કોરોનાવાઇરસ રોગ 2019 (COVID-19)

સેલ્ફ આઇસોલેટ કેવી રીતે થવું
જો તમને COVID-19ના લક્ષણો હોય અથવા તમે COVID-19ના સુંસગકમાું આવ્યા હોઈ શકો તો તમારે પોતાને
અન્યોથી આઇસોલેટ કરવા જ રહ્ાું.જો તમને નબમારીનો અણસાર આવવા લાગે, તો તમારા સ્વાસ્્ય કાળજી પ્રદાતા અથવા
ટેનલહેલ્થ (1-866-797-0000)નો સુંપકક કરો.

ઘરે રહો


જાહેર પરરવહન, ટેક્સી અથવા સાથે મસાફરી કરવાના વાહનોનો ઉપયોગ ન કરો.



કામ પર, શાળાએ અથવા અન્ય જાહેર સ્થળો પર ન જાવ.

અન્યો સાથે સુંપકક ટાળો


અનનવાયક ન હોય (દા.ત. કાળજી પ્રદાતાઓ) તયાું સધી કોઈ મલાકાતીઓ નનહ



મોટી ઉંમરના અને કાયમી તબીબી નબમારીઓ (દા.ત. ડાયનબરટઝ, ફેફસાની સમસ્યાઓ,
રોગપ્રનતકાર ક્ષમતાની ઊણપ) ધરાવતા લોકોથી દૂર રહો.



શક્ય હોય તયાું સધી, તમારા ઘરમાું અન્ય લોકોથી દૂર
એક અલગ રુમમાું રહો અને જો તમારી પાસે હોય તો એક અલગ બાથરુમનો ઉપયોગ કરો.



એ સનનનચિત કરો કે સનહયારા રુમમાું હવાની અવરજવર સારી હોય (દા.ત. ખલ્લી બારીઓ).



જો આ પગલાુંઓ શક્ય ન હોય તો, હુંમેશા અન્યોથી
ઓછામાું ઓછા બે મીટરનું અુંતર જાળવી રાખો.

તમારી આસપાસ અુંતર જાળવો


જો તમે અન્ય લોકો સાથે એક રુમમાું હોવ, તો ઓછામાું ઓછા બે મીટરનું
અુંતર રાખો અને તમારુું નાક અને મોઢું ઢુંકાઈ જાય તેવું
એક માસ્ક અથવા િહેરાનું આવરણ પહેરો.



જો તમે માસ્ક ન પહેરી શકતા હોવ તો જ્યારે તેઓ તમારી સાથે એક જ રુમમાું હોય
તયારે લોકોએ માસ્ક પહેરવું જોઇએ.

તમારા હાથ ધઓ


તમારા હાથ સાબ અને પાણી વડે અવારનવાર ધઓ.



તમારા હાથ પેપર ટૉવેલ અથવા બીજા કોઈએ ઉપયોગ ન કયો હોય એવા કપડાુંના ટૉવેલ વડે કોરાું
કરો.



જો સાબ અને પાણી ઉપલબ્ધ ન હોય તો આલ્કોહૉલ આધારરત હેન્ડ સેનનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.
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તમારી ઉધરસ અને છીંકોને ઢાુંકો


જ્યારે તમને ઉધરસ કે છીંક ખાવ તયારે તમારુું મોઢું અને નાક એક રટસ્ય વડે ઢાુંકી દો.



ઉધરસ અથવા છીંક તમારી બાુંયના ઉપરના ભાગે અથવા કોણીમાું ખાવ, તમારા હાથમાું નનહ.



વપરાયેલા રટસ્યને એક આવરણ વાળી ક્િરા ટોપલીમાું ફેંકો અને તમારા હાથ ધઓ.



કિરાની ટોપલીમાું એક પ્લાનસ્ટકની થેલી વડે આુંતરરક આવરણ બનાવવું કિરાનો નનકાલ કરવાને
સલામત બનાવે છે .



કિરા ટોપલી ખાલી કયાક પછી તમારા હાથ સાફ કરો.

તમારા નાક અને મોઢા ઉપર માસ્ક પહેરો


સ્વાસ્્ય કાળજી પ્રદાતાને મળવા
અથવા COVID-19ની તપાસ કરાવવા માટે તમારે ઘરની બહાર નીકળવું જરૂરી બને તો એક માસ્ક
પહેરો.



તમે અન્ય લોકોથી બે મીટરની અુંદરના અુંતરે હોવ તયારે માસ્ક પહેરો,
અથવા એક અલગ રુમમાું રહો.



જો તમારી પાસે માસ્ક ન હોય તો, લોકોથી બે મીટરનું અુંતર જાળવો
અને તમારી ઉધરસ અને છીંકોને ઢાુંકો. physical distancing (શારીરરક અુંતર) જઓ.

જો મારામાું લક્ષણો દેખાતા થાય તો મારે શું કરવું જોઇએ?


COVID-19 Self-Assessment (COVID-19 સ્વ-મૂલ્યાુંકન) પૂણક કરો.



ટેનલહેલ્થ (1-866-797-0000) અથવા તમારા સ્વાસ્્ય કાળજી પ્રદાતાનો સુંપકક કરો.



તમને લક્ષણો દેખાવાની શરુઆત થઈ તેના બે રદવસ પહેલા અથવા લક્ષણો દેખાવા શરુ થયા તે પછી તમે નજીકના
શારીરરક સુંપકકમાું આવ્યા હોવ (દા.ત. તમારા ઘરમાું) તેવી કોઈપણ વ્યનક્તએ પણ સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવું જોઈએ.
જો તમને આ નવશે પ્રચનો હોય તો તમારા local public health unit(સ્થાનનક પનબ્લક હેલ્થ યનનટ)ને કૉલ કરો.



તમને લક્ષણો દેખાવાનું શરુ થયું તયારથી શરુ કરીને 14 રદવસ સધી આઇસોલેટ થાવ.



14 રદવસ પછી, તમને તાવ ન હોય અને તમે લક્ષણોમાું સધારો જઓ તો તમે આઇસોલેશનમાુંથી બહાર આવી શકો છો,
પરુંત તમારે physical distancing measures (શારીરરક અુંતર જાળવવાના ઉપાયો) િાલ રાખવા જોઇએ.



જો 14મા રદવસે તમે હજી પણ અસ્વસ્થ હોવ, તો ટેનલહેલ્થ અથવા તમારા સ્વાસ્્ય કાળજી પ્રદાતાનો સુંપકક કરો.

વાઇરસ નવશે જાણો
COVID-19 એક નવો વાઇરસ છે . તે એક સુંક્રનમત વ્યનક્તના ચવસનમાગકના બબુંદકણો થકી અન્યો કે જે મના નજીકના સુંપકકમાું તેઓ
આવે છે તેમનામાું ફેલાય છે , જે મ કે, એ જ ઘરમાું રહેતાું અથવા કાળજી પૂરી પાડતાું લોકો.
તમે COVID-19 નવશે અદ્યતન માનહતી Ontario નમનનસ્રી ઑફ હેલ્થની વેબસાઇટ પરથી પણ મેળવી શકો
NNછો:ontario.ca/coronavirus.
વધ માનહતી માટે કૃપા કરીને સુંપકક કરો:______________________________________________________
આ દસ્તાવેજમાુંની માનહતી જલાઈ 31, 2020ના રોજ સધીની છે
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