
 
 

English Punjabi (Indian script)  / ਪੰਜਾਬੀ  

Long COVID: Fatigue 

During your recovery from any illness, including coronavirus 

(COVID-19), you may experience fatigue. Fatigue affects what 

you're able to do. 

As well as for moving around, you also use energy for: 

 concentration 

 attention 

 problem solving 

 talking 

 making decisions 

Fatigue means you have less physical, mental and emotional 

energy to do these daily activities. 

ਲਮੰਾ COVID: ਥਕਾਵਟ 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਸਮੇਤ, ਕਕਸੇ ਵੀ ਕਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤਯਾਿੀ ਦੌਰਾਨ, 

ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਕਾਵਟ ਉਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਾਂ ਲਈ ਵੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹ:ੋ 

 ਕਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ 

 ਕਿਆਨ  

 ਸਮੱਕਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ 

 ਗੱਲ ਕਰਨਾ 

 ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ 



 
 
 

 
ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹ ੁੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਾਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਾਂ 

ਗਤੀਕਵਧੀਆਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਕਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 

Coping with fatigue 

There are ways to help you manage fatigue. 

Conserving energy 

During your recovery, you may wish to use your energy for things 

that are important to you. The Royal College of Occupational 

Therapists have advice on conserving energy. You can use the '3 

Ps' to do daily tasks so you have more energy throughout the day: 

 plan 

 prioritise 

 pace 

How to conserve energy 

Plan your day and prioritise your activities 

ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ 

ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਿਨ ਕਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇਹਨ। 

ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਹਤਯਾਿੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨਹਾਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ 

ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ ਹਨ। Royal College of Occupational 

Therapists ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਿਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ '3 

Ps' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਤਾਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਕਦਨ ਭਰ ਵਿੇਰੇ ਊਰਜਾ ਰਹੇ: 

 Plan (ਯੋਜਨਾ) 

 prioritise (ਤਰਜੀਹ ਕਦਓ) 

 pace (ਗਤੀ) 

ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਭੰਾਲ ਕਕਵੇਂ ਕਰੀਏ 

https://www.rcot.co.uk/recovering-covid-19-post-viral-fatigue-and-conserving-energy
https://www.rcot.co.uk/recovering-covid-19-post-viral-fatigue-and-conserving-energy


 
 
 

Try to break your day into small parts and set easy goals to begin 

with. Rest between activities and only do what you feel able to do. 

You can keep a daily activity diary, where you write down each 

activity you've completed. This lets you track your energy levels 

and avoid activities that cause setbacks. 

Remember to include mental and emotional activities in your 

activity diary. This can help you plan ahead and prioritise what is 

important to you. 

Pace yourself 

Try to avoid doing lots of things one day and then nothing the next 

few days. Instead, pace yourself and spread out what you're doing 

during the week. It's normal for your energy levels to be different 

on different days. 

If you feel more tired and unwell when you try to build up your 

activity, do not keep increasing it. Instead, work with what you're 

able to do without increasing your fatigue. 

ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਨ ਦੀ ਯਜੋਨਾ ਿਣਾਉ ਅਤ ੇਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਗਤੀਕਵਿੀਆਾਂ ਨੂ ੰਤਰਜੀਹ ਕਦਓ 

ਆਪ੍ਣੇ ਕਦਨ ਨੰੂ ਛੋਟੇ ਕਹੱਕਸਆਾਂ ਕਵਚੱ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਕ਼ਿ਼ਿ ਕਰ ੋਅਤੇ ਼ਿਰੁੂ ਕਵੱਚ ਅਸਾਨ ਟੀਚ ੇ

ਕਨਰਿਾਰਤ ਕਰ।ੋ ਗਤੀਕਵਿੀਆਾਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ੋਅਤੇ ਕਸਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ੋਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਕਵਿੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ 

ਗਤੀਕਵਿੀ ਨੰੂ ਕਲਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਊਰਜਾ ਦ ੇਪੱ੍ਿਰਾਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਾਂ ਗਤੀਕਵਿੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਦੀਆਾਂ ਹਨ। 

ਆਪ੍ਣੀ ਗਤੀਕਵਿੀ ਡਾਇਰੀ ਕਵੱਚ ਮਾਨਕਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗਤੀਕਵਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਼ਿਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਕਜਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਗ ੇਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾਉਣ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਣ 

ਚੀਜ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਸਕਹਜ ੇਸਕਹਜ ੇਕਮੰ ਕਰ ੋ 

ਇੱਕ ਕਦਨ ਕਵੱਚ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਫਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਕਦਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ 

ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰ।ੋ ਇਸਦੀ ਿਜਾਏ, ਸਭ ਕੱੁਝ ਸਕਹਜੇ ਸਕਹਜੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ 



 
 
 

Move around 

It's important to avoid sitting in one position for too long. Get up 

each hour to have a stretch or get a glass of water. 

Remember to use any walking aids you need. 

Speak to your GP practice if: 

 your fatigue is not improving 

 you're worried about your symptoms 

Speak to your GP practice if: 

 your fatigue is not improving 

 you're worried about your symptoms 

ਨੰੂ ਹਫਤ ੇਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੰਢ ਲਓ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਦਨਾਾਂ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱ੍ਿਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ 

ਆਮ ਗੱਲ ਹ।ੈ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਗਤੀਕਵਿੀ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਵਿੇਰੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਿਮਾਰ 

ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦ ੇਹ,ੋ ਤਾਾਂ ਇਸਨੰੂ ਵਿਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਿਜਾਏ, ਆਪ੍ਣੀ ਥਕਾਵਟ ਨੰੂ ਵਿਾਏ 

ਿਗੈਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ੋਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁਮੰ ੋ

ਿਹੁਤ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਕਥਤੀ ਕਵੱਚ ਿੈਠਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂ੍ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਰ ੈਚ 

ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪ੍ੀਣ ਲਈ ਹਰ ਘੰਟ ੇਉੱਠੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਸਾਿਨਾਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਤਾਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰਖੱੋl 

ਆਪ੍ਣੀ GP ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰ ੋਜੇ: 

 ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਕਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹ ੈ

 ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਿਾਰੇ ਕਚੰਤਤ ਹੋ 

ਆਪ੍ਣੀ GP ਪ੍ਰੈਕਕਟਸ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰ ੋਜੇ: 



 
 
 

 ਤੁਹਾਡੀ ਥਕਾਵਟ ਕਵੱਚ ਸੁਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹ ੈ

 ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਬਾਰ ੇਕ ੁੰਤਤ ਹੋ 

For more information in Punjabi go to 

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi 

ਪੰ੍ਜਾਿੀ ਕਵੱਚ ਵਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 

www.nhsinform.scot/translations/languages/punjabi 'ਤੇ ਜਾਓ 
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