
How is hepatitis C  
different from  
hepatitis A and B?
There is a vaccine for hepatitis A 
and B but not for hepatitis C.

Hepatitis A is transmitted when people 
ingest fecal matter usually through 
contaminated water, drinks or food. There 
is no treatment for hepatitis A but the 
infection usually clears on its own and 
the body becomes immune to the virus.

Hepatitis B can be spread when the 
blood, semen or vaginal fluid of a person 
who has the virus comes in contact 
with the blood of another person. For 
example, the virus can be passed 
during unprotected sex or to a baby 
during childbirth.. It is one of the most 
widespread diseases and spreads easily 
from person to person. Most people who 
get hepatitis B clear the virus on their 
own and their body becomes immune 
to the virus. Some experience a chronic 
infection. Treatment can help slow down 
and manage the virus, but will not clear it.

Vaccines to protect against hepatitis A  
and B are widely available in Canada. 
Ask your doctor or healthcare 
provider about getting vaccinated. 
Many people in Ontario can 
receive this vaccination for free.

About the liver 

The liver is on the right side of your 

body, under the ribs. It is the largest 

internal organ in your body.

The liver is very important because it:

• filters chemicals and 

other substances 

that enter the body 

• helps digestion 

• helps the production 

of your blood and 

many proteins

The liver is very tough 

and can usually heal 

itself. Still, viruses, 

alcohol, chemicals, 

and some medicines 

and street drugs 

can permanently 

damage your liver 

over time and affect 

its ability to function.

Protecting your liver 

is important…you 

cannot live without it!

Why is hepatitis C  

information important to 

immigrants in Canada?

In Canada, 20% of hepatitis C cases are 

among immigrants. Hepatitis C is more 

common among immigrants than among 

Canada’s general population. You may 

have the virus and not know it because: 

• Few people know about the 

risks for hepatitis C infection. 

Worldwide, 40% of hepatitis C 

cases are the result of unsafe 

medical practices, including transfusions of contaminated blood, and shared needles and other equipment for substance use. 
• Immigrants entering Canada are not required to be tested for any kind of hepatitis. People are routinely tested for syphilis, HIV and tuberculosis but not for hepatitis A, B or C. 
• Most people with hepatitis C do not experience any symptoms. They may not find out they are sick until they have liver damage or even liver cancer. 
• Immigrants face barriers to healthcare and testing. New immigrants wait for three months in Ontario for their Ontario Health Insurance Plan (OHIP). Immigrants in Canada access the healthcare system less and often face cultural and linguistic barriers to services and information. 
• Health is often hard to prioritize for people new to Canada. Many things can take priority over health while building a new life. Stress can affect a person’s substance use, diet and overall health. It can take years to find a family doctor and many people access healthcare only in an emergency. 

Getting tested and diagnosed early can lead to better health and peace of mind. 

Hepatitis C is spread 
through blood-to-blood  
contact
Hepatitis C is spread when the blood 
of someone carrying the virus gets into 
the bloodstream of another person. This 
usually happens through breaks in the 
skin or breaks in the soft lining of the 
nose, mouth or anus. Hepatitis C  
is a strong virus and can live outside 
of the body for many days. Dried 
blood can also pass the virus.

These are some of the ways hepatitis C  
can get inside your body:

• Unsafe medical practices such as 
surgeries, blood transfusions and 
vaccinations reusing equipment 
that is not sterilized (is not clean). 

• Blood transfusions done in Canada 
before 1992, which were high-risk 
because routine blood screening 

for the virus did not begin until 
that year. Transfusions are a risk if blood is not screened. If you had 
a transfusion before coming to 
Canada, you might have received blood that was not screened.

• Shared needles and equipment used for preparing and injecting 
medicines and drugs, which can 
have blood on them—sometimes tiny amounts that you can’t see. 
Sharing equipment even one time is high-risk. The glass pipes, straws or money people use to inhale or 
snort drugs can carry blood from cracked lips or tiny nosebleeds.

• Shared tattoo, body-piercing or acupuncture equipment. The ink, needles and equipment can carry blood and transmit hepatitis C if 
unsterilized equipment is reused.

• Shared or borrowed personal 
items like razors, toothbrushes or nail clippers that might have blood on them can transmit hepatitis C. Public barbers, for example, might reuse razors that have not been sterilized. 

• Unprotected sex where blood 
could be present (for example, 
during menstruation, rough sex or anal sex) and transmit the virus.  

• During pregnancy or childbirth. The risk of a pregnant person 
with hepatitis C passing the virus 
to their child during pregnancy 
or childbirth is very low. There 
is no risk of passing hepatitis C 
during breastfeeding as long as the nipples are not cracked or bleeding.

Get tested. 

Testing is the only way to find out 

if you have hepatitis C. It takes two 

tests to know if you have hepatitis C.

The first test: hepatitis C 
antibody testing 

The test looks for antibodies that 

your body would create in your blood 

after being exposed to the virus. 

After being exposed to the virus, 

your body can take six weeks to 

six months to produce enough 

antibodies to show up in a test.  

Even if a person clears a virus on their 

own or through treatment, there will 

always be antibodies in the blood. The 

presence of antibodies alone does not 

mean that a person can pass hepatitis C 

on to someone else. A second test is 

needed to look for the virus in the blood.

The second test: Virus testing 

This test (called a PCR test, a viral 

load test or an RNA test) checks for 

active hepatitis C infection. A negative 

result means that a person does 

not have hepatitis C. A positive test 

result means that a person has the 

virus and can pass it on to others.

Speak to someone 
about hepatitis C

Outside of Ontario contact your 

local settlement organization 

or healthcare provider.

The Information Line at 
Toronto Public Health

This is an Ontario-wide information 

line where counsellors speak Hindi, 

Punjabi, Urdu, Tagalog, Mandarin, 

Cantonese and many more languages. 

When you call, you may be given a 
specific time to talk to a counsellor 
in your preferred language.  

They offer free and anonymous 
counselling about hepatitis, HIV and 
sexual health.  They can also refer you 
to a clinic in Ontario to get tested.

Call toll-free in Ontario: 1-800-668-2437

Monday – Friday: 
10:00am – 10:30pm

Saturday and Sunday: 
11:00am – 3:00pm

Get more 
information
Go to: yourlanguage.hepcinfo.ca  

Remember:

• Hepatitis C affects the liver. It is 
spread through different kinds 
of blood-to-blood contact. 

• You can have hepatitis C for 
many years without symptoms, 
even though the virus is 
damaging your liver. 

• The only way to know you have 
hepatitis C is to get tested. There 
is treatment for hepatitis C. Many 
people finish treatment and are 
able to get rid of the virus. 

What you  

should know  

about 

hepatitis C
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ENGLISH What is hepatitis C?

Hepatitis C is a liver disease 

caused by the hepatitis C virus. 

There are different hepatitis viruses that 

can affect the liver: hepatitis A, B and C. 

This pamphlet is about hepatitis C.

You can get hepatitis C when the 

blood of a person who has the virus 

gets into your bloodstream. The virus 

can then infect and damage your liver, 

an organ you need to stay healthy. 

There is no vaccine for hepatitis C. 

A few people who get the virus clear it 

(get rid of it) on their own within the first 

six months of infection, but most people 

develop a chronic, or long-term, infection. 

But there is treatment that can cure 

the virus. Once the virus is cured, you 

can’t pass it on to other people. You can, 

however, get re-infected with hepatitis C. 

The hepatitis C virus
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ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ , ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ 
ਏ.ਅਤੇ ਬੀ.  ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਏ. ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੀਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਜਾਂ 
ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਏ. ਦਾ ਿੋਈ ਇਲਾਜ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ, ਆਮ ਿਰਿੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ ਦੇ 
ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਬੀ. ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਿਤੀ, 
ਕਜਸ ਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਖੂ਼ਨ, ਵੀਰਜ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਦਾ 
ਤਰਲ ਕਿਸੇ. ਦੂਜੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਸਪੱਰਸ਼ ਕਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, 
ਕਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸੰਭੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਜਣੇਪੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੰੂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਵਾਇਰੱਸ ਇਹ 
ਇੱਿ ਬਹੁਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਕਬਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਿਕਵਅਿਤੀ 
ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਸਕਹਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਿ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾ 
ਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਬੀ. ਹੋਵੇ,ਕਵੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 
ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਾਇਰੱਸ ਤੋਂ 
ਮੁਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਿਈਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਰੋਗ ਪੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ 
ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਿੁਝ ਿਾਬੂ 
ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੱਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ 
ਜਾ ਸਿਦਾ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਏ. ਅਤੇ ਬੀ. ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਿੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ 
ਆਮ ਿਰਿੇ ਇਸਦਾ ਟੀਿਾ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਵੈਿਸੀਨ ਦਾ 
ਟੀਿਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਜਾਂ ਕਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ  
ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ। 
ਬਹੁਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵੈਿਸੀਨ ਦਾ ਟੀਿਾ ਮੁਫ਼ਤ 
ਲਗਵਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਕਜਗਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਕਜਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਥੱਲ੍ਹੇ  ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਜਗਰ ਦੀ ਅਕਹਮ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ: 

• ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ 

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਛਾਣਦਾ ਹੈ।

• ਭੋਜਨ ਆਕਦ ਨੰੂ ਹਜ਼ਮ ਿਰਨ 

ਕਵੱਚ ਮੱਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ

• ਖੂ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ੋਟੀਨ ਨੰੂ 

ਬਣਾਉਣ ਕਵੱਚ ਮੱਦਦ ਿਰਦਾ ਹੈ 

ਕਜਗਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਗ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਹੀ ਠੀਿ ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਫ਼ਰ ਵੀ, 

ਵਾਇਰੱਸ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ 

ਿੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 

ਸਮਾਂ ਪਾ ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜਗਰ ਨੰੂ 

ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਇਸ ਦੀ ਿੰਮ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 

‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ  

ਕਜਗਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਨਾ ਤੁਸੀਂ 

ਕਜਊਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਸਿਦੇ!

ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ 
ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 
ਆਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਿੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਮ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਮੁਿਾਬਲੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ 

ਆਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੀ ਹੋ 

ਸਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਿੁੱਲ ਿੇਸਾ ਕਵੱਚੋਂ 20 

% ਿੇਸ ਆਵਾਸੀਆਂ ਕਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਨਾ 

ਹੋਵੇ         :

• ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਖ਼ਤਕਰਆਂ ਬਾਰੇ 

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਿਾਂ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ 

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਦੇ 40% ਿੇਸ ਅਸੁਕਰੱਖਅਤ 

ਡਾਿਟਰੀ ਿਾਰਵਾਈਆਂ, ਪ੍ਦੂਸ਼ਤ ਖੂ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ 

ਸਮੇਂ, ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਦਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਿਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਿੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਦਾ ਿੋਈ ਵੀ ਪਕਹਲਾਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਅਤੇ ਟੀ ਬੀ ਆਕਦ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਏ. ਬੀ. ਜਾਂ ਸੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

• ਅਿਸਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਦੇ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਕਦਸਦੇ। ਹੈਪਾਟਾਇਕਟਸ ਸੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿੋਈ ਲੱਛਣ ਮਕਹਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ, ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਓਦੋਂ ਤੱਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਜਗਰ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਜਾਂ ਿੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 

• ਿੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਕਲਆਂ ਨੰੂ  ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਿਈ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਆਏ ਕਵਅਿਤੀ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਅਿਸਰ ਸੱਕਭਆਚਾਰਿ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਿਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 
• ਿੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਕਸਹਤ ਨੰੂ ਪਕਹਲ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਲੱਕਗਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਸਹਤ ਤੋਂ ਪਕਹਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਕਜੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਿਰਿੇ ਮਾਨਕਸਿ ਦਬਾਅ ਿਾਰਨ  ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਖੁ਼ਰਾਿ ਆਕਦ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਿੱਈਆਂ ਨੰੂ ਫੈਮਲੀ ਡਾਿਟਰ ਲੱਭਣ ਕਵੱਚ ਿਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਈ ਲੋਿ ਕਸਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁੰ ਚ ਿਰਦੇ ਹਨ।

ਸਮੇਂ ਕਸਰ ਕਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਸਟ ਿਰਵਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇਰੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਇੱਿ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਖੂ਼ਨ ਦੇ ਸੰਪਰਿ ਰਾਹੀਂ 
ਫੈਲਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੂ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦ ੇ
ਖੂ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਫੈਲਦਾ 
ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਮੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਰ ਜਾਂ ਨੱਿ, ਮੂੰ ਹ ਜਾਂ 
ਗੁੱਦੇ ਦੀ ਨਰਮ ਚਮੜੀ ਅੰਦਰ ਚੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਿਈ ਕਦਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਜਉਂਦਾ ਰਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਖੁਸ਼ਿ ਹੋ ਚੁੱਿੇ ਖੂ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਸਿਦਾ 
ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 
ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ:

• ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਡਾਿਟਰੀ ਿਾਰਵਾਈਆ ਂਕਜਵੇਂ ਕਿ 
ਅਪ੍ੇਸ਼ਨ, ਖੂ਼ਨ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਟੀਿੇ ਲਾਉਣ ਲੱਕਗਆਂ 
ਅਕਜਹਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵਰਤਣਾ ਜੋ ਜਰਮ ਰਕਹਤ 
(ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ। 

• 1992 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਖੂ਼ਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜੋ 
ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਿ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਿ ਉਸ ਸਾਲ ਤੱਿ 
ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਬਾਿਾਇਦਾ ਖੂ਼ਨ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਿੈਨੇਡਾ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ਼ਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ 

ਤਾਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਜਹਾ ਖੂ਼ਨ ਪ੍ਾਪਤ ਿੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਜਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
• ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਿਰਕਦਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਟੀਿਾਂ ਲਾਉਂਕਦਆਂ ਪਕਹਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵਰਤਣਾ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਖੂ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ-ਿਈ ਵਾਰੀ ਏਨਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਕਵੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਨਾ ਸਿਦੇ ਹੋਵੋ। ਅਕਜਹੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨੰੂ  ਇੱਿ ਵਾਰੀ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਸਟਰਾਅ ਜਾਂ ਨੋਟ ਜੋ ਲੋਿ ਡਰੱਗਾਂ ਨੰੂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਨੱਿ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਚੀਰ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੱਿ ਕਵੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਜਨੇ ਵਗਦੇ ਖੂ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਵੀ ਸਿਦਾ ਹੈ।

• ਟੈਟੂ, ਸਰੀਰ ਕਵੰਨ੍ਹ ਣ ਿਾਰਨ ਜਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨਾਲ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਵਰਤਣਾ। ਕਸਆਹੀ, ਸੂਈਆਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੂ਼ਨ ਲੱਗਾ ਰਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੰੂ ਜਰਮ ਰਕਹਤ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾ ਮੁੜ-ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ।
• ਰੇਜ਼ਰ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਨੌਂ ਹ ਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਿਟਰ ਕਜਹੀਆਂ ਕਨੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਿਰਨ ਜਾਂ ਇੱਿ ਦੂਜੇ ਿੋਲੋਂ ਲੈ ਿੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਖੂ਼ਨ ਲੱਗਾ ਰਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਵੀ  ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਹਜਾਮਤ/ਵਾਲ ਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਅਕਜਹੇ ਰੇਜ਼ਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਕਹਲਾਂ ਜਰਮ-ਰਕਹਤ ਨਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋਵੇ। 

• ਅਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸੰਭੋਗ, ਕਜੱਥੇ ਖੂ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਕਮਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਰਕਹਤ ਸੰਭੋਗ ਜਾਂ ਗੁਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭੋਗ) ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਇਰੱਸ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ।
• ਗਰਭ ਅਵੱਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ। ਗਰਭ ਅਵੱਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਣ ਦਾ 

ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੀਿ ਦੁੱਧ 
ਚੰਘਾਉਂਕਦਆਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਾ 
ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ,ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਛਾਤੀ ਉਪੱਰ ਿੋਈ ਚੀਰ ਜਾਂ ਜਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ
ਇਹ ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਤਾਂ 

ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਿ ਰਸਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।ਇਹ 

ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਦੋ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਕਹਲਾ ਟੈਸਟ: ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਦਾ ਐਟਂੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ 

ਿਰਵਾਉਣਾ

ਵਾਇਰਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਪੱਛੋਂ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਅਕਜਹੇ ਰੋਗਨਾਸ਼ਿ 

ਅੰਸ਼ਾਂ (ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼) ਦਾ ਪਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ 

ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਿਰਦਾ ਹੈ । 

ਵਾਇਰੱਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਪੱਛੋਂ, ਟੈਸਟ ਕਵੱਚ ਆਉਣ ਲਈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਰੋਗਨਾਸ਼ਿ ਅੰਸ਼ਾਂ (ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼) ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਇਰੱਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ 

ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਫਰ ਵੀ, ਖੂ਼ਨ ਅੰਦਰ 

ਰੋਗਨਾਸ਼ਿ ਅੰਸ਼ਾਂ (ਐਟਂੀਬਾਡੀਜ਼) ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ।  

ਅਕਜਹੇ ਰੋਗਨਾਸ਼ਿ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਭਾਵ  ਕਸਰਫ਼ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਕਿਸੇ 

ਦੂਜੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਲੱਗ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਖੂ਼ਨ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ 

ਪਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਿਰਨਾ

ਇਹ ਟੈਸਟ (ਕਜਸ ਨੰੂ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਟੈਸਟ, ਵਾਇਰਲ ਲੋਢ 

ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਆਰ ਐਨ ਏ ਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)ਤੁਹਾਡੇ 

ਸਰੀਰ ਕਵੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਕਜਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 

ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।  ਨਾਂਹ ਕਵੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਭਾਵ 

ਹੈ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਹਾਂ ਕਵੱਚ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀ ਅੰਦਰ 

ਵਾਇਰੱਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਕਜਆਂ ਨੰੂ ਲੱਗ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਉਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਵੱਚ ਸਥਾਨਿ 

ਵਸੇਬਾ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 

ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

ਟੁਰਾਂਟੋ  ਪਕਬਲਿ ਹੈਲ਼ਥ ਕਵਖੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੰਬੰਧੀ 

ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਈਨ

ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਬੇੂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਮਜੂੌਦ ਹੈ ਕਜੱਥੇ 

ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, 

ਟੈਗਾਲੋਗ, ਮੈਂਡਰੇਨ, ਿੈਨਟੋਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਿਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 

ਕਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਨੋ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ 

ਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰ 

ਿੀ ਿੁਝ ਜਾਣਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਅਤ ੇਅਗੰਰਜੇੀ ਕਵ ਚੱ

ਪੰਜਾਬੀ
ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਕੀ  ਹੈ?   

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਿੋ 

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਇਰੱਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਵਾਇਰੱਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਗਰ 

ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਵੇਂ  ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਏ. 

ਬੀ. ਅਤੇ ਸੀ.। ਹੇਠਾਂ ਜਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ 

ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਜਕਸੇ ਜਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਦੋਂ ਜਕਸੇ 

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮਰੀਿ ਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਜਵਅਕਤੀ 

ਦੇ ਖੂਨ ਜਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਿਾਵੇ,  ਇਸ ਵਾਇਰੱਸ ਨਾਲ 

ਉਸਦਾ ਜਿਗਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੇ  ਤੰਦਰੁਸਤ 

ਰਜਹ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਮੀ ਜਸਹਤਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹ ੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 

ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਜਹਲੇ ਛੇ ਹਫfਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ 

ਨੰੂ ਇਹ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਿ ਮੌਿੂਦ ਹ ੈਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ 

ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਵਾਇਰਸ 

ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 

ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਵਾਇਰਸ

ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕਜਗਰ

ਕਜਗਰ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਇਿੱ ਗਾਇਡ
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ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ:
yourlanguage.hepcinfo.ca 
www.catie.ca • 1-800-263-1368 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਕਹਲ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਕਵੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਲਈ ਕਵਸ਼ਸ਼ੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਕਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਕਧਤ ਮਾਮfਲਆਂ, ਸਮੇਤ 
ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਕਖਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਨਟੇਰੀਓ 
ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਿਕਲਕਨਿ ਿੋਲ ਵੀ ਭੇਜ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਉਨਟੇਰੀਓ ਕਵੱਚ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਫੋਨ ਿਰੋ: 
1-800-668-2437

ਸਮੋਵਾਰ- ਸ਼ੁੱਿਰਵਾਰ: 10:00 
ਸਵਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਿ ੇ10:30 ਸ਼ਾਮ ਤੱਿ

ਸਕਨੱਚਰਵਾਰ- ਐਤਵਾਰ: 
11:00 ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਿੇ 3:00 
ਸ਼ਾਮ ਤੱਿ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹਾਸਲ ਿਰੋ
yourlanguage.hepcinfo.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਯਾਦ ਰੱਖੋ:

• ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਕਜਗਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਖੂ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 
ਦੇ ਖੂ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ।

• ਕਬਨਾ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਿ ਲੱਗੀ ਰਕਹ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਇਰਸ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਜਗਰ ਨੰੂ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਅ ਕਰਹਾ ਹੋਵ।ੇ 

• ਟੈਸਟ ਿਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਿ ਤਰੀਿਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ 
ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । 
ਇਸਦਾ  ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਿਈ ਲੋਿ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ 
ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਖਕਹੜਾ ਛਡਵਾਉਣ 
ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟੱਸ ਸੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਰੂਰ ਿਰਵਾਉ

St CatharinesOntario  M5J 4G2Canada
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