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1 ਹੁਣੇ ਰੁਕ ਜਾਵੋ  ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ

3 000* ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

2 ਗਲੱ ਕਰ ੋ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸ� ਿਦਲ ਿਵਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤ� ਦਵਾਈ ਲ�ਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ

ਜਬਾੜੇ ਬਾਹ/ਹਾਂ ਿਪੱਠ ਮੋਢਾ/ਢੇਗਰਦਨਛਾਤੀ

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸਾਹ ਚੜਨਾਠੰਡੇ ਪਸੀਨੇਮਤਲੀ

ਘੱੁਟਣਭਾਰਾਪਨਦਬਾਅਦਰਦ

ਕੀ ਤੁਸ� ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਅੰਗਾਂ 'ਚ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹਾਂ

ਹਾਂ

ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹ�  
ਹੁੰਦਾ ਹੈ I ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ I

• ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲਵੋ I
• 5 ਿਮੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਓ।
• 5 ਿਮੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਲੱਛਣ ਦੂਰ ਨਹ� ਗਏ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ 
ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ 
ਜਾਂ ਿਵਗੜ ਰਹੇ 

ਹਨ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ 
10 ਿਮੰਟ ਤੱਕ 

ਰਹੇ ਹਨ?

Punjabi - ਪੰਜਾਬੀ

• �ਬੂਲ�ਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹੋ।  • ਫੋਨ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ।  • ਆਪਰਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

• 300 ਿਮਲੀਗਰ ਮ ਐਸਪੀਰੀਨ ਚੂਸ ਲਓ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਪਰੀਨ ਤ� ਅਲਰਜੀ ਨਹ� ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ

ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਣੈ ਲਈ ਿਕਹਾ ਹੋਵੇ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ 10 ਿਮੰਟ ਤ� ਵੱਧ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ 000 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਿਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 
ਕਾਫ਼ੀ ਨਹ� ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ।
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1  and rest now

3  Triple Zero

2 TALK Tell someone how you feel

or

neckchest

You may also feel

a cold sweat dizzynauseous

tightness

Do you feel any

pressure heavinesspain

YES

YES

A heart attack isn’t always  chest pain. 
Knowing the full range of warning signs 
could save your life.

If you take angina medicine
• Take a dose of your medicine.
• Wait 5 minutes. Still have symptoms?
Take another dose of your medicine.

• Wait 5 minutes. Symptoms won’t
go away?

Are your 
symptoms 

severe 
or getting 
worse? 

Have your 
symptoms 

lasted 
10 

minutes?

• Ask for an ambulance. • Don’t hang up. • Wait for the operator’s instructions.
If your symptoms are severe, getting worse or last longer than 10 minutes, 
call Triple Zero (000). Telling friends or family is not enough. Nor is waiting 
until the morning to see your doctor.

short of breath

In one or more of your

jaw arm/s back shoulder/s

STOP

CALL 000
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