કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (COVID-19)

COVID-19 થી તમા�ં જોખમ ઘટાડો
આ તથ્ય પિ�કા એવા લોકો માટે બનાવાયેલ છે જે ઓ COVID-19 થી ગંભીર બીમારીનું જોખમ ધરાવે છે , જે મ કે
વૃદ્ધ વયસ્કો અને �ોિનક તબીબી િસ્થિત ધરાવતા લોકો. તે તમને COVID-19 ના સંપકર્માં આવવાનું જોખમ
ઘટાડવા માટે તમે શું કરી શકો તે િનધાર્�રત કરવામાં મદદ કરશે.

કોણ ઉચ્ચ જોખમ પર છે?
COVID-19 થી હોિસ્પટલમાં દાખલ થવાનું અથવા મૃત્યુનું જોખમ આ સાથે વધે છે:
•

ઉંમર, જેમ જેમ તમારી ઉંમર વધતી �ય છે તેમ જોખમ વધે છે ખાસ કરીને વૃ� વયસ્કોમાં;

•

સ્થૂળતા, ડાયાિબટીસ, ફે ફસાં/�દય/િકડની/યકૃ તના રોગો, સ્ટ� ોક, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને રોગપ્રિતકારક
શિ�ને નબળી પાડતી પિરિસ્થિતઓ સિહતની ક્રોિનક તબીબી િસ્થિત )દા.ત., કે ટલાક કે ન્સર, સારવાર ન
કરાયેલ એચઆઈવી/એઇડ્સ(;

•

રોગપ્રિતકારક શિ�ને નબળી પાડતી દવાઓ લેવી )દા.ત. કીમોથેરાપી, મૌિખક સ્ટીરોઈડ દવાઓ(.

તમે વ્યિ�ગત રીતે ન�ક રહેતા હોવ તેવા લોકોની સંખ્ યા મયા�િદત
કરો
•

તમે જેમની સાથે રહો છો તે િસવાય:
•

તમારી ન�કના લોકોની સંખ્ યાને મયા�િદત કરો;

•

લોકોથી શ� તેટલા દૂ ર રહો )ઓછામાં ઓછા 2 મીટર/6 ફુટ અંતરે(.

•

શ� હોય ત્યારે ફોન, વીિડયોચેટ અથવા ટે ક્સ્ટ �ારા િમત્રો અને પિરવાર સાથે સંપક� માં રહો.

•

શ� હોય તો ઘરેથી કામ કરો.

•

�ારે પણ શ� હોય ત્યારે તમારા સ્વાસ્થ્ય સંભાળ પ્રદાતાઓ )દા.ત. ડોકટરો, િફઝીયોથેરાિપસ્ટ(
ને વચ્યુ�અલ રીતે મળો.
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ઘરની અંદર બંિધયાર જગ્યાઓ અને ભીડવાળા સ્થળોને ટાળો
•

�ારે પણ શ� હોય ત્યારે િમત્રો અને પિરવાર સાથે બહાર મુલાકાત લો.

•

જો તમારે ઘરની અંદર જ મળવું જ�રી હોય, તો �ારે શ� હોય ત્યારે વધુ હવા ઉ�સ માટે બારીઓ
અને દરવા� ખોલો.

•

શ� હોય તો ભીડવાળા સ્ટોર અને અન્ય ઘરની અંદરની જગ્યાઓ ટાળો. ખરીદી કરવા જવા માટે ઓછી
ભીડવાળો સમય પસંદ કરો, અને િડિલવરી સેવાઓનો ઉપયોગ કરો અથવા તમારા માટે ખોરાક અને
સામાન લઈ આપવા અન્યને કહો.

•

�હેર પિરવહન, ટે ક્સીઓ અને રાઇડ શેરનો ઉપયોગ મયા�િદત કરો. જો તમારે આ પ્રકારનાં પિરવહનનો
ઉપયોગ કરવો જ�રી હોય, તો શ� હોય ત્યારે ઓછી ભીડવાળા સમયને પસંદ કરો, વ્યિ�ગત અંતર
�ળવો, માસ્ક પહેરો અને વારં વાર હાથ ધુઓ. જો તમારે ટે ક્સી અથવા રાઇડ શેર કરવી જ�રી હોય તો
માસ્ક પહેરો, ડ� ાઇવર માસ્ક પહેર ે છે તેની ખાતરી કરો, પાછળ બેસો અને બારી ખોલો.

માસ્ક પહેરો અને ખાતરી કરો કે તમારી આસપાસના લોકો પણ
પહેર ે
•

અન્ય લોકોને ચેપ ફે લાવતા અટકાવવામાં તમારી સહાય માટે નોન-મેિડકલ માસ્ક પહેરો.

•

�ારે તમે તમારા ઘરની અંદર બહારના લોકો સાથે હોવ ત્યારે માસ્ક પહેરો અને તમારી ન�કના લોકોને
પણ પહેર ે તે સુિનિ�ત કરો )એમ ધારીને કે તમે તેમને �ણો છો અને તેમની સાથે માસ્કના ઉપયોગ િવશે
ચચા� કરવી સલામત છે (.

•

�ારે પણ તમે તમારા ઘરની બહાર લોકોથી 2 મીટર/6 ફૂટ અંતરે હોવ ત્યારે માસ્ક પહેરો અને ખાતરી કરો
કે તમારી ન�કના લોકો પણ પહેર ે છે .

વારં વાર તમારા હાથ ધુઓ
•

સાબુ અને પાણીથી વારં વાર હાથ ધુઓ. હાથ �માલ શેર કરશો નહીં.

•

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

•

�ારે પણ તમે કોઈ અન્ય વ્યિ�એ સ્પશ� કરેલ વસ્તુઓ અથવા સપાટીઓને સ્પશ� કરો ત્યારે, અને જો
તમે કોઈ અન્ય વ્યિ�ને સ્પશ� ત્યારે પણ તમારા હાથ સાફ કરો. તમારા ચહેરાને સ્પશ�વાનું ટાળો, અને જો
તે જ�રી હોય તો પહેલા તમારા હાથ સાફ કરો.

તંદુરસ્ત રહેવા માટે ની અન્ય વ્યૂહરચના
•

ઈન્ફલ્યુએન્ઝા વાયરસથી બચવા માટે જયારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તમારી ઇન્ફ્લુએન્ઝાની રસી લઈ લો.

•

તમારા ઘરની વારં વાર સ્પશ� કરાતી સપાટીઓ )દા.ત. દરવા�ના નોબ, લાઇટ સ્વીચો( ને સાફ કરો અને
જં તુરિહત કરો.

•

જો તમને COVID-19 સાથે સુસંગત લ�ણો દે ખાય છે, તો તમારા આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક� કરો
અથવા આરોગ્ય મંત્રાલયના માગ�દશ�ન મુજબ આકારણી કે ન્દ્રની મુલાકાત લો.

•

જો તમને તમારા અથવા કોઈ િપ્રયજનના માનિસક સ્વાસ્થ્ય િવશે િચંતા હોય, તો સહાય મેળવો.
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સંસાધનો
•

કેનેડાની �હેર આરોગ્ય એજન્સી: સંવદે નશીલ વસ્તી

•

આરોગ્ય મં�ાલય: મહામારી દરિમયાન માનિસક
સ્વાસ્થ્ય અને વ્યસન સમસ્યાઓનો અનુભવ કરતા
ઑન્ટેરીયન માટે સંસાધનો

•

કેને�ડયન કેન્સર સોસાયટી: કેન્સર અને COVID-19

•

બાળકોના સ્વાસ્થ્ય િવશે: નબળી રોગ�િતકારકતા
ધરાવતા બાળકો અને �ોિનક તબીબી િસ્થિત ધરાવતા
બાળકોના માતાિપતા માટેની માિહતી
�હેર આરોગ્ય ઑન્ટેરીયો: સાવર્જિનક સંસાધનો

અને COVID-19
•

વ�ર�ોના માનિસક સ્વાસ્થ્ય માટેનું કેને�ડયન ગઠબંધન:
•

આ સાવર્જિનક સ્વાસ્થ્ય િસ્થિત દરિમયાન
બેચેની સામે લડવા માટેની �ટપ્સ

•

વ્યિક્તગત અંતર �ળવતી વખતે કરવા માટેની
બાબતો

•

વાયરસ િવશે �ણો
વધુ �ણવા અને COVID-19 પર અપ-ટૂ -ડેટ માિહતી એક્સેસ કરવા માટે ontario.ca/coronavirus પર
ઑન્ટે રીયો આરોગ્ય મંત્રાલયની વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
વધુ માિહતી માટે સંપક� કરો: ______________________________________________________
આ દસ્તાવેજમાં માિહતી 20 નવેમ્ બર, 2020 પ્રમાણે વત�માન માિહતી છે
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