કોવિડ-19 સવિત શ્વસન
સંબંવિત સંક્રમણના લક્ષણો
િરાિતા લોકો
જેમ જેમ આપણે કોવિડ-19 સાથે સુરવિત રીતે જીિતા શીખીએ છીએ, ત્યારે
કોવિડ-19નુું સુંક્રમણ થિાનુું અને તેને અન્ય લોકો સુધી ફે લાિાનુું જોખમ
ઘટાડિામાું સહાય કરિા માટે ના પગલાું છે જે આપણે બધા લોકો લઈ શકીએ
છીએ. આ પગલાું શ્વસન સુંબુંવધત અન્ય સુંક્રમણના ફે લાિાને ઘટાડિામાું પણ મદદ
કરશે. ફ્લૂ જેિા કોવિડ-19 અને શ્વસન સુંબુંવધત અન્ય સુંક્રમણ સરળતાથી ફે લાઈ
શકે છે અને અમુક લોકોને ગુંભીર રીતે બીમાર કરી શકે છે .
કોવિડ-19થી થતી ગુંભીર બીમારીને રોકિા માટે રસીકરણ ખૂબ જ અસરકારક છે ,
જો કે તમે રસી લીધી હોય, તો પણ તમને કોવિડ-19 અથિા અન્ય શ્વસન સુંબુંવધત
સુંક્રમણ થિાની અને તેને અન્ય લોકો સુધી ફે લાિિાની શક્યતા હોય છે .

આ માર્ગદવશગકા કોના માટે છે
મોટાભાગના લોકો હિે કોવિડ-19ના મફત પરીિણનો ઍક્સેસ કરી શકશે નહીું.
આ માગગદશગન 2 ભાગમાું છે :
1. જો તમે કોવિડ-19 સવહત શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણના લિણોથી અસ્િસ્થ
હો અને તમે કોવિડ-19નુું પરીિણ ન કરાવયુું હોય, તો તમે અન્ય લોકોને
સુરવિત કરિા માટે પગલાું લઈ શકો છો.
2. કોવિડ-19નુું પરીિણ કરાિનારા અને પોવિવટિ પવરણામ પ્રાપ્ત કરનારા
લોકો માટે ની સલાહ.

NHS દ્વારા જે લોકોને જણાિિામાું આવયુું છે કે તેઓ ગુંભીર રીતે બીમાર થિાનુું
સૌથી િધુ જોખમ ધરાિે છે અને કદાચ કોવિડ-19ની નિી સારિારને પાત્ર છે ,
તેમની માટે અલગ માગગદશગન ઉપલબ્ધ છે .
આરોગ્ય અને સામવજક સારસુંભાળ િેત્રે કાયગરત લોકો માટે પણ િધારાનુું
માગગદશગન ઉપલબ્ધ છે.

કોવિડ-19 સવિત શ્વસન સંબંવિત સંક્રમણથી ર્ંભીર
રીતે બીમાર થિાનં િિ જોખમ િરાિતા લોકો
કોવિડ-19 અને અન્ય શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણનુું િધુ જોખમ ધરાિતા લોકોમાું
નીચેનાનો સમાિેશ થાય છે :
•

િૃદ્ધ લોકો

•

જે ગભગિતી હોય

•
•

•

જેમણે રસી ન લીધી હોય
કોઈપણ ઉુંમરના એ લોકો જેમના રોગપ્રવતકારક તુંત્રની વસ્થવત પરથી એમ
લાગે કે તેમને ગુંભીર બીમારીનુું િધુ ઊુંચુું જોખમ હોય
કોઈ પણ ઉુંમરનાું એ લોકો જેમને લાુંબા સમયની અમુક બીમારીઓ હોય

મોટાભાગના બાળકો અને યુિાનોમાું કોવિડ-19 અને શ્વસન સુંબુંવધત અન્ય
સુંક્રમણથી ગુંભીર રીતે બીમાર થિાનુું જોખમ ખૂબ ઓછુું છે .
2 િર્ગથી ઓછી ઉુંમરના અમુક બાળકો, ખાસ કરીને હૃદયની બીમારી ધરાિતા
અથિા અધૂરા માસે જન્મેલા, તેમજ નિજાત વશશુઓમાું શ્વસન સુંકોવશકીય
િાયરસ (RSV) ને લીધે હોવસ્પટલમાું દાખલ કરિાનુું જોખમ િધારે હોય છે .
તમારા ઘરની બહાર તમે સુંપકગ માું આિતાું હો તેિી કોઈ વયવિ પર ગુંભીરપણે
બીમાર પડિાનુું િધારે જોખમ રહેલુું છે કે નવહ તેની તમને હું મેશા ખબર નવહ હોય.
તેઓ અજાણી વયવિ હોઈ શકે છે (ઉદાહરણ તરીકે , સાિગજવનક પવરિહનમાું તમે
જેમની બાજુ માું બેસો છો તે લોકો) અથિા એિા લોકો જેમની સાથે તમે વનયવમત
રીતે સુંપકગ માું હો (ઉદાહરણ તરીકે , વમત્રો અને સાથી કમગચારીઓ). આનો અથગ એ
છે કે સુંક્રમણનો ફે લાિો ઘટાડિા અને અન્ય લોકોને સુરવિત રાખિામાું મદદ કરિા
માટે આ માગગદશગનમાું આપિામાું આિેલી સલાહને અનુસરિી મહત્ત્િપૂણગ છે .

કોવિડ-19 સવિતના શ્વસન સંબવં િત સંક્રમણના લક્ષણો

શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણ લોકો િચ્ચે સરળતાથી ફે લાઈ શકે છે . લિણોથી િાકે ફ
રહેિુું મહત્ત્િપૂણગ છે , જેથી તમે તમારા સુંક્રમણને અન્ય લોકોમાું ફે લાિાનુું જોખમ
ઘટાડિાના પગલાું લઈ શકો.
કોવિડ-19 અને શ્વસન સુંબુંવધત અન્ય સુંક્રમણના લિણો ખૂબ સમાન છે . માત્ર
લિણોના આધારે તમને કોવિડ-19, ફ્લૂ અથિા શ્વસન સુંબુંવધત અન્ય સુંક્રમણ છે
કે કે મ તે કહેિુું શક્ય નથી. કોવિડ-19 અને શ્વસન સુંબુંવધત અન્ય સુંક્રમણ ધરાિતા
મોટાભાગના લોકોને પ્રમાણમાું હળિી બીમારી હશે, ખાસ કરીને જો તેમને રસી
આપિામાું આિી હોય.
જો તમને કોવિડ-19 જેિા શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણના લિણો હોય અને તમને બહુ
તાિ આિતો હોય અથિા તમે કામ પર જિા માટે અથિા સામાન્ય પ્રિૃવિઓ
કરિા માટે પયાગપ્ત રીતે સારું ન અનુભિતા હો, તો તમને ઘરે રહેિાનો પ્રયાસ
કરિાની અને અન્ય લોકોના સુંપકગ માું આિિાનુું ટાળિાની સલાહ આપિામાું આિે
છે .
કોવિડ-19, ફ્લૂ અને શ્વસન સુંબુંવધત સામાન્ય સુંક્રમણના લિણોમાું નીચેનાનો
સમાિેશ થાય છે :
•
•
•

સતત ઉધરસ આિિી
શરીરનુું ઊુંચુું તાપમાન, તાિ અથિા શરદી
સ્િાદ અથિા ગુંધ પારખિાની તમારી સામાન્ય િમતા ગુમાિિી અથિા
તેમાું ફે રફાર થિો

•

હાુંફ ચઢિો

•

સમજાિી ન શકાય તેિો થાક લાગિો, ઊજાગનો અભાિ

•

સ્નાયુઓમાું દુખાિો થિો, જે કસરતના લીધે ન થયો હોય

•

ખાિાની ઇચ્છા ન થિી અથિા ભૂખ ન લાગિી

•

અસામાન્ય કે સામાન્ય કરતાું િધુ લાુંબો સમય રહે તેિો માથાનો દુખાિો

•

ગળુું પકડાઈ જિુું, નાક ભરાઈ જિુું અથિા િહેિુું

•

િાડા, બીમાર અનુભિિુું અથિા બીમાર હોિુું

જો તમે આ લિણોથી અસ્િસ્થતા અનુભિતા હો, તો તમારે પુષ્કળ પ્રમાણમાું
આરામ કરિો જોઈએ અને શરીરમાું પાણીની માત્રા ટકાિી રાખિા માટે પાણી
પીિુું જોઈએ. તમારા લિણો સામે મદદ મેળિિા માટે તમે પૅરાવસટામોલ જેિી
દિાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. શ્વસન સુંબુંવધત િાયરલ સુંક્રમણ માટે

ઍવન્ટબાયોવટક લેિાની ભલામણ કરિામાું આિતી નથી કારણ કે તે તમારા
લિણોને દૂ ર કરશે નહીું અથિા ફરીથી સ્િસ્થ થિાની તમારી િડપ િધારશે નહીું.
અમુક વકસ્સાઓમાું, તમારા અન્ય લિણોમાું સુધારો થયા પછી પણ કદાચ તમને
ઉધરસ ચાલુ રહે અથિા થાક લાગી શકે પણ તેનો અથગ એ નથી કે તમે હજી પણ
સુંક્રવમત છો.
તમે NHSની િેબસાઇટ પર આ લિણો વિશેની માવહતી જોઈ શકો છો.
જો તમે તમારા લિણો વિશે વચુંવતત હો અથિા તેઓ િધુ િકરી રહ્ાું હો, તો NHS
111નો સુંપકગ કરીને તબીબી સલાહ લો. ઇમજગન્સી માટે 999 પર ફોન કરો.

જો તમને કોવિડ-19 સવિત શ્વસન સંબવં િત સંક્રમણના
લક્ષણો િોય અને તમે કોવિડ-19નં પરીક્ષણ ન કરાવયં
િોય, તો શં કરિં
ઘર ે રિે િાનો પ્રયાસ કરો અને અન્ય લોકોના સંપકગ માં આિિાનં
ટાળો
જો તમને કોવિડ-19 જેિા શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણના લિણો હોય અને તમને બહુ
તાિ આિતો હોય અથિા તમે કામ પર જિા માટે કે સામાન્ય પ્રિૃવિઓ કરિા માટે
પયાગપ્ત રીતે સારું ન અનુભિતા હો, તો જ્ાું સુધી તમારા શરીરનુું તાપમાન હિે
ઊુંચુું ન જતુું હોય (જો અગાઉ ઊુંચુું જતુું હોય તો) અથિા જ્ાું સુધી તમે અસ્િસ્થ ન
અનુભિતા હો, ત્યાું સુધી ઘરે જ રહેિાનો પ્રયાસ કરો અને અન્ય લોકોના સુંપકગ માું
આિિાનુું ટાળો.
તે ખાસ કરીને મહત્ત્િપૂણગ છે કે તમને ખબર હોય કે જો તેઓ કોવિડ-19 અને
શ્વસન સુંબુંવધત અન્ય સુંક્રમણોથી સુંક્રવમત થશે, તો તેઓને ગુંભીર બીમારી થિાનુું
જોખમ િધારે ઊુંચુું છે , તેિા લોકોના નજીકના સુંપકગ માું આિિાનુું ટાળો, ખાસ
કરીને એિા લોકો કે જેમણે રસી લીધી હોિા છતાું તેઓના રોગપ્રવતકારક તુંત્રની
વસ્થવત પરથી એમ લાગે કે તેઓને ગુંભીર બીમારીનુું િધુ ઊુંચુું જોખમ હોય.
શક્ય હોય, તો ઘરેથી કામ કરિાનો પ્રયાસ કરો. જો તમે ઘરેથી કામ ન કરી શકતા
હો, તો તમારા માટે ઉપલબ્ધ વિકલ્પો વિશે તમારા વનયોિા સાથે િાત કરો.

જો તમને વયવિગત રીતે તબીબી સેિા માટે અથિા દાુંતના ડૉક્ટરને મળિા માટે
કહેિામાું આવયુું હોય, તો તમારા આરોગ્યસુંભાળ પ્રદાતાનો સુંપકગ કરો અને તેમને
તમારા લિણો વિશે જણાિો.
તમે વમત્રો, કુ ટુુંબીજનો અથિા પડોશીઓને તમારા માટે ખોરાક અને અન્ય
આિશ્યક િસ્તુઓ લાિિા માટે કહી શકો છો.

જો તમે તમારા ઘરની બિાર નીકળો છો
જો તમને શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણના લિણો હોય અને તો પણ તમે તમારા ઘરની
બહાર નીકળો છો અને તમને તાિ આિતો હોય અથિા તમે અસ્િસ્થ અનુભિતા
હો, તો એિી કોઈપણ વયવિના નજીકના સુંપકગ માું આિિાનુું ટાળો જેના વિશે
તમને ખબર હોય કે તેઓને ગુંભીર બીમારીનુું જોખમ િધારે ઊુંચુું છે , ખાસ કરીને
એિા લોકો કે જેમણે રસી લીધી હોિા છતાું તેઓના રોગપ્રવતકારક તુંત્રની વસ્થવત
પરથી એમ લાગે કે તેઓને ગુંભીર બીમારીનુું િધુ ઊુંચુું જોખમ હોય.
નીચેના પગલાું તમારા સુંક્રમણને અન્ય લોકો સુધી ફે લાિિાની શક્યતાને ઘટાડે છે :
•

•

•

•

સારી રીતે વફટ બેસતી હોય એિી એક કરતાું િધુ સ્તરો િડે બનાિેલી
ચહેરાની ઢાુંકતી કોઈ િસ્તુ અથિા સવજગકલ ફે સ માસ્ક પહેરિુું
સાિગજવનક પવરિહન, મોટા સામાવજક મેળાિડા અથિા બુંધ હોય કે હિાની
યોગ્ય અિરજિર ન હોય તેિી કોઈ પણ ભીડિાળી જગ્યાએ જિાનુું ટાળિુું
ખુલ્ લામાું એિી જગ્યાએ કસરત કરિી જ્ાું તમે અન્ય લોકો સાથે નજીકના
સુંપકગ માું નહીું આિી શકો
જ્ારે તમે ઉધરસ કે છીુંક ખાઓ, ત્યારે તમારા મોું અને નાકને ઢાુંકિુું; તમારા
હાથને િારું િાર 20 સેકન્ડ માટે સાબુ અને પાણીથી ધોિા અથિા ઉધરસ,
છીુંક ખાધા પછી અને નાક સાફ કયાગ પછી અને ખોરાક ખાતા પહેલાું
અથિા તેને સ્પશગતા પહેલાું હૅન્ડ સેવનટાઈિરનો ઉપયોગ કરિો; તમારા
ચહેરાને સ્પશગ કરિાનુું ટાળિુું

તમારા ઘરમાં સંક્રમણનો ફે લાિો ઘટાડો
જ્ારે તમે અસ્િસ્થ હો, ત્યારે તમારા ઘરના અન્ય લોકોને તમારું સુંક્રમણ લાગિાનુું
જોખમ િધારે હોય છે . આ રહી તે સરળ િસ્તુઓ જે ફે લાિાને અટકાિિામાું સહાય
કરિા માટે તમે કરી શકો છો:

•
•

•

•

•

•

તમે જે લોકો સાથે રહો છો, તેમનાથી અુંતર રાખિાનો પ્રયાસ કરો
શેર કરતા હો તેિા વિસ્તારોમાું સારી રીતે વફટ બેસતી હોય એિી એક કરતાું
િધુ સ્તરો િડે બનાિેલી ચહેરાને ઢાુંકતી કોઈ િસ્તુ અથિા સવજગકલ ફે સ
માસ્ક પહેરો, ખાસ કરીને જો તમે એિા લોકો સાથે રહેતા હો જેમણે રસી
લીધી હોિા છતાું તેઓના રોગપ્રવતકારક તુંત્રની વસ્થવત પરથી એમ લાગે કે
તેઓને ગુંભીર બીમારીનુું િધુ ઊુંચુું જોખમ હોય
તમે જે રૂમમાું રહેતા હો તેમાુંથી તમે બહાર નીકળો તે પછી બારીઓ
ખોલીને અને ઓછામાું ઓછા 10 વમવનટ સુધી તેમને ખુલ્ લી જ રાખીને
રૂમમાું હિાની અિરજિર થિા દો
તમારા હાથ વનયવમત રીતે ધુઓ અને ઉધરસ કે છીુંક ખાતી િખતે તમારું મોું
અને નાક ઢાુંકો
દરિાજાનાું હેન્ડલ, રીમોટ કન્ટર ોલ જેિી અિારનિાર સ્પશગ કરિામાું આિતી
સપાટીઓ તેમજ રસોડા અને બાથરૂમ જેિા સવહયારા વિસ્તારો વનયવમત
રીતે સાફ કરો.
જે લોકોને તમારા ઘરે આિિાની જરૂર પડે તેિા કોઈપણને સલાહ આપો કે
તમારામાું લિણો છે , જેથી તેઓ પોતાને સુરવિત કરિા માટે સાિચેતી રાખી
શકે , જેમ કે સારી રીતે વફટ બેસતી હોય એિી ચહેરાની ઢાુંકતી કોઈ િસ્તુ કે
સવજગકલ ફે સ માસ્ક પહેર,ે શક્ય હોય તો તેઓ દ્વારા તમારાથી અુંતર
રાખિામાું આિે અને તેઓ વનયવમત રીતે તેમના હાથ ધુએ

GermDefence એ એક એિી િેબસાઇટ છે જે તમારા ઘરમાું તમને અને અન્ય
લોકોને કોવિડ-19 અને અન્ય િાયરસ સામે સુરવિત રહેિાની સરળ રીતો
ઓળખિામાું સહાય કરી શકે છે . GermDefence િેબસાઇટનો ઉપયોગ કરનારા
લોકોની ફ્લૂ અને અન્ય સુંક્રમણોની િપેટમાું આિિાની અને તેમને ઘરે ફે લાિિાની
શક્યતાઓ ઓછી હોય છે .
કોવિડ-19 સવહત શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણ સાથે સલામત રીતે રહેિામાું તમારી
જાતને અને અન્ય લોકોને સુરવિત રાખિા વિશે િધુ માગગદશગન આપિામાું આિેલુું
છે .

કોવિડ-19 સવિત શ્વસન સંબંવિત સંક્રમણના લક્ષણો
િરાિતા બાળકો અને યિાન લોકો (18 િર્ગ અને તેથી
ઓછી ઉંમરના)

બાળકો અને યુિાનોમાું શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણ સામાન્ય છે , ખાસ કરીને
વશયાળાના મવહનાઓમાું. સામાન્ય શરદી, કોવિડ-19 અને RSV સવહત વિવિધ
શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણને લીધે લિણો જોિા મળી શકે છે .
મોટાભાગના બાળકો અને યુિાનોમાું, આ બીમારીઓ ગુંભીર નહીું હોય અને તેઓ
આરામ તથા પુષ્કળ માત્રા પ્રિાહી પીને જલ્દીથી પુન:સ્િસ્થ થઈ જશે.
શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણિાળા બહુ ઓછા બાળકો અને યુિાન લોકો ગુંભીર રીતે
બીમાર થાય છે . લાુંબા સમયથી બીમાર રહેતા બાળકો અને યુિાનો માટે પણ આ
િાત સાચી છે . 2 િર્ગથી ઓછી ઉુંમરના અમુક બાળકો, ખાસ કરીને અધૂરા મવહને
જન્મેલા અથિા હૃદયની બીમારીિાળા , RSV થી િધુ ગુંભીર રીતે બીમાર થઈ શકે
છે .
બાળકો અને યુિાનોના સ્િાસ્્ય અને તેમના ભવિષ્ય માટે વશિણ મેળિિુું એ ખૂબ
જ મહત્ત્િપૂણગ છે .

લક્ષણોિાળા બાળકો અને યિાનોએ ક્યાર ે ઘર ે રિે િં જોઈએ
અને ક્યાર ે તેઓ શાળા/કૉલેજમાં પાછા આિી શકે છે
િહેતુું નાક, ગળુું પકડાઈ જિુું અથિા સહેજ ઉધરસ જેિા હળિા લિણોિાળા
બાળકો અને યુિાનો, જેઓ અન્યથા સ્િસ્થ હોય, તેઓ તેમના વશિણ સ્થાનમાું
હાજરી આપિાનુું ચાલુ રાખી શકે છે .
બીમાર અને શરીરનુું ઊુંચુું તમાપમાન ધરાિતા બાળકો અને યુિાનોએ ઘરે જ રહેિુું
જોઈએ અને શક્ય હોય તો અન્ય લોકો સાથે સુંપકગ માું આિિાનુું ટાળિુું જોઈએ.
તેઓ શાળા, કૉલેજ અથિા ઘોવડયાઘરમાું પાછા જઈ શકે છે અને જ્ારે તેઓને
િધુ તાિ ન હોય અને તેઓ હાજરી આપિા માટે પયાગપ્ત રીતે સારા હોય ત્યારે તેઓ
સામાન્ય પ્રિૃવિઓ ફરી શરૂ કરી શકે છે .
શ્વસન સુંબુંવધત લિણોિાળા બધા બાળકો અને યુિાનોને ઉધરસ અને/અથિા
છીુંક ખાતી િખતે તેમના મોું અને નાકને વનકાલ કરી શકાય તેિા કાગળથી ઢાુંકિા
અને કાગળનો ઉપયોગ કયાગ પછી અથિા વનકાલ કયાગ પછી તેમના હાથ ધોિા માટે
પ્રોત્સાવહત કરિા જોઈએ.
જો તમારું બાળક બીમાર હોય, તો મદદ ક્યારે લેિી તે જાણિુું મુશ્કે લ હોઈ શકે છે .
જો તમે તમારા બાળક વિશે વચુંવતત હો, ખાસ કરીને જો તેઓ 2 િર્ગથી ઓછી
ઉુંમરના હોય, તો તમારે તબીબી સહાય લેિી જોઈએ.

જો તમારા કોવિડ-19 પરીક્ષણનં પવરણામ પોવિવટિ
િોય, તો શં કરિં
ઘર ે રિે િાનો પ્રયાસ કરો અને અન્ય લોકોના સંપકગ માં આિિાનં
ટાળો
જો તમારા કોવિડ-19 પરીિણનુું પવરણામ પોવિવટિ હોય, તો તમારામાું કોઈ
લિણો ન હોિા છતાું પણ શક્યતાઓ િધુ છે કે તમને કોવિડ-19 છે . જો તમારામાું
કોઈ લિણો ન હોય, તો પણ તમે અન્ય લોકોને સુંક્રવમત કરી શકો છો.
કોવિડ-19 ધરાિતા ઘણા લોકો 5 વદિસ પછી અન્ય લોકોને સુંક્રવમત કરી શકશે
નહીું. જો તમારા કોવિડ-19ના પરીિણનુું પવરણામ પોવિવટિ હોય, તો તમે તમારું
પરીિણના કરાવયુું હોય તે વદિસથી લઈને 5 વદિસ સુધી ઘરે જ રહેિાનો પ્રયાસ
કરો અને અન્ય લોકોના સુંપકગ માું આિિાનુું ટાળો. અહીું 18 િર્ગ અને તેનાથી
ઓછી ઉુંમરના બાળકો અને યુિાનો માટે જુ દી જુ દી સલાહ આપિામાું આિેલી છે .
આ સમયગાળા દરવમયાન તમે અન્ય લોકોમાું કોવિડ-19 ફે લાિાનુું જોખમ ઘટાડિા
માટે આિા પગલાું લઈ શકો છો.
શક્ય હોય તો ઘરેથી કામ કરિાનો પ્રયાસ કરો. જો તમે ઘરેથી કામ ન કરી શકતા
હો, તો તમારા માટે ઉપલબ્ધ વિકલ્પો વિશે તમારા વનયોિા સાથે િાત કરો.
જો તમને વયવિગત રીતે તબીબી સેિા માટે અથિા દાુંતના ડૉક્ટરને મળિા માટે
કહેિામાું આવયુું હોય, તો તમારા આરોગ્યસુંભાળ પ્રદાતાનો સુંપકગ કરો અને તેમને
તમારા પરીિણના પોવિવટિ પવરણામ વિશે જણાિો.
તમે વમત્રો, કુ ટુુંબીજનો અથિા પડોશીઓને તમારા માટે ખોરાક અને અન્ય
આિશ્યક િસ્તુઓ લાિિા માટે કહી શકો છો.
આ સમયગાળાના અુંતે, જો તમને િધુ તાિ આિતો હોય અથિા અસ્િસ્થતા
અનુભિો, તો જ્ાું સુધી તમે સામાન્ય પ્રિૃવિઓ ફરી શરૂ કરિા માટે પૂરતુું સારું ન
અનુભિો ત્યાું સુધી આ સલાહને અનુસરિાનો પ્રયાસ કરો અને જો અગાઉ તમને
તાિ હોય, તો હિે તે હોિો ન જોઈએ.
જો કે ઘણા લોકો 5 વદિસ પછી અન્ય લોકોને સુંક્રવમત કરી શકશે નહીું, અમુક
લોકો તેમના સુંક્રમણની શરૂઆતથી 10 વદિસ સુધી અન્ય લોકોને કદાચ સુંક્રવમત

કરી શકે છે . જે વદિસે તમે તમારું પરીિણ કરાવયુું હોય તે વદિસથી 10 વદિસ સુધી,
તમારે કોવિડ-19થી ગુંભીર રીતે બીમાર થિાનુું ઊુંચુું જોખમ ધરાિતા લોકોને
મળિાનુું ટાળિુું જોઈએ, ખાસ કરીને એિા લોકો જેમણે રસી લીધી હોિા છતાું
તેઓના રોગપ્રવતકારક તુંત્રની વસ્થવત પરથી એમ લાગે કે તેઓને કોવિડ-19ને લીધે
ગુંભીર બીમારીનુું િધુ ઊુંચુું જોખમ હોય.

જો તમે તમારા ઘરની બિાર નીકળો છો
જો તમે તમારા પરીિણનુું પવરણામ પોવિવટિ આિે તે પછીના 5 વદિસ દરવમયાન
તમારા ઘરની બહાર નીકળો છો, તો નીચેના પગલાું િડે અન્ય લોકોમાું કોવિડ-19
ફે લાિાની સુંભાિના ઓછી થશે:
•

•

•

•

સારી રીતે વફટ બેસતી હોય એિી એક કરતાું િધુ સ્તરો િડે બનાિેલી
ચહેરાની ઢાુંકતી કોઈ િસ્તુ અથિા સવજગકલ ફે સ માસ્ક પહેરિુું
સાિગજવનક પવરિહન, મોટા સામાવજક મેળાિડા અથિા બુંધ હોય કે હિાની
યોગ્ય અિરજિર ન હોય તેિી કોઈ પણ ભીડિાળી જગ્યાએ જિાનુું ટાળિુું
ખુલ્ લામાું એિી જગ્યાએ કસરત કરિી જ્ાું તમે અન્ય લોકો સાથે નજીકના
સુંપકગ માું નહીું આિી શકો
જ્ારે તમે ઉધરસ કે છીુંક ખાઓ, ત્યારે તમારા મોું અને નાકને ઢાુંકિુું; તમારા
હાથને િારું િાર 20 સેકન્ડ માટે સાબુ અને પાણીથી ધોિા અથિા ઉધરસ,
છીુંક ખાધા પછી અને નાક સાફ કયાગ પછી અને ખોરાક ખાતા પહેલાું
અથિા તેને સ્પશગતા પહેલાું હૅન્ડ સેવનટાઈિરનો ઉપયોગ કરિો; તમારા
ચહેરાને સ્પશગ કરિાનુું ટાળિુું

તમારા ઘરમાં સંક્રમણનો ફે લાિો ઘટાડો
તમે સુંક્રવમત હો ત્યારે તમારું સુંક્રમણ તમારા ઘરના અન્ય લોકોમાું ફે લાિાનુું જોખમ
િધારે હોય છે . આ રહી તે સરળ િસ્તુઓ જે ફે લાિાને અટકાિિામાું સહાય કરિા
માટે તમે કરી શકો છો:
•
•

તમે જે લોકો સાથે રહો છો તેમનાથી અુંતર રાખિાનો પ્રયાસ કરો
શેર કરતા હો તેિા વિસ્તારોમાું સારી રીતે વફટ બેસતી હોય એિી એક કરતાું
િધુ સ્તરો િડે બનાિેલી ચહેરાને ઢાુંકતી કોઈ િસ્તુ અથિા સવજગકલ ફે સ
માસ્ક પહેરો, ખાસ કરીને જો તમે એિા લોકો સાથે રહેતા હો જેમણે રસી
લીધી હોિા છતાું તેઓના રોગપ્રવતકારક તુંત્રની વસ્થવત પરથી એમ લાગે કે
તેઓને ગુંભીર બીમારીનુું િધુ ઊુંચુું જોખમ હોય

•

•

•

•

તમે જે રૂમમાું રહેતા હો તેમાુંથી તમે બહાર નીકળો તે પછી બારીઓ
ખોલીને અને ઓછામાું ઓછા 10 વમવનટ સુધી તેમને ખુલ્ લી જ રાખીને
રૂમમાું હિાની અિરજિર થિા દો
તમારા હાથ વનયવમત રીતે ધુઓ અને ઉધરસ કે છીુંક ખાતી િખતે તમારું મોું
અને નાક ઢાુંકો
દરિાજાનાું હેન્ડલ, રીમોટ કન્ટર ોલ જેિી અિારનિાર સ્પશગ કરિામાું આિતી
સપાટીઓ તેમજ રસોડા અને બાથરૂમ જેિા સવહયારા વિસ્તારો વનયવમત
રીતે સાફ કરો.
જે લોકોને તમારા ઘરે આિિાની જરૂર પડે તેિા કોઈપણને સલાહ આપો કે
તમારા પરીિણનુું પવરણામ પોવિવટિ આવયુું છે , જેથી તેઓ પોતાને
સુરવિત કરિા માટે સાિચેતી રાખી શકે , જેમ કે સારી રીતે વફટ બેસતી હોય
એિી ચહેરાની ઢાુંકતી કોઈ િસ્તુ કે સવજગકલ ફે સ માસ્ક પહેર,ે શક્ય હોય તો
તેઓ દ્વારા તમારાથી અુંતર રાખે અને વનયવમત રીતે તેમના હાથ ધુએ

GermDefence એ એક એિી િેબસાઇટ છે જે તમારા ઘરમાું તમને અને અન્ય
લોકોને કોવિડ-19 અને અન્ય િાયરસ સામે સુરવિત રહેિાની સરળ રીતો
ઓળખિામાું સહાય કરી શકે છે . GermDefence િેબસાઇટનો ઉપયોગ કરનારા
લોકોની ફ્લૂ અને અન્ય સુંક્રમણોની િપેટમાું આિિાની અને તેમને ઘરે ફે લાિિાની
શક્યતાઓ ઓછી હોય છે .

જો તમે કોઈ એિી વયવિના નજીકના સંપકગ માં આવયા
િો જેમના કોવિડ-19ના પરીક્ષણનં પવરણામ પોવિવટિ
આવયં િોય, તો શં કરિં
કોવિડ-19 થયો હોય તે લોકોની સાથે એક જ ઘરમાું રહેતાું લોકોને તેનો ચેપ
લાગિાનુું જોખમ સૌથી િધારે છે કારણ કે તેઓ લાુંબા સમય સુધી તેમન સુંપકગ માું
આવયાું હોિાનુું શક્ય છે . સુંક્રમણ ફે લાિી શકે તેિી કોવિડ-19િાળી કોઈ વયવિના
ઘરે રાત્રે રોકાયા હોય, તેિા લોકોમાું સુંક્રમણનુું િધારે ઊુંચુું જોખમ હોય છે .
જો તમે એિી કોઈ વયવિના ઘરે ગયા હો અથિા રાત્રે તેમના સુંપકગ માું આવયા હો
જેમના કોવિડ-19ના પરીિણનુું પવરણામ પોવિવટિ આવયુું હોય, તો તમારું
સુંક્રમણ વિકસિામાું ઓછામાું ઓછા 10 વદિસ લાગી શકે છે . તમારામાું કોઈ
લિણો ન હોિા છતાું પણ, કોવિડ-19 અન્ય લોકો સુધી ફે લાિાનુું શક્ય છે .
તમે નીચેના પગલાું લઈને અન્ય લોકો માટે જોખમ ઘટાડી શકો છો:

•

•

•

•

એિી કોઈપણ વયવિના સુંપકગ માું આિિાનુું ટાળો જેના વિશે તમને ખબર
હોય કે જો તેઓ કોવિડ-19થી સુંક્રવમત થશે, તો તેઓને ગુંભીર બીમારીનુું
જોખમ િધારે ઊુંચુું છે ખાસ કરીને એિા લોકો કે જેમણે કોવિડ-19ની રસી
લીધી હોિા છતાું તેઓના રોગપ્રવતકારક તુંત્રની વસ્થવત પરથી એમ લાગે કે
તેઓને ગુંભીર બીમારીનુું િધુ ઊુંચુું જોખમ હોય
તમારા ઘર ની આજુ બાજુ ના નજીક ના માણસો સાથે ના કોન્ટે ક્ટ ઓછા
કરો, ખાસ કરી ને ભીડ મા, બુંધ અને ઓછા હિા િાડી જગ્યાએ.
જો તમને અન્ય લોકો સાથે નજીકના સુંપકગ માું આિિાની જરૂર પડે અથિા
તમે કોઈ ભીડિાળી જગ્યાએ હો, તો સારી રીતે વફટ બેસતી હોય એિી એક
કરતાું િધુ સ્તરોની બનેલી ચહેરાની ઢાુંકતી કોઈ િસ્તુ કે સવજગકલ ફે સ માસ્ક
પહેરો
સાબુ અને પાણી િડે તમારા હાથને િારું િાર ધુઓ અથિા હૅન્ડ
સેવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો

જો તમારામાું શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણના લિણો વિકસે છે , તો ઘરે રહેિાનો પ્રયાસ
કરો અને અન્ય લોકોના સુંપકગ માું આિિાનુું ટાળો અને લિણો ધરાિતા લોકો
માટે નુું માગગદશગન અનુસરો.
જો તમે કોવિડ-19 થયેલ કોઈ વયવિના સુંપકગ ના વયવિ હો પણ તેમની સાથે
રહેતાું ન હો કે તેમના ઘરમાું રાવત્ર રોકાણ ન કયુું હોય, તો તમને ચેપ લાગિાનુું
જોખમ ઓછુું છે . અહીું કોવિડ-19 સવહત શ્વસન સુંબુંવધત સુંક્રમણ સાથે સલામત
રીતે રહેિામાું તમારી જાતને અને અન્ય લોકોને સુરવિત રાખિા વિશે િધુ
માગગદશગન આપિામાું આિેલુું છે .

18 િર્ગ અને તેનાથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને
યિાનો કે જેમના પરીક્ષણનં પવરણામ પોવિવટિ િોય
જ્ાું સુધી આરોગ્ય વયિસાવયક દ્વારા વનદે વશત ન કરિામાું આિે ત્યાું સુધી બાળકો
અને યુિાનોનુું કોવિડ-19 માટે પરીિણ કરિાની ભલામણ કરિામાું આિતી નથી.
જો કોઈ બાળક અથિા યુિાન વયવિના કોવિડ-19ના પરીિણનુું પવરણામ
પોવિવટિ આવયુું હોય, તો તેમણે ઘરે જ રહેિાનો પ્રયાસ કરિો જોઈએ અને જો
શક્ય હોય તો, તેઓએ પરીિણ કરાવયાના વદિસથી 3 વદિસ સુધી અન્ય લોકો
સાથે સુંપકગ માું આિિાનુું ટાળિુું જોઈએ. 3 વદિસ પછી, જો તેઓ સારું અનુભિે
અને તેમને િધુ તાિ ન હોય તો, અન્ય લોકોમાું સુંક્રમણ ફે લાિાનુું જોખમ ઘણુું ઓછુું

થઈ જાય છે . આિુું એટલે થાય છે કારણ કે પુખ્ ત િયના લોકોની સરખામણીમાું
બાળકો અને યુિાનોમાું સામાન્ય રીતે ઓછુું સુંક્રમણ જોિા મળે છે .
સામાન્ય રીતે શાળા, કૉલેજ અથિા ઘોવડયાઘર જતા અને કોવિડ-19ના
પરીિણના પોવિવટિ પવરણામિાળી કોઈ વયવિ સાથે રહેતા બાળકો અને
યુિાનોએ સામાન્ય વયવિની જેમ જ હાજરી આપિાનુું ચાલુ રાખિુું જોઈએ.

જો તમને કોવિડ-19 (ઇન્ફોગ્રાવફક ટે ક્સ્ટ િૈકવપપક) થયો િોય,
તો તમે જેમની સાથે રિો છો તે લોકોમાં સંક્રમણનો ફે લાિો
કે િી રીતે ઘટાડિો
જો તમને કોવિડ-19 થયો છે , તો તમારા ઘરના અન્ય લોકો તમારાથી સુંક્રવમત થાય
તેનુું જોખમ િધારે છે . તમારા ઘરમાું સુંક્રમણનો ફે લાિો ઘટાડિા માટે તમે વિવિધ
િસ્તુઓ કરી શકો છો.
1. અન્ય લોકો સાથે નજીકના સુંપકગ માું આિિાનુું મયાગવદત કરો. સામુદાવયક
વિસ્તારોમાું શક્ય હોય તેટલો ઓછો સમય વિતાિો.
2. િારું િાર સ્પશગ કરિામાું આિતી હોય તેિી સપાટીઓ અને રસોડા તથા
બાથરૂમ જેિા શેર કરી શકાય તેિા રૂમને વનયવમત રીતે સાફ કરો.
3. સાબુ અને પાણીનો ઉપયોગ કરીને વનયવમત રીતે તમારા હાથ ધોિા, ખાસ
કરીને ખાુંસી અને છીુંક ખાધા પછી.
4. તમે જેમની સાથે રહો છો, શક્ય હોય ત્યાું તેમની પાસેથી સહાય મેળિો.
વબનજરૂરી સુંપકગ ટાળિા માટે સફાઈ અને ખોરાકને સુરવિત રીતે
લાિિામાું સહાય કરિા માટે કહો.
5. જો તમારે શેર કરેલી જગ્યાઓમાું સમય વિતાિિાની જરૂર પડે, તો ચહેરો
ઢાુંકિાની િસ્તુનો ઉપયોગ કરો.
6. રૂમમાું સારી રીતે હિાની અિરજિર રાખો.
7. ઉધરસ અને છીુંકને વનકાલ કરી શકાય તેિા કાગળમાું લો અને સીધો તેને
કચરાપેટીમાું નાખી દો.

