કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (કોવવડ-19)

કોવવડ-19 થી તમારું જોખમ ઘટાડો
આ તથ્યપવત્રકા કોવવડ-19 થી ગુંભીર ઝબમારીનાું ખબ જ વધારે જોખમ પર રહેલા લોકો માટે બનાવવામાું
આવેલ છે , જેમ કે વયપક પખ્તો અને તીવ્ર તબીબી ઝબમારીઓ ધરાવતા લોકો. તે તમને કોવવડ-19 નાું
સુંસગાનાું તમારા જોખમને ઘટાડવા માટે તમે શ ું કરી શકો તે નક્કી કરવામાું મદદ કરશે.

કોણ વધારે જોખમ પર છે ?
કોવવડ-19 થી હોસ્પપટલાઇઝેશન અથવા મ ૃત્યન ું જોખમ આ સાથે વધે છે :


ઉંમર, તમારી વય વધવા સાથે જોખમ વધે છે ખાસ કરીને વયપક પખ્તોમાું;



મેદસ્પવતા, ડાયાબીટીસ, ફેફસા/હ્રદય/કકડની/યકૃતનાું રોગો, પરોક, હાઇ બ્લડ પ્રેશર, અને
રોગપ્રવતકારક તુંત્ર નબળું પાડતી સ્પથવતઓ (દા.ત. અમક કેન્સર, ઇલાજ કયાા વગરનો
એચઆઇવી/એઇડ્સ) સકહતની તીવ્ર તબીબી સ્પથવત ધરાવવી;



રોગપ્રવતકારક તુંત્ર નબળું પાડતી હોય તેવી દવાઓ લેવી (દા.ત. કેમોથેરાપી, ઓરલ પટેરોઇડ
દવાઓ).

તમે શારીકરક રીતે નજીક હોવ તેવા લોકોની સુંખ્યા મયાાકદત કરો




તમે જે લોકો સાથે રહેતા હોવ તેઓથી દૂ ર રહો:


તમારી નજીકનાું લોકોની સુંખ્યા મયાાકદત કરો;



લોકોથી બને તેટલા દૂ ર રહો (ઓછામાું ઓછા 2 મીટર/6 ફૂટ દૂ ર).

જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે વમત્રો અને પકરવાર સાથે ફોન, વવડીયો ચેટ, અથલા ટેક્સપટ મારફત
સુંપકા માું રહો.



જો શક્ય હોય તો ઘર પર રહીને કામ કરો.



જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે તમારા આરોગ્ય સુંભાળ પ્રદાતા (દા.ત. ડૉક્સટર, કફઝઝયોથેરાવપપટ વગેરે)
ને વર્ચયઅ
ા લી મળો.

COVID-19: How to self-isolate
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બુંવધયાર ઇન્ડોર જગ્યાઓ અને ભીડવાળા પથળોથી દૂર રહો


જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે તમારા વમત્રો અને પકરવારની આઉટડોર મલાકાત લો.



જો તમારે ઇન્ડોર મળવ ું અવનવાયા હોય, તો જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે હવા-ઉજાસ વધારવા માટે
બારીઓ અને દરવાજાઓ ખોલો.



જો શક્ય હોય તો ભીડવાળા પટોસા અને અન્ય ઇન્ડોર જગ્યાઓ ટાળો. ખરીદી કરવા જવા માટે ઓછા
વ્યપત સમયની પસુંદગી કરો, અને ડીઝલવરી સેવાઓનો ઉપયોગ કરો અથવા તમારા માટે ખોરાક
અને સામાન પીક-અપ કરવા માટે બીજા લોકોને કહો.



જાહેર પકરવહન, ટેક્સસી અને સહ-સવારીઓનો ઉપયોગ મયાાકદત કરો. જો તમારે પકરવહનનાું આ
પ્રકારોનો ઉપયોગ કરવો અવનવાયા હોય, તો જ્યાું શક્ય હોય ત્યાું ઓછા વ્યપત સમય પસુંદ કરો,
શારીકરક અંતર જાળવો, માપક પહેરો અને અવારનવાર હાથ ધઓ. જો તમારે ટેક્સસી અથવા સહસવારી કરવી અવનવાયા હોય, તો માપક પહેરો, ખાતરી કરો કે ડ્રાઇવરે માપક પહેરેલ ું હોય, પાછળ
બેસો અને બારી ખોલો.

માપક પહેરો અને તમારી નજીકનાું લોકો પણ તે પહેરે તેની ખાતરી કરો


બીજા લોકોને ચેપ ફેલાતો અટકાવવામાું તમને મદદ કરવા ઝબન-તબીબી માપક પહેરો.



જ્યારે તમે તમારા ઘર બહારનાું લોકો સાથે ઇન્ડોર હોવ ત્યારે માપક પહેરો અને તમારી નજીક
રહેલા લોકો પણ તેમ કરે તેની ખાતરી કરો (ધારણા કરવામાું આવે છે કે તમે તેઓને ઓળખો છો
અને તેઓ સાથે માપકનો ઉપયોગ કરવા અંગેની ચચાા કરવી સરઝિત છે ).



જ્યારે પણ તમે આઉટડોર હોવ અને તમારા ઘર બહારનાું લોકોથી 2 મીટર/6 ફૂટની અંદર હોવ
ત્યારે માપક પહેરો અને તમારી નજીકનાું લોકો પણ તેમ કરે તેની ખાતરી કરો.

અવારનવાર તમારા હાથ પવર્ચછ કરો


અવારનવાર તમારા હાથ સાબ અને પાણીથી ધઓ. હાથ ટવાલ શેર કરશો નહીં.



જો સાબ અને પાણી ઉપલબ્ધ ન હોય તો આલ્કોહોલ-આધાકરત હેન્ડ રબ (60% - 90% આલ્કોહોલ)
સાથે રાખો અને ઉપયોગ કરો.



જ્યારે પણ તમે બીજા લોકોએ પપશા કયો હોય તેવી વપતઓ કે સપાટીઓનો પપશા કરો ત્યારે , અને
જો તમે બીજી વ્યસ્ક્સતનો પપશા કયો હોય ત્યારે પણ તમારા હાથ પવર્ચછ કરો. તમારા ચહેરોનો પપશા
કરવાન ું ટાળો, અને જો તમને જરૂર પડે, તો પહેલા તમારા હાથ પવર્ચછ કરો.

કોવવડ-19: સેલ્ફ-આઇસોલેટ કેવી રીતે થવ ું
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તુંદરપત રહેવામાું મદદરૂપ થતી અન્ય વ્ય ૂહરચનાઓ


ઇન્્લએન્ઝા વાયરસ સામે તમારું રિણ કરવા જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તમારી ઇન્્લએન્ઝા રસી
મેળવો.



તમારા ઘરમાું વારું વાર પપશા થતો હોય તેવી સપાટીઓ પવર્ચછ કરો અને કડસઇન્ફેક્સટ કરો (દા.ત.
દરવાજાનાું હાથા, લાઇટની સ્પવચ).



જો તમને કોવવડ-19 સાથે સાતત્યપ ૂણા લિણો વવકસે, તો તમારા આરોગ્ય સુંભા પ્રદાતાનો સુંપકા કરો
અથવા આકારણી કેન્રની મલાકાત લો.



જો તમને તમારા અથવા તમારા વપ્રયજનનાું માનવસક આરોગ્યની ઝચિંતાઓ હોય, તો મદદ મેળવો.

સ્ત્રોતો



પબ્બ્લક હેલ્થ એજન્સી ઑફ કેનેડા:



વમવનપરી ઑફ હેલ્થ: મહામારી દરવમયાન

સુંવેદનશીલ વપતી અને કોવવડ-19

માનવસક આરોગ્ય અને વ્યસનોની

ધ કેનેકડયન કોઅઝલશન ફૉર વસવનયસા મેન્ટલ

સમપયાઓનો અનભવ કરતાું ઓન્ટેકરયનો

હેલ્થ:


આ જાહેર આરોગ્યની પકરસ્પથવત
દરવમયાન બેચેની સામેની લડાઇ
માટેની કટપ્સ



શારીકરક અંતર જાળવતી વખતે

માટેનાું સ્ત્રોતો


કેન્સર અને કોવવડ-19


અને તીવ્ર તબીબી સ્પથવતઓ ધરાવતા

CATIE: કોરોનાવાયરસ રોગ (કોવવડ-19),
એચઆઇવી અને હીપેટાઇકટસ સી: તમારે શ ું
જાણવાની જરૂર છે

બાળકોનાું આરોગ્ય વવશે:
રોગપ્રવતકારકતાની ઉણપ ધરાવતા બાળકો

કરવાની બાબતો


કેનેકડયન કેન્સર સોસાયટી:

બાળકોનાું માતાવપતા માટે માકહતી


પબ્બ્લક હેલ્થ ઓન્ટેકરયો: જાહેર સ્ત્રોતો

વાયરસ વવશે વધ જાણકારી મેળવો
કોવવડ-19 પર વધ જાણકારી મેળવવા અને અદ્યતન માકહતીને ઍક્સસેસ કરવા ontario.ca/coronavirus પર
ઓન્ટેકરયો વમવનપરી ઑફ હેલ્થની વેબસાઇટની મલાકાત લો.
વધ માકહતી માટે, કૃપા કરીને સુંપકા કરો: ____________________________________________________
આ દપતાવેજમાું રહેલી માકહતી નવેમ્બર 18, 2020 મજબની છે .

