
 
 
 

કોિવડ-19 સિહત 
�ાસોચ્છ્વાસને લગતા અન્ય 
રોગોના ચેપનો ફેલાવો 
ઘટાડવા માટે વેિન્ટલેશન 
વેિન્ટલેશન એટલે કે તા� હવાની અવરજવર એટલે શંુ 
અને તે શા માટે અગત્યનુ ંછે 

વેિ�ટલેશન એટલે કે મકાનની અંદરનાં ઈનડરો �થાનોમાંથી વાસી હવા બહાર 
કાઢીન ે�યાં તા� હવા અંદર આવવા દેવી. ઘરની અંદરના �થાનોમાં તા� હવા 
અંદર આવવા દેવાથી વાઈરસનાં રજકણો દૂર કરવામાં મદદ થઈ શકે છે અને 
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) તમેજ �ાસો��વાસન ેલગતા અ�ય રોગોના ચેપો જમે 
કે �લૂનો ફેલાવો રોકી શકાય છે. સારા પ્રમાણમાં વેિ�ટલેશન હોવા સાથે આરો�યના 
બી� ફાયદા પણ સંકળાયેલા છે, જમે કે સારી ઉંઘ આવવી અને �યાન કેિ�દ્રત કરી 
શકવુ ંતેમજ કામથેી કે �કૂલમાંથી બીમારી માટેની ઓછી ર� લેવી પડવી. 

�ાર ે�સન સંબંિધત વાઈરલ ઈ�ફે�શન થયેલ �યિ� �ાસ લે, બોલે, ઉધરસ 
અથવા છીકં ખાય છે, �યાર ેતેઓ નાના કણો (પ્રવાહીનાં ટીપાં અને છાંટાં) છોડે છે 
જમેાં વાઈરસ હોય છે જ ેઈ�ફે�શનનુ ંકારણ બને છે. આ કણો �ાસમાં લઈ શકાય 
છે અથવા આંખો, નાક કે મોનંા સંપક�માં આવી શકે છે. આ રજકણો સપાટીઓ પર 
પણ પડી શકે અને તે સપાટીના �પશ� મારફતે એકથી બી� �યિ�માં ફેલાઈ શકે 
છે. 

પ્રવાહીનાં મોટાં ટીપાં ઝડપથી નીચે જમીન પર પડી �ય છે, પરંતુ વાઈરસ 
ધરાવતાં સૂ�મ છાંટાં હવામાં તરતાં રહી શકે છે, ચેપ લાગેલ �યિ� તે િવ�તારમાંથી 



જતી ર�ા પછી પણ થોડા સમય સુધી. જ ે�મોમાં હવાની પૂરતી અવરજવર ન હોય 
�યાં હવામાં વાઇરસનુ ંપ્રમાણ વધી જઈ શકે છે, જથેી રોગના ફેલાવાનુ ંજોખમ વધે 
છે, ખાસ કરીન ેજો �યાં �મમાં ચેપ લાગેલાં ઘણાં બધાં લોકો હાજર હોય. �ાર ે
કોઈ બંિધયાર જ�યામાં લોકો કસરત કરવી, બૂમો પાડવી, ગાવું કે મોટેથી વાત 
કરવા જવેી વધ ુઊ��ની જ�ર પડે તેવી પ્રવૃિ�માં ભાગ લેતા હોય, �યાર ેહવા 
મારફત ેતનેા પ્રસરણનુ ંજોખમ વધી �ય છે. 

�મમાં તા� હવા અંદર આવવા દેવાથી અને �યાંની વાઇરસનાં કણોવાળી વાસી 
હવા બહાર કાઢવાથી �ાસો��વાસન ેલગતા રોગના ઈ�ફે�શનો ફેલાવાની 
શ�તાઓ ઘટી �ય છે. �મની અંદર જટેલી વધાર ેતા� હવા અંદર આવે, તેટલંુ 
જ ઝડપથી હવામાં તરતા વાઇરસ �મમાંથી બહાર નીકળી જશ.ે 

ન�કના સંપક�ને કારણ ે�ાસો��વાસન ેલગતા રોગના ચેપો ફેલાવાનુ ંવેિ�ટલેશન 
રાખવાથી અટકતું નથી અને તમ ેકોિવડ-19 સિહતના �ાસો��વાસન ેલગતા 
ઈ�ફે�શનો સાથે સલામતીપૂવ�ક રહી શકો તે માટે લઈ શકો તેવાં પગલાંમાંનુ ંએક 
પગલંુ છે. 

વેિન્ટલેશન સુધારવા માટે તમે શંુ કરી શકો છો 

તમે વેિ�ટલેશન કેવી રીત ે�ળવો છો કે તેમાં સુધારો કરો છો તેના આધાર જ�યા 
અને મકાન ઉપર રહેશ.ે મકાનોમાં કુદરતી પ�િતઓ જમે કે વે��સ, બારીઓ તમેજ 
િચમનીઓ જવેી કુદરતી પ�િતઓ �ારા અથવા એ��ટ�ે�ટર ફૅન અથવા એર 
કિ�ડશિનગં અથવા તે બંનેના િમશ્રણ જવેી િમકેિનકલ પ�િતઓ �ારા હવાની 
અવરજવર રાખવામાં આવ ેછે. �ાં વધ ુતા� હવા અંદર લાવવાનુ ંશ� ન હોય, 
�યાં ઈ�ફે�શનનુ ંજોખમ ઘટાડવા માટે કેટલાક િક�સાઓમાં હાઇ એિફિશય�સી 
પિટ��ુલેટ ઍર (HEPA) અથવા અ�ટ� ાવાયોલેટ (UV) ઍર �લીનર ઉપયોગી નીવડી 
શકે 

તમારા ઘરમાં હવાની અવરજવર રાખો 

જો તમારા ઘરમાં કોઈન ેકોિવડ-19 અથવા �ાસો��વાસન ેલગતુ ંબીજંુ કોઈ 
ઈ�ફે�શન થયું હોય અથવા તમારા ઘર ેમુલાકાતીઓ આ�યાં હોય �યાર ેખાસ કરીન ે
ઘરમાં વેિ�ટલેશન અ�યંત અગ�યનું છે. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-summer-2021-roadmap/coronavirus-how-to-stay-safe-and-help-prevent-the-spread
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-summer-2021-roadmap/coronavirus-how-to-stay-safe-and-help-prevent-the-spread


ઘરમાં કુદરતી વેિ�ટલેશન 

ઘરમાં બારીઓ અને બારણાં ખોલવાથી મોટા ભાગનાં લોકો સહેલાઈથી ઘરમાં 
વેિ�ટલેશન સુધારી શકે છે. 

જો બારીઓ ઉપર અને નીચે બંને તરફથી ખોલી શકાતી હોય (જમે કે સૅશ 
િવ�ડોઝ), તો માત્ર ઉપરનો ભાગ ખોલી નાંખવાથી પણ અંદર આવતી હવા �મની 
અંદરની હવા સાથે મળીને હંૂફાળી થઈ જશ,ે તે રીત ેઠંડો પવન ઓછો લાગશ.ે 
ગરમીની ઋતમુાં, ઉપર અને નીચેનો બંને ભાગ ખોલી નાંખો જથેી હજુ વધાર ે
હવાની અવરજવર રાખી શકાશ.ે તમારા �મમાં કે ઘરમાં સામ સામેની બારીઓ 
અને બારણાં ખોલવાથી પણ ઘરમાં તા� હવાની સારી રીત ેઅવરજવર રાખી 
શકાશે (આને ક્રોસ વેિ�ટલેશન કહેવાય છે). 

િટ�કલ વૅ��સ (સામા�ય રીત ેબારીઓની ઉપરના ભાગમાં લગાવેલા નાના વૅ��સ) 
અથવા �ળીઓ ખુ�લી હોય અને તે બંધ ન થઈ ગઈ હોય. આ વૅ��સમાંથી અંદર 
વહેતી હવા �મમાં પ્રવેશીને અંદરની હવા સાથે મળીને હંૂફાળી થશ,ે જનેાથી 
�મનું તાપમાન સગવડદાયક રાખવામાં મદદ મળશ.ે 

વેિ�ટલેશન વધારવા માટે દરકે સમયે બારીઓ ખુ�લી રાખવી જ�રી નથી. થોડી 
િમિનટ માટે પણ દરવાજો અથવા બારી ખોલીન ે�મમાં તા� હવા આવવા 
દેવાથી વાઈરસના કણો ધરાવતી જૂની વાસી હવાન ેદૂર કરવામાં સહાય મળે છે 
અને ઈ�ફે�શન ફેલાવાની શ�તા ઘટે છે. 

તમારા ઘરમાં વેિ�ટલેશન રાખવાનો અથ� એવો નથી તે ઠંડંુ હોવુ ંજોઈએ. જો તમે 
65 વષ� કે તેથી વધુ ઉંમરનાં હો, અથવા જો તમન ેલાંબા સમયની કોઈ બીમારી 
હોય, તો તમ ેજ ે�મમાં હો �યાંનું તાપમાન ઓછામાં ઓછંુ 18°C રાખવું જોઈએ, 
જો કે તમ ેઆના કરતાં થોડંુ વધાર ેગરમ તાપમાન રાખવા ઈ�છો એવુ ંબને. ઘરનુ ં
તાપમાન સતત રીત ે18°C કે તથેી ઓછંુ રાખવાથી પણ યુવાન લોકોના અને જમેન ે
લાંબા સમયની બીમારી ન હોય તેવાં લોકોના આરો�ય પર પણ અસર પડી શકે છે. 

વધ ુઠંડા હવામાનમાં, �ાં આખી બારીઓ ખુ�લી રાખવાનુ ંસગવડદાયક ન હોય, 
�યાં થોડીક બારી ખોલવાથી પણ વેિ�ટલેશન મળી શકે છે અને અંદર આવતા ઠંડા 
પવનનુ ંપ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. ખુ�લા ભાગોમાંથી કેટલા પ્રમાણમાં હવા અંદર 
આવી શકે છે તેના પર બહારનું હવામાન અસર કરી શકે છે. ઠંડા કે પવનવાળા 
હવામાનમાં તા� હવા અંદર આવવા દેવા માટે સાવ થોડોક ભાગ ખુ�લો રાખવાનુ ં
પણ એટલંુ જ અસરકારક રહે છે જટેલંુ શાંત અને ગરમ હવામાન વખત ેવધાર ે
બારીઓ ખોલવાથી થાય છે. 



હંૂફાળાં અને �વ�થ કેવી રીત ેરહેવું તે િવશનેી સલાહ ઉપલ�ધ છે. જો તમને તમા�ં 
ઘર ગરમ કરવામાં તકલીફ પડી રહી હોય, તો જો તમે મકાનના માિલક ન હો તો 
પણ કદાચ નાણાંકીય અને �યવહા� મદદ મેળવવાનો દાવો કરી શકો. મળી 
શકતી મદદ િવશ ેમાિહતી મેળવવા માટે Simple Energy Advice વબેસાઈટ 
જુઓ અથવા તેમની હે�પલાઈનને 0800 444 202 પર ફોન કરો. તમારાં ઊ��નાં 
િબલો ભરવામાં તમન ેતકલીફ પડી રહી હોય તો શું કરવુ ંતે િવશ ેOfgem પાસેથી 
વધાર ેસલાહ મળી શકે છે. 

તા� હવા ઘરમાં લાવવાનુ ંિવચારતી વખત ેતમાર ેસલામતી અને સુર�ાનાં અ�ય 
પાસાંનો પણ િવચાર કરવો જોઈએ (દાખલા તરીકે, આગ રોકવા માટેનાં બારણાં 
આખાં ખુ�લાં ન રાખવા). 

ઘરમાં િમકેિનકલ વેિ�ટલેશન 

જો તમારા ઘરમાં િમકેિનકલ વેિ�ટલેશન પ�િત હોય, તો તે કામ કરતી હોવાની 
અને તેના ઉ�પાદકનાં સૂચનો અનુસાર તેની �ળવણી કરવામાં આવતી હોવાની 
ખાતરી કરો. વેિ�ટલેશનની િસસ�ટમોન ેતા� હવા અંદર લાવ ેઅન ેઘરની અંદરની 
જ હવા �મમાં ફરી ફરીને ન ફેરવે તેવી રીત ેગોઠવવાથી વાઈરસનાં કણો દૂર 
કરવામાં મદદ થશ.ે જ ેસાધનો �મની અંદરની હવા અંદરોઅંદર જ ફેર�યાં કરતાં 
હોય તેનાથી હવામાં તરતા વાઇરસ ઘરની બહાર નીકળશ ેનિહ. 

જો ઘરમાં કોઈ �ાસો��વાસન ેલગતા ઈ�ફે�શનથી બમાર હોય 

જો ઘરમાં કોઈ �ાસો��વાસન ેલગતા ઈ�ફે�શનથી બીમાર હોય, તો તમેના 
�મની બારી થોડી ખુ�લી રાખવાથી નાંખો અને બારણું બંધ રાખવાથી, પ્રદૂિષત 
હવા ઘરના બી� ભાગોમાં ફેલાતી ઓછી કરવામાં મદદ થશ.ે ઘરમાં બી� લોકો 
હાજર હોય તે સમયે જો તેમણે કોઈ સિહયારી જ�યાઓ વાપરવાનીજ�ર પડે, જમે 
કે રસોડંુ કે બેઠક િવ�તાર, તો આ જ�યાઓમાં હવાની સારી અવરજવર રાખો, 
દાખલા તરીકે તઓે વાપરતાં હોય તે સમયે અને તેઓ �યાંથી જતા ર�ા પછી 
ઓછામાં ઓછી 10િમિનટ સુધી �યાંની બારીઓ આખી ખોલી નાંખો. 

જો તમારા ઘરમાં કોઈ �ાસો��વાસના ઈ�ફે�શનથી બીમાર હોય અને તમારા 
ઘરમાં િમકેિનકલ વેિ�ટલેશન િસસ�ટમ હોય, તો તમ ેવેિ�ટલેશન વધારવા માટે 
બૂ�ટ મોડ (જો હોય તો) વાપરી શકો છો. બાથ�મો, ટોઇલેટો અને રસોડાના 
િવ�તારોમાં કોઈ જઈને આવ ેતે પછી �યાંના એ��ટ�ે�ટર ફૅન ચાલુ રાખીન ેઅને 
�યાંનું બારણું બંધ રાખીન ેપણ વેિ�ટલેશન વધારી શકાય છે. 



કોિવડ-19 સિહત �ાસો��વાસના ઈ�ફે�શનનાં િચ�ો ધરાવતાં લોકો માટેની 
વધારાની માગ�દિશ�કા ઉપલ�ધ છે. 

કામનાં સ્થળો અને િબન-ઘરલૂે સ્થાનોમાં વેિન્ટલેશનો 

કામનાં �થળોએ અને િબન-ઘરલૂે મકાનોમાં સા�ં વિે�ટલેશન રાખવાથી કોિવડ-19 
સિહતના �ાસો��વાસન ેલગતા ઈ�ફે�શનો ફેલાતા ઓછા કરી શકાય છે. 

હે�થ એ�ડ સે�ટી એિ�ઝ�ુિટવ (HSE) કામના �થળન ેલગતા (આરો�ય, સુર�ા 
અને સુખાકારી) ર�ેયુલેશનો 1992 હેઠળ આરો�ય અને સલામતીની 
આવ�યકતાઓ અનસુાર વેિ�ટલેશનની આકારણી અને તેમાં સુધારા કેવી રીત ે
કરવા તે ઉપરનું માગ�દશ�ન પૂ�ં પાડે છે. કામના �થળે �ાસો��વાસનેલ ગતા 
ઈ�ફે�શનોનો ફેલાવો ઘટાડવા માટે એ��લોયરો લઈ શકે તેવાં પગલાં િવશે વધુ 
માિહતી મળી શકે છે. જ ેલોકો કાય��થળે વધારાના પગલાં લેવા માગતા હોય, 
તેમની માટે ચાટ�ડ�  ઇિ��ટ�ૂટ ઑફ િબિ�ડંગ સિવ�િસસ એિ�જિનયસ� 
(CIBSE) �ારા કાય��થળો અને સાવ�જિનક ઈમારતો માટેનું કોિવડ-19 સંબંિધત 
ચો�સ િવગતવાર માગ�દશ�ન પ્રદાન કરવામાં આવે છે. 

ઘણા વાતાવરણોમાં વેિ�ટલેશનોની પ�િતઓની જ�િરયાતની આકારણી તેમજ 
તેના કાય�પ્રદશ�ન માટે એ��નીયરીગં િન�ણાતની જ�ર પડે છે. જો તમે ચો�સ ન 
હો, તો તમારા હીિટંગ, વેિ�ટલેશન અને એર કિ�ડશિનંગ (HVAC) એ��નીયર કે 
સલાહકાર પાસેથી સલાહ મેળવો. 

સારા વેિ�ટલેશનની જ�યાએ હવા શુ� કરતાં ઉપકરણો રાખવાનું યો�ય નથી, 
પરંતુ �ાં સા�ં વેિ�ટલેશન રાખવાનું શ� ન હોય �યાં હવા શુ� કરતા ઉપકરણો 
જ ેHEPA િફ�ટરો અથવા UV ટે�નોલો� વાપરતાં હોય તે વાઈરસ હવા મારફત ે
ફેલાતો ઘટાડવા માટેના ઉપયોગી િવક�પો હોઈ શકે છે. હવા શુ� કરતા ઉપકરણો 
વાપરતી વખત ે�યાનમાં લેવાની બાબત એ છે કે તે જ�યાના કદ મજુબ તે સાધન 
યો�ય છે કે નિહ અને તેના અ�ય પિરબળો જમે કે તનેો અવાજ અને 
�ળવણી. CIBSE એ હવા શુ� કરવાની ટે�નોલો�ઓ ઉપરનુ ંમાગ�દશ�ન પણ 
પ્રકાિશત કયુ� છે. 

વેિ�ટલેશન સુધારવા માટેનાં કોઈ પણ પગલાંને કારણ ેસલામતી અને સુર�ાનાં 
અ�ય પાસાં ઉપર સમાધાન ન થવું જોઈએ (દાખલા તરીકે, આગ રોકતા બારણાં 
ખુ�લા મૂકી દેવાં), અને હંૂફ ન હોવાન ેકારણ ેપડતી અગવડન ેલીધે આરો�ય અને 
સુખાકારી પર પડતી અસરો જવેાં અ�ય પિરણામોનો પણ િવચાર કરવો જોઈએ. 

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.hse.gov.uk/ventilation/overview.htm
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.gov.uk/guidance/reducing-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19-in-the-workplace
https://www.cibse.org/emerging-from-lockdown
https://www.cibse.org/emerging-from-lockdown
https://www.cibse.org/knowledge/knowledge-items/detail?id=a0q3Y00000J0w1cQAB


�ાં સતત રીત ેસા�ં વેિ�ટલેશન પૂ�ં પાડવાનુ ંશ� ન હોય, �યાં તમે હવા મારફત ે
ફેલાતા રોગના કણોનું જોખમ ઘટાડવાનાં અ�ય પગલાં લેવાનું િવચારી શકો. આમાં 
સમાવેશ થાય છે, દાખલા તરીકે, તે જ�યામાં અમુક પ્રવૃિ�ઓ ન કરવી, �મના 
વપરાશ દર�યાન અથવા વ�ચે વ�ચે હવાની અવરજવર માટેના બ્રેક રાખવા, 
અથવા હવા શુ� કરવા માટેના UV કે HEPA સાધન વાપરવું. 

વાહનોમાં વેિન્ટલેશન 

લોકો �ાર ેગાડીઓ, વૅન અને બસો સિહતના બંિધયાર વાહનોમાં સાથે મુસાફરી 
કરતાં હોય �યાર ેકોિવડ-19 તમેજ �ાસો��વાસન ેલગતા અ�ય ઈ�ફે�શનો ફેલાઈ 
શકે છે. જોખમ ઘટાડવા માટે તમ ેલઈ શકો તેવાં પગલાં છેઃ 

• બારીઓ ખોલી નાંખો. આખી બારી ખોલવા માટે જો બહુ ઠંડી હોય, તો 
થોડી ખોલવાથી અને વાહન ગરમ રાખવા માટે હીટીગં ચાલુ રાખવાથી 
પણ મદદ થઈ શકે છે 

• લોકો વાહનમાં બેઠાં હોય �યાર ેવેિ�ટલેશન િસ�ટમો ચાલુ રાખો - અને 
હવા અંદરોઅંદર ફયા� કર ેતેવી રીત ેનિહ પણ તા� હવા બહારથી અંદર 
આવ ેતે રીત ેગોઠવો 

• �ાં સલામત હોય �યાં બારણાં ખોલી નાંખવાથી પણ હવા ઝડપથી 
બદલવામાં મદદ થશ ે- બારીઓ આખી ખોલી નાંખવાથી પણ વાહનની 
અંદરની હવા સાફ થવામાં મદદ મળશ ે

આ માગ�દિશ�કા સામા�ય પ્રકૃિતની છે અને માગ�દશ�ન તરીકે લેવું જોઈએ. કોઈપણ 
લાગુ કાયદા (આરો�ય અને સલામતી કાયદા સિહત) અને આ માગ�દિશ�કા વ�ચે 
સંઘષ�ની િ�થિતમાં, લાગુ કાયદો પ્રવત�માન રહેશ.ે 

 
 
 

https://www.gov.uk/guidance/ventilation-to-reduce-the-spread-of-respiratory-infections-including-covid-19#WhatWhy
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