કોરોિાવાઇરસ રોગ 2019 (COVID-19)

સેલ્ફ-આઇસોલેશિ :કાળજીપ્રદાતાઓ, ઘરિા સભ્ર્ો
અિે િજીકિા સૂંપકયમાૂં આવિારાઓ માટે માગયદર્શયકા
જો તમે વાઇરસ હોર્ તેવા કોઈ વ્ર્નતતિી કાળજી રાખતા હોવ અથવા સાથે રહેતા હોવ, તો તમે ‘િજીકિા સૂંપકય’ ગણાવ છો.
તમારૂં સ્થાનિક પનલલક હેલ્થ ર્ુનિટ તમિે તમારા પોતાિા સ્વાસ્્ર્િી દેખરેખ કેવી રીતે રાખવી,
તમિે નબમાર હોવાિો અણસાર આવવા લાગે તો શુૂં કરવુૂં અિે તેમિો સૂંપકય કેવી રીતે કરવો તે નવશે નવશેષ સચિાઓ આપશે. તમે
COVID-19 ધરાવતા કોઈિા
િજીકિા સૂંપકય છો એ સ્વાસ્્ર્ કાળજી પ્રદાતાઓિે જણાવવાિી ખાતરી કરો.

વારે વારે તમારા હાથ ધુઓ


ચેપગ્રસ્ત વ્ર્નતત સાથે તમારા પ્રત્ર્ેક સૂંપકય પછી તમારા હાથ સાબુ અિે પાણીથી ધુઓ.



નવકલ્પ તરીકે આલ્કોહૉલ-આધાટરત સેનિટાઇઝરિો ઉપર્ોગ કરો.

માસ્ક, હાથમોજૂં અિે આૂંખિી સલામતીિા સાધિો પહેરો


જ્ર્ારે તમારે કોઈ વ્ર્નતતિી લાળ અથવા અન્ર્ શારીટરક તરલ પદાથો (દા.ત. રતત, પરસેવો, લાળ,
ઊલટી, પેશાબ અિે મળ)િા સૂંપકયમાૂં આવો ત્ર્ારે માસ્ક, હાથમોજૂં અિે આૂંખિી સલામતીિા
સાધિો પહેરો.



આૂંખિી સલામતીિા સાધિોમાૂં સેફ્ટી ચશ્મા, ગોગલ્સ અિે ફેસ નશલ્ડિો સમાવેશ થાર્ છે .

ઉપર્ોગ પછી હાથમોજૂં અિે માસ્કિો નિકાલ કરો


તમે સારવાર પરી પાડો તે પછી તરત જ હાથમોજૂં અિે માસ્ક ઉતારી દો અિે પ્લાનસ્ટકિી થેલીિા
આૂંતટરક આવરણ વાળી કચરાિી ટોપલીમાૂં તેમિો નિકાલ કરો.



સૌ પ્રથમ હાથમોજૂં ઉતારો અિે તમારૂં માસ્ક કાઢતાૂં પહેલા સાબુ તથા પાણી વડે તમારા હાથ
ધુઓ.



મોટાભાગિાૂં ફેસ નશલ્ડ અિે ગોગલ્સ ફરીથી ઉપર્ોગમાૂં લઈ શકાર્ છે અિે ઉપર્ોગો વચ્ચે વાસણ
ધોવાિા ટડટજય ન્ટ અિે પાણી અથવા તો જૂં તુિાશક વાઇપ વડે સાફ કરી શકાર્ છે .



તમારા ચહેરાિે સ્પશયતાૂં પહેલાૂં અથવા બીજુ ૂં કૂંઈ પણ કરતાૂં પહેલા ફરીથી તમારા હાથ સાબુ અિે
પાણી વડે ધુઓ.

તમારા ઘરમાૂં મુલાકાતીઓિી સૂંખ્ર્ાિે મર્ાયટદત રાખો


અનિવાર્ય હોર્ તેવા જ મુલાકાતીઓિે મળો અિે મુલાકાતોિે ટૂંકી રાખો.



મોટી ઉંમરિા અિે કાર્મી તબીબી નબમારીઓ (દા.ત. ડાર્નબટટઝ, ફેફસાિી સમસ્ર્ાઓ, અિે રોગપ્રનતકાર
ક્ષમતાિી ઊણપ) ધરાવતા લોકોિે ચેપગ્રસ્ત વ્ર્નતતથી દર રાખો.

COVID-19:કાળજીપ્રદાતાઓ, ઘરના સભ્યો અને નજીકના સંપકક માં આવનારાઓ માટે માર્કદર્શિકા
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ઘરગ્થુ વસ્તુઓિો અરસપરસ ઉપર્ોગ ટાળો


તપાસ હેઠળિી વ્ર્નતત સાથે થાળી, પાણીિા ગ્લાસ, કપ, જમવાિા વાસણો, ટુવાલ, પથારી અથવા
અન્ર્ વસ્તુઓ અરસપરસ ઉપર્ોગ િ કરો.



ઉપર્ોગ પછી, આ વસ્તુઓ ગરમ પાણીમાૂં સાબુ અથવા ટડટજય ન્ટ વડે ધોવી જોઈએ. કોઈ નવશેષ
સાબુિી જરૂર િથી.



ટડશવૉશસય અિે વૉશશૂંગ મશીિિો ઉપર્ોગ કરી શકાર્ છે .



નસગારેટ કોઈ સાથે વહેંચશો િનહ.

સફાઇ


તમારા ઘરિે સામાન્ર્ ઘરગ્થુ નતલિસય વડે સાફ કરો.



નિર્નમતપણે સ્પશય થતી વસ્તુઓ જે મ કે, ટોઇલેટ્સ, શસૂંકિા િળિા હાથા, દરવાજિા હાથા અિે
પલૂંગ પાસેિા ટેબલિે રોશજૂં દા ધોરણે સાફ કરો.

કપડાૂંિે ખબ સારી રીતે ધુઓ


કપડાૂંિી ધોલાઈ અલગથી કરવાિી જરૂર િથી, પરૂંતુ તમારે તે કામ કરતી વખતે હાથમોજૂં પહેરવા
જોઈએ.
તમારા હાથમોજૂં કાઢ્ર્ા પછી તરત જ તમારા હાથ સાબુ અિે પાણી વડે ધુઓ.

કચરાિે સ્પશય કરતી વખતે સાવચેત રહો


તમામ કચરો નિર્નમત કચરાિી નબિ (ડલબા)માૂં િાખી શકાર્ છે .



જ્ર્ારે કચરાિી ટોપલીઓ ખાલી કરો, ત્ર્ારે એ ધ્ર્ાિ રાખો કે વપરાર્ેલ કોઈપણ ટટસ્ર્ુિે તમારા
હાથ વડે સ્પશય િ થાર્. કચરાિી ટોપલીમાૂં એક પ્લાનસ્ટકિી થેલી વડે આૂંતટરક આવરણ બિાવવુૂં
કચરાિો નિકાલ કરવો સરળ અિે સલામત બિાવે છે .



કચરાિી ટોપલી ખાલી કર્ાય બાદ તમારા હાથ સાબુ અિે પાણી અથવા આલ્કોહોલ-આધાટરત હેન્ડ
સેનિટાઇઝર વડે સાફ કરો.

વાઇરસ નવશે જણો
COVID-19 એક િવો વાઇરસ છે . તે એક સૂંક્રનમત વ્ર્નતતિા શ્વસિમાગયિા શબૂંદુકણો થકી અન્ર્ો કે જે મિા િજીકિા સૂંપકયમાૂં તેઓ
આવે છે તેમિામાૂં ફેલાર્ છે , જે મ કે, એ જ ઘરમાૂં રહેતાૂં અથવા કાળજી પરી પાડતાૂં લોકો. તમે COVID-19 નવશે અદ્યતિ માનહતી
Ontario નમનિસ્રી ઑફ હેલ્થિી વેબસાઇટ પરથી પણ મેળવી શકો છો:ontario.ca/coronavirus.
વધુ માનહતી માટે કૃપા કરીિે સૂંપકય કરો:______________________________________________________
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