running water (warm or cold) and apply soap. 

Rub your hands together to make lather and scrub them well; be sure to scrub the backs 
of your hands, between your fingers, and under your nails. 

Continue rubbing your hands for at least 20 seconds. Need a timer? Hum the "Happy 
Birthday" song from beginning to end twice. 

Rinse your hands well under running water. Rinse your hands well under running water. 

Dry your hands using a clean towel or air dry them. 

 How do you use hand sanitizers? 
Apply the product to the palm of one hand. 

Rub your hands together. 

Rub the product over all surfaces of your hands and fingers until your hands are dry. 

 If the outbreak occurs in primary schools; 
Principals, teachers and supervisors shall be alerted to look out for children with fever, 

rash / blisters on palms and soles and to isolate them immediately. Screening before 
coming to class is recommended 

Ensure that the infected children remain away from the institution for at least ten days 
after onset of symptoms and must be certified free from infection by a registered medical 
practitioner prior to returning to school 

Health education to the students on the disease, mode of transmission, importance of 

good personal hygiene. 

If closure is necessary, just closed the affected class. Closure of the whole school is If closure is necessary, just closed the affected class. Closure of the whole school is 

unnecessary as HFMD in older children is usually very mild and so far no complication 
has been documented from this age group. 
 

 All Principal are requested that if any suspected case is found in their school, Kindly send the patient to Nodal 
Officer for HFMD 

 
Dr. Ravikant Gupta 
Room No. 06,  
Women & Children Hospital, Bathinda 
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