ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਲੜਾਈ
ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ!

ਸ�ਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਲੱਡ ਸ�ਟਰ ਇਸ ਗੱ ਲ ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਉਨ�� ਮਰੀਜ਼� ਤ� ਜੋ
ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਤ� ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਿਬਨ� ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿਗਆ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ� ਨੂੰ ਜਾਨਲੇ ਵਾ COVID-19 ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ
ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਿਬਨ� ਜਰਾਸੀਮ ਦੇ ਿਸਹਤਯਾਬੀ ਅਧੀਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮ� ਦਾਨ ਿਕ� ਕਰ�?
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ
ਉਹ ਲੋ ਕ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤ� ਠੀਕ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਐਟ
ਂ ੀਬਾਡੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ
ਲ� ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ�� ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਐਟ
ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨ� ਨੂੰ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੜ�ਾ ਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰੋਗ ਪ�ਤੀਰੋਧੀ
ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਿਕੱ ਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਹ ਦਾਨ ਉਨ�� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਦਾ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਜ� ਇਲਾਜ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ,
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪ�ਤੀਰੋਧੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਜਦ� ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ।
ਸੀਸੀਬੀਸੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਸ� ਿਸਰਫ ਉਨ�� ਦਾਨੀਆਂ ਤ� ਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹ� ਜੋ ਸਖਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਿਧਰ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ�� ਮਾਪਦੰ ਡ� ਿਵੱ ਚ ਦਾਨ ਤ�
ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 14 ਿਦਨ ਪਿਹਲ� ਲੱਛਣ� ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾਵ� ਵੀ
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ� ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ�ਟਰਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਲੱਡ ਸ�ਟਰ ਨੂੰ
(559) 240-9359 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜ� www.donateblood.org/convalescent-plasma 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨੀ
ਯੋਗਤਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਿਮਲਕੇ ਹੀ, ਇੱਥ� ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੰ ਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

