દાદા-દાદ�, માતાિપતા અને બાળકો એક સાથે રહ�તા હોય �યાં
કોઇ વ્ય�ક્ત કોરોનાવાઇરસ (કોિવડ-19) ચેપનાં વધેલા જોખમ
પર હોય અથવા સંભિવત ક� ��ુ ષ્ટ થયેલી હોય તેવા �હૃ સ્થો
માટ� માગર્દિશ�કા
31 જ◌ુલાઈ 2020ના રોજ �ુધારો કરાયેલ
આ રા�ષ્ટ્રય માગર્દિશ�કા છે . જો તમારા િવસ્તારમાં સ્થાિનક િનયંત્રણો અમલમાં હોય, તો સ્થાિનક
િનયંત્રણો ઉપરની મા�હતી તપાસો.

લક્ષણો
કોરોનાવાઇરસ (કોિવડ-19) નાં સૌથી અગત્યનાં લક્ષણો નીચેનામાંથી કોઇપણની તા�તરની
શ�આત છે :
•
•
•

નવી સતત ઉધરસ
��ુ તાપમાન
સ્વાદ અથવા ગંધની તમાર� સામાન્ય ઇ�ન્દ્રયમાં ખોટ અથવા ફ�રફાર (એનો�સ્મયા)

મોટાભાગનાં લોકો માટ�, કોિવડ-19 એક હળવી �બમાર� રહ�શ.ે જોક�, જો તમને ઉપર જણાવેલા
માંથી કોઇપણ લક્ષણો હોય તો તમાર� ઘર પર રહ�� ુ ં જોઇએ અને તમને કોિવડ-19 છે ક� નહ� તે
જોવા માટ� તપાસ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઇએ.
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કોિવડ-19 નાં સંભિવત અથવા �ુ�ષ્ટ કરાયેલા ક� સનો તમારો અથર્ �ું થાય છે ?
સંભિવત ક�સ એટલે એવી વ્ય�ક્ત � કોિવડ-19 નાં લક્ષણો ધરાવતી હોય અને તે હાલમાં તપાસનાં
પ�રણામની રાહ જોઇ રહ� હોય.
�ુ�ષ્ટ કરાયેલો ક�સ એટલે એવી વ્ય�ક્ત �ની કોિવડ-19 માટ�ની તપાસ પો�ઝ�ટવ આવી હોય.

આ માગર્દિશ�કા કોના માટ� છે

આ માગર્દિશ�કા આ માટ� િનધાર્�રત છે :
•

•

દાદા-દાદ�, માતાિપતા અને બાળકો સાથે રહ�તા હોય તેવા �ૃહસ્થો �યાં પ�રવારનાં એક
સભ્ય 70 અથવા વધાર� �મરનાં હોય, અથાર્ત તેઓ કોરોનાવાઇરસની તીવ્ર �બમાર�નાં
વધેલા જોખમ પર હોય છે
70 વષર્ અથવા વધાર� �મરનાં, તથા નીચે આપેલ યાદ� �ુજબ �ત�રક આરોગ્યની
�બમાર� ધરાવતા 70 વષર્થી ઓછ� �મરનાં લોકો સ�હત તબીબી ર�તે િનબર્ળ લોકો
(અથાર્ત, તબીબી આધાર પર દર વષ� �ુખ્ત તર�ક� ફ્�ુની રસી મેળવવા � ૂ�ચત કોઇપણ
વ્ય�ક્ત):
• ક્રોિનક (લાંબા-ગાળાનાં) �સનનાં રોગો, �વા ક� અસ્થમા, ક્રોિનક ઓબ્સ્ટ્ર�ક્ટવ
�ુલ્મોનર� �ડસીઝ (COPD), એમ્ફ�સેમા અથવા બ્રો�ન્ચ�ટસ
• લાંબા સમયનો હ્રદયનો રોગ, �મ ક� હ્રદય બંધ પડ� જ�ુ ં
• લાંબા સમયનો �કડનીનો રોગ
• લાંબા સમયનો ય�ૃતનો રોગ, �મ ક� હ�પેટાઇ�ટસ
• લાંબા સમયની ચેતા�કય �બમાર�ઓ, �મ ક� પા�ક�ન્સનનો રોગ, મોટર ન્�ુરોન
રોગ, મ�લ્ટપલ સ્કલેરોિસસ (MS) અથવા સેર�બ્રલ પાલ્સી
• ડાયા�બટ�સ
• તમાર� સ્પ્લીનને લગતી તકલીફો - દાખલા તર�ક� િસલક સેલ રોગ અથવા તમાર�
સ્લ્પીન કાઢ� લેવામાં આવી હોય
• �બમાર�ઓનાં પ�રણામે નબ�ં પડ�� ું રોગપ્રિતકારક તંત્ર, �મ ક� એચ.આઇ.વી. અને
એઇડ્સ, અથવા દવાઓ �મ ક� સ્ટ�રોઇડની ટ�બ્લેટ્સ અથવા ક�મોથેરાપી
• � ૂબ ગંભીર પ્રમાણમાં શર�ર�ુ ં વધાર� પડ�ું વજન હો�ુ ં (બોડ� માસ ઈન્ડ�ક્સ (BMI)
40 ક� તેથી વ�ુ હોવો)
• ગભર્વતી સ્ત્રીઓ

ગં�ભર �ત�રક આરોગ્યની �બમાર�ઓ ધરાવતા એવા લોકોની એક વ�ુ ક�ટ�ગર� છે �ઓ તબીબી
ર�તે અત્યંત િનબર્ળ છે , અથાર્ત તેઓ કોરોનાવાઇરસથી તીવ્ર �બમાર�નાં અિત �ચા જોખમ પર છે .
તેઓએ, તેઓનાં પ�રવાર� , અને સંભાળ લેનારાઓએ ઢાલ (િશ�લ્ડ�ગ) પરની માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન
કર�ુ ં જોઇએ.
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જો અમને લાગે ક� અમને કોિવડ-19 નાં લક્ષણો છે તો �ું મારા પ�રવારની તપાસ કરવામાં
આવશે?
કોિવડ-19 નાં લક્ષણો – � ૂબ વધાર� તાવ આવવો, નવી અને સતત ઉધરસ અથવા સ્વાદ અથવા
ગંધની ઇન્દ્ર◌ીય◌ો �ુમાવવી ક� તેમાં ફ�રફાર થવો (એનો�સ્મયા) ધરાવતી કોઇપણ વ્ય�ક્તએ તે
લક્ષણો ભલે ગમે તેટલાં હળવાં હોય, પણ તે શ� થયા હોય તે �દવસથી ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ
�ુધી તાત્કા�લક સેલ્ફ-આઇસોલેટ કર�ુ ં અિનવાયર્ છે અને ટ�સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ.
જો તમને કોઈ �ચહ્નો ન અ�ુભવાતાં હોય પરં � ુ કોિવડ-19નો તમારો ટ�સ્ટ પોઝીટ�વ આવ્યો હોય
તો તમારો ટ�સ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય તે �દવસથી ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ �ુધી તમાર� સેલ્ફઆઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ. જો તમે આઈસોલેશનના આ સમય દરમ્યાન લક્ષણો િવકસાવો, તો
તમને � �દવસથી તે લક્ષણો શ� થાય ત્યારથી ફર�થી બી� 10 �દવસ �ુધી આઈસોલેશનનો
સમયગાળો શ� કરવો અિનવાયર્ છે .
કોિવડ-19નાં �ચહ્નો ધરાવતી કોઈ પણ વ્ય�ક્તએ તાત્કા�લક સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં અને તેમને
કોિવડ-19 છે ક� નહ� તે જોવા માટ� તપાસ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી અિનવાયર્ છે .
જો તમારામાં લક્ષણો િવકસે અને પાછલા 48 કલાકમાં તમે ન�કનાં સંપકર્ માં આવ્યા હતા તે �ગે
લોકોને સાવધ કરવા માંગતા હોવ તો તેઓને જણાવો ક� તમને કદાચ કોિવડ-19 હોઇ શક� છે પરં � ુ
તમે તપાસનાં પ�રણામની રાહ જોઇ રહ્યા છો. આ તબ�ે , તે લોકોએ સેલ્ફ-આઇસોલેટ ન થ�ુ ં
જોઇએ. તે લોકોને સાવધ કરવા ક� તમે સંપકર્ માં આવ્યા છો અથાર્ત તેઓ સામા�જક �તર
�ળવવામાં અને સારા હાથ અને �સનની સ્વચ્છતામાં વધાર� કાળ� લઇ શક� છે . તેઓને િવકસી
શક� તેવા કોઇ પણ લક્ષણોથી પણ તેઓ વધાર� સાવધ બની શક� છે .
એવા લોકો ક� �ની તપાસ પો�ઝ�ટવ આવી હોય તેઓ લખાણ, ઇમેઇલ અથવા ફોન કૉલ મેળવશે
�માં તેઓને િવનંતી કરવામાં આવશે ક� તેઓ NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ વેબસાઇટ પર લોગ ઇન કર�
અને એક ગોપિનય એકાઉન્ટ બનાવે �યાં તેઓ પોતાનાં તા�તરનાં ન�કનાં સંપક� �ગેની
િવગતો ર� કોડર્ કર� શક� છે . જો તમને વેબ �ુલભ ન હોય, તો NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા માટ� કામ
કરતા કોન્ટ�ક્ટ ટ્ર�સર દ્વારા ફોન કૉલ કરવામાં આવશે. તમે પ્રદાન કરો તે મા�હતીને � ૂસ્ત
ગોપિનયતામાં હાથ ધરવામાં આવશે અને NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવાને તે લોકોનો સંપકર્ કરવા
સક્ષમ બનાવશે અને તેઓને સેલ્ફ-આઇસોલેશનમાં જ�ુ ં જોઇએ ક� નહ� તેનાં પર સલાહ આપશે.
આ કોિવડ-19 નો ફ�લાવો થતો અટકાવવામાં મદદ કરશે. સંપકર્ કરવામાં આવતી વ્ય�ક્તઓને
તમાર� ઓળખ આપવામાં આવશે નહ�, પરં � ુ તેઓને સાવધ કર�ને �યાર� તમે પ્રથમ લક્ષણો
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િવકસાવો, ત્યાર� તમે તે ખાતર� કરવામાં મદદ કર� શકો છો ક� તેઓ ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા દ્વારા
સંપકર્ કરવામાં આવે તે માટ� તૈયાર રહ�.
કોિવડ-19 નાં કારણે હોઇ શક� તેવા લક્ષણો ધરાવતા લોકો અને તેઓનાં પ�રવારને ઘર પર રહ�વા
માટ� કહ�વામાં આવે છે .

ઘરમાં રહ�વા�ું શા માટ� �ુબ જ અગત્ય�ું છે
તે �ુબ જ અગત્ય�ુ ં છે ક� કોિવડ-19 નાં કારણે હોઇ શક� તેવા લક્ષણો ધરાવતા લોકો અને તેઓનાં
પ�રવારનાં સભ્યો ઘર પર રહ�. ઘર પર રહ�વાથી પ�રવાર, િમત્રો, � ૃહદ સ�ુદાય અને ખાસ કર�ને
�ઓ તબીબી ર�તે અત્યંત િનબર્ળ છે તેવા લોકોમાં વાઇરસનો ફ�લાવો થતો અટકાવવામાં મદદ
મળશે. વાઇરસનાં ફ�લાવાને િનયંિત્રત કરવાથી આપણને NHS �ુ ં રક્ષણ કરવામાં અને �વન
બચાવવામાં મદદ મળશે.
લક્ષણો ધરાવતા લોકોએ નીચે આઇસોલેશન સમાપ્ત કર�ુ ં િવભાગમાં જણાવ્યા અ�ુસાર તેઓનાં
લક્ષણોની શ�આત થયા પછ� ઓછામાં ઓછા 10 �દવસો �ુધી ઘર પર રહ�� ુ ં જોઇએ. આના લીધે
તમે બી�ં લોકોને ચેપ લગાડવા�ુ ં જોખમ ઘટાડ� શકાશે.
જો તમને અથવા તમારા પ�રવારમાં કોઇ વ્ય�ક્તને એવા લક્ષણો હોય � કોિવડ-19 થી થઇ શક�
છે , તો તમાર� પ�રવારનાં અન્ય સભ્યો સાથે બને તેટલો સંપકર્ ટાળવો જોઇએ.
કોઇપણ લક્ષણો ન હોય તેવા સ�હતનાં તમારા પ�રવારનાં અન્ય સભ્યોએ ઘર પર રહ�� ુ ં જોઇએ
અને 14 �દવસો માટ� ઘર બહાર જ�ુ ં ન જોઇએ. કામ, શાળા ક� �હ�ર ક્ષેત્રોમાં ન �ઓ, અને �હ�ર
પ�રવહન ક� ટ�ક્સીનો ઉપયોગ ન કરો. જો શ� હોય, તો તમાર� ખોરાક અથવા અન્ય આવશ્યક
ચીજો ખર�દવા માટ� પણ ઘરની બહાર ન નીકળ�ુ ં જોઈએ, અને કોઈ કસરત કરવી હોય તો તે
ઘરની �દર જ કરવી જોઈએ. આ 14-�દવસનો સમયગાળો તમારા ઘરમાં પ્રથમ વ્ય�ક્ત �બમાર
પડ� હતી ત્યારથી શ� થાય છે . નીચે સેલ્ફ-આઇસોલેશન સમાપ્ત કર�ુ ં િવભાગમાં વ�ુ મા�હતી
આપેલી છે .
14 �દવસ �ુધી ઘરમાં રહ�વાથી ઘરનાં લોકો બહાર સમાજમાં બી�ં લોકોને ચેપ લગાડ� તે� ુ ં
એકંદર પ્રમાણ ઘ�ું ઓ�ં થઈ જશે.
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જો તમાર� ખાદ્યસામગ્રીઓ ખર�દવામાં, અન્ય ખર�દ�ઓ કરવામાં ક� દવાઓ મેળવવામાં, અથવા
�ૂતરાને ચાલવા લઇ જવામાં મદદની આવશ્યકતા હોય, તો તમાર� િમત્રો અથવા પ�રવારને � ૂછ�ુ ં
જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, તમે ઓનલાઇન તમાર� ખર�દ�નો ઑડર્ ર આપી શકો છો અને દવાઓ ફોન
અથવા ઓનલાઇનથી ઑડર્ ર કર� શકો છો. ડ��લવર� ડ્રાઇવરોએ તમારા ઘરમાં આવ�ુ ં ન જોઇએ,
તેથી ખાતર� કરો ક� તમે તેઓને વસ્�ુઓ લેવા માટ� બહાર છોડ� જવા કહો છો.
ખોરાક અને મહત્વનાં � ૂરવઠાઓ �ુલભ કરવા પર વધાર� માગર્દશર્ન ઉપલબ્ધ છે .

જો તમને કોિવડ-19 નાં લક્ષણો હોય અને તમાર� સાથે 70 વષર્ અથવા વધાર� �મરની, અથવા
તબીબી ર�તે િનબર્ળ વ્ય�ક્ત તમાર� સાથે રહ�તી હોય
તમાર� નીચેના પગલા લેવા જોઇએ:
�યાં શ� હોય ત્યાં, એવી કોઇ વ્ય�ક્ત ક� � તબીબી ર�તે િનબર્ળ હોય અથવા તબીબી ર�તે
અત્યંત િનબર્ળ હોય તેનાં માટ� તમારા હોમ આઇસોલેશન સમયગાળા માટ� તમારા ઘરમાંથી બહાર
નીકળ� અને િમત્રો અથવા પ�રવાર સાથે રહ�વા માટ� ગોઠવણ કરો. જો તમે િનબર્ળ લોકો માટ�
તમારા ઘરમાંથી બહાર રહ�વા જવાની ગોઠવણ ન કર� શકો, તો શ� હોય ત્યાં �ુધી તેઓની �ૂ ર
રહો, અને િશ�લ્ડ�ગ માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કરો.
તબીબી ર�તે િનબર્ળ અથવા તબીબી ર�તે અત્યંત િનબર્ળ હોય તેવા લોકોને અન્ય લોકોને લક્ષણો
હોય ક� નહ� તેનો િવચાર કયાર્ વગર તમારા પ�રવારમાં અન્ય લોકો સાથે તેઓનો સંપકર્ ન્� ૂન�મ
કરવા માટ� સાવચેતીઓ રાખવા માટ� સપોટર્ કરવો જોઇએ. તેઓએ �કચન, બાથ�મ અને બેઠક
ક્ષેત્રો �વા શેર કરવામાં આવતા સ્થળોમાં ગાળવાનાં સમયને ન્યન�મ કરવો જોઇએ. શેર
કરવામાં આવતી કોઇપણ જગ્યાઓ સાર� ર�તે હવાઉ�સ ધરાવતી હોવી જોઇએ.
70 વષર્ અથવા વધાર� �મરની ક� તબીબી ર�તે િનબર્ળ વ્ય�ક્ત(ઓ)થી 2 િમટર (3 પગલા) �ૂ ર
રહ�વાનો ધ્યેય રાખવો, અને �યાં શ� હોય ત્યાં તેઓને અલગ પથાર�માં �ુવા માટ� પ્રોત્સા�હત
કરો. જો તેમનાથી બની શક�, તો તેઓએ ઘરનાં બી�ં સભ્યો કરતાં અલગ બાથ�મ વાપર�ુ ં
જોઈએ. સ્નાન કયાર્ પછ� શર�ર � ૂછવા માટ� અને હાથ ધોયા પછ� � ૂછવા માટ� તેઓ તમારા
ઘરનાં બી�ં લોકો કરતાં �ુ દા �ુ વાલ વાપર� તેની ખાતર� કરો.
જો તમે 70 વષર્ અથવા વધાર� �મરનાં, અથવા તબીબી ર�તે િનબર્ળ વ્ય�ક્ત સાથે ટોઇલેટ અને
બાથ�મ શેર કરો છો, તો તે મહત્વ� ૂણર્ છે ક� તમે તે �ુિવધાઓનો દર� ક વખતે ઉપયોગ કરો ત્યાર�
તેઓને સાફ કરવાની ખાતર� કરો (ઉદાહરણ તર�ક�, તમે સંપકર્ માં આવ્યા હોવ તેવી સપાટ�ઓ

5

� ૂછવી). બી� �ટપ એ છે ક� સ્નાન માટ� સમયપત્રક બનાવવાનો િવચાર કરવો, �માં વધાર�
�મરની વ્ય�ક્ત �ુિવધાઓનો પ્રથમ ઉપયોગ કર� .
જો તમે 70 વષર્ અથવા વધાર� �મરની, અથવા તબીબી ર�તે િનબર્ળ વ્ય�ક્ત સાથે �કચન શેર કરો
છો, તો તેઓ હાજર હોય ત્યાર� તેનો ઉપયોગ કરવા�ુ ં ટાળો. જો તેઓથી બની શક�, તો તેઓએ
પોતાનાં ભોજનો તેઓનાં �મમાં લઇ જઇને આરોગવા જોઇએ. તમાર� પાસે હોય તો �ુ �ુંબીજનોનાં
વાપર� લાં વાસણો અને ચમચા-ચમચીઓ સાફ કરવા અને � ૂકવવા માટ� �ડશવોશર વાપરો. જો આ
શ� ન હોય, તો તમારો સાધારણ વાસણ ધોવાનો સા�ુ અને ગરમ પાણીથી તે �ુઓ અને તેમને
સં� ૂણર્પણે � ૂકા કર� દો. જો 70 વષર્ અથવા વધાર� �મરની, અથવા તબીબી ર�તે િનબર્ળ વ્ય�ક્ત
તેઓનાં પોતાનાં વાસણો અને ચમચા-ચમચીઓનો ઉપયોગ કર� રહ્યા હોય, તો તેઓને � ૂકવવા
માટ� અલગ ટ� ટોવેલનો ઉપયોગ કરવા�ુ ં યાદ રાખો.
અમે સમ�એ છ�એ ક� ક�ટલાંક લોકો માટ� ઘરમાં બી�ં લોકોથી અલગ પડવા�ુ ં �ુશ્ક�લ બનશે.
તમાર� આ માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કરવા તમારાથી બનતા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા જોઇએ અને તમારા
ઘરમાં દર� ક વ્ય�ક્તએ આ કર�ુ ં જોઇએ:
•
•
•

તેઓનાં હાથ અવારનવાર સા�ુ અને પાણીથી 20 સેકન્ડ �ુધી ધોવા જોઇએ અથવા હ�ન્ડ
સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ અને તેઓનાં ચહ�રાને સ્પશર્ કરવા�ુ ં ટાળ�ુ ં જોઇએ.
અવરનવાર સ્પશર્ કરવામાં આવતો હોય તેવી સપાટ�ઓને િનયિમત સાફ કરવી જોઇએ
સંભિવત કોિવડ-19 ચેપ ધરાવતા પ�રવારો માટ� ઘર પર રહ�વાની માગર્દિશ�કા સ્વચ્છતા,
કચરાનાં િનકાલ, લોન્ડ્ર� �ગે �ું કર�ુ ં અને અન્ય ઉપયોગી મા�હતી પર વધાર� િવગતવાર
માગર્દશર્ન સમાવે છે .

બાળકો સાથે રહ�� ું
અમને ખબર છે ક� જો તમે બાળકો સાથે રહ�તા હોવ તો આ બધા પગલાઓ શ� નથી, પરં � ુ
તમાર� શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા અ�ુસાર આ સલાહ�ુ ં પાલન કરતા રહો.
અત્યાસ �ુધીમાં અમે જો�ુ ં છે ક� કોિવડ-19 ધરાવતા બાળકો ઓછ� તીવ્રતાથી અસરગ્રસ્ત થયેલા
દ� ખાય છે . તેમ છતાં પણ તમારા પ�રવારનાં તમામ સભ્યો આ માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કર� તેની
ખાતર� કરવા માટ� તમે બનતા પ્રયાસ કરો તે મહત્વ� ૂણર્ છે .
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જો તમાર� અથવા તમારા પ�રવારને તબીબી સલાહ લેવાની જ�ર પડ� તો
જો તમાર� બીમાર� અથવા ઘરનાં બી� કોઈ પણ સભ્યની બીમાર� વધાર� વણસવા લાગે, તો
�ુરં ત જ તબીબી સલાહ મેળવો. જો તે ઇમ�ન્સી ન હોય, તો NHS 111 ઓનલાઇન કોિવડ-19
સેવા પર સંપકર્ કરો. જો તમને ઇન્ટરનેટ �ુલભ ન હોય, તો તમાર� NHS 111 ને કૉલ કરવો
જોઈએ.
જો તે તબીબી ઇમ�ન્સી હોય અને તમાર� એમ્બ્�ુલન્સને કૉલ કરવાની જ�ર હોય, તો 999 ડાયલ
કરો અને કૉલ હ�ન્ડલર અથવા ઓપર� ટરને �ણ કરો ક� તમને અથવા તમારા સંબિં ધને કોિવડ-19
નાં લક્ષણો છે .
�યાર� તમે અને પ�રવાર ઘર પર હોવ ત્યાર� સામાન્ય ર�તે તમામ ��ટન તબીબી અને ડ�ન્ટલ
એપોઇન્ટમેન્ટ્સ રદ્દ કરવી જોઇએ. જો તમે �ચ�િતત હોવ અથવા તમને હોમ આઇસોલેશનનાં
સમયગાળામાં �બ�માં મળવા�ુ ં કહ�વામાં આવે છે , તો આ બાબતે પ્રથમ તેઓએ પ્રદાન કર� લા
નંબરનો ઉપયોગ કર�ને તમારા તબીબી સંપકર્ સાથે ચચાર્ કરો (ઉદાહરણ તર�ક�, તમારા �.પી.
અથવા ડ��ન્ટસ્ટ, સ્થાિનક હો�સ્પટલ અથવા આઉટપેશન્ટ સેવા).

ઘર પર રહ�વા દરિમયાન તમાર� �ુખાકાર�ની દ� ખર� ખ રાખવી
અમે �ણીએ છ�એ ક� લાંબા સમય �ુધી ઘરમાં રહ�વા�ુ ં ક�ટલાંક લોકો માટ� �ુશ્ક�લ બની શક� છે ,
હતાશાજનક અને એકલવા�ુ ં લાગી શક� છે અને કદાચ તમને ક� તમારાં ઘરનાં સભ્યોને
ઉદાસીનતા લાગી શક� છે . જો તમાર� પાસે ઘરમાં બ�ુ જગ્યા ન હોય અથવા બગીચાની સગવડ
ન હોય, તો ખાસ કર�ને તે વધાર� �ુશ્ક�લ બની શક�.
તમારા શર�રની સાથે તમારા મગજ�ુ ં પણ ધ્યાન રાખવા�ુ ં અને જો તમને જ�ર પડ� તો ટ�કો
મેળવવા�ુ ં યાદ રાખવા�ુ ં અગત્ય�ુ ં છે . પ�રવાર અને િમત્રો સાથે ફોન અથવા સોિશયલ મી�ડયા
પર સંપકર્ માં રહો. સહાયતા અને મા�હતી આપતાં એવાં ક�ટલાંક સ્થાનો છે �ઓ મદદ કર� શક� છે ,
�મ ક� Every Mind Matters વેબસાઈટ.
તમે ઘરમાં બેઠાં હોવ તે સમય દરિમયાન તમે કર� શકો તેવી બાબતોનો િવચાર કર� �ુ ઓ. એક
સપ્તાહ અથવા વધાર� સમય માટ� ઘર પર રહ્યા હોય તેવા લોકોએ પોતાને �ૂ�ક�ગ, વાંચન,
ઓનલાઇન િશક્ષણ અને �ફલ્મો જોવા �વી પ્ર�િૃ �ઓમાં વ્યસ્ત રાખ્યા છે . જો તમને � ૂર� ું સા�ું
લાગ� ું હોય, તો તમે તમારા ઘરની �દર જ હળવી કસરતોમાં ભાગ લઇ શકો છો.
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70 વષર્ અથવા વધાર� �મરનાં, અથવા તબીબી ર�તે િનબર્ળ હોય તેવા અને સીમ્પ્ટોમે�ટક ન હોય
તેવા પ�રવારનાં સભ્યો માટ�, પ�રવારનાં અન્ય સભ્યો સાથે બની શક� તેટલો સંપકર્ ટાળવો
મહત્વ� ૂણર્ છે 70 વષર્ અથવા તેનાંથી વધાર� �મરનાં અને તબીબી ર�તે િનબર્ળ લોકો પરની
ઉપરની માગર્દિશ�કા �ુ ઓ.
ઘણાં લોકોને પોતાની �તને એ યાદ અપાવ�ુ ં મદદ�પ લાગે છે ક� તેઓ � કર� રહ્યાં છે તે શા
માટ� આટ�ું બ�ુ ં અગત્ય�ુ ં છે . આશા રાખીએ ક�, તમારા પ�રવારમાંથી કોઇને પણ હળવા લક્ષણો
િસવાય કોઇપણ વસ્� ુનો અ�ુભવ નહ� થાય, પરં � ુ ક�ટલાક લોકો કોિવડ-19 થી ખરાબ ર�તે
અસરગ્રસ્થ થયા છે . ઘર પર રહ�ને, તમે તમારા િમત્રો અને પ�રવાર તથા તમારા સ�ુદાયમાં
અન્ય લોકોને રક્ષણ કરવામાં, તથા NHS પર અિત ભાર ન પડ� તેની ખાતર� કરવામાં મદદ કર�
રહ્યા છો.
યાદ રાખો ક� તમને િવ�ાસ હોય તેવાં લોકો સાથે તમાર� �ચ�તાઓ શેર કરવામાં કોઈ જ વાંધો
નથી, અને તેમ કરવામાં કદાચ તમે તેઓને સપોટર્ આપતાં હોવ એ�ુ ં પણ બની શક� છે . અથવા
તમે NHS દ્વારા ભલામણ કરાયેલ હ�લ્પલાઈનનો ઉપયોગ કર� શકો છો.
વ�ુ �ુ ઓ માનિસક આરોગ્ય અને કોિવડ-19 નાં �ુખાકાર�નાં પાસાઓ પર �હ�ર જનતા માટ�
માગર્દિશ�કા.
એવી ક�ટલીક વસ્�ઓ
ુ છે � તમે સેલ્ફ-આઇસોલેશન વધાર� સરળ કરવામાં મદદ માટ� કર� શકો
છો. તેમાં સમાવેશ થાય છે ઃ
•

•
•
•

આઇસોલેશનનાં સં� ૂણર્ સમયગાળા માટ� ઘર પર રહ� શકો તે માટ� તમાર� �ું જ�ર પડશે તે
�ગે અગાઉથી આયોજન કર�ુ ં અને િવચાર�ુ ં – તમારા ઘરમાં રહ�તા 70 વષર્ અથવા
વધાર� �મરનાં, અથવા અન્યથા તબીબી ર�તે િનબર્ળ હોય તેવા લોકો માટ� િવચાર કરવો
અને આયોજન કર�ુ ં
ઘર પર રહ�વા દરિમયાન તમને જ�ર પડ� તેવી વસ્�ુઓ �ુલભ કરવામાં તેઓની મદદ
માટ� � ૂછવા માટ� તમારા નોકર�પ્રદાતા, િમત્રો અને પ�રવાર સાથે વાત કરવી
પડોશીઓ, શાળાઓ, નોકર�પ્રદાતાઓ, ક�િમસ્ટો, NHS 111 નાં ફોન નંબરોની સંપકર્ યાદ�
બનાવવી
તમને આ સમયગાળા દરિમયાન જ�ર પડશે તેવા ખોરાક અને દવાઓ �વા અન્ય
� ૂરવઠાઓની �ુલભતા ક�વી ર�તે મળ� શક� તે �ગે િવચાર�ુ ં અને આયોજન કર�ુ.ં જો
શ� હોય તો ઓનલાઇ શોિપ�ગ એકાઉન્ટ્સ બનાવો
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•

•
•

•

•

તમને જ�ર હોય તેવી કોઇપણ વસ્�ું � ૂક� જવા માટ� િમત્રો અથવા પ�રવારને � ૂછ�ુ ં
અથવા ઓનલાઇન � ૂરવઠાઓનાં ઑડર્ ર કરવા, પરં� ુ ખાતર� કરો ક� તેઓને તમે લઇ શકો
તે માટ� તમારા ઘરની બહાર � ૂકવામાં આવે છે
ફોન અથવા સોિશયલ મી�ડયા પર િમત્રો અને પ�રવાર સાથે તમે સંપકર્ માં રહો તેની
ખાતર� કરવી
તમારા ઘર પરનાં સમય દરિમયાન તમે કર� શકો તેવી વસ્�ુઓ �ગે િવચાર�ુ ં – �
લોકોએ ઘરમાં રહ�વાનો તેમનો સમય સફળતાથી પસાર કય� છે તેઓએ �ૂ�ક�ગ, વાંચન,
ઓનલાઈન િશક્ષણ અને �ફલ્મો જોવા �વી પ્ર�િૃ �ઓમાં પોતાની �તને વ્યસ્ત રાખી છે
સં� ૂણર્ 14 �દવસો�ુ ં આયોજન કર�ુ,ં �મ ક� મેક-િશફ્ટ ક�લેન્ડર પર, � ઘણા લોકોને
ઉપયોગી જણાય છે – તમારા ઘરમાં કોઇ વ્ય�ક્તને વધાર� ખરાબ લાગી ર�ું હોય, �મ ક�
�ાસ લેવામાં તકલીફ પડવી, તો તમે �ું કરશો તે �ગે અગાઉથી આયોજન કર�ુ ં પણ
તમને મદદ�પ જણાઇ શક� છે .
યાદ રાખ�ુ ં ક� �યાર� તમને વધાર� સા�ું લાગી ર�ું હોય ત્યાર� તમાર� �ુખાકાર� માટ�
શાર��રક કસરત સાર� હોઇ શક� છે – તમારા ઘરમાં તમને હળવી કસરત કરવામાં મદદ
કર� શક� તે માટ� ઓનલાઇન વગ� અથવા અભ્યાસક્રમો શોધો

સપોટર્ બબલ
જો તમે િસ�ગલ �ુખ્ત �ૃહસ્થ છો – અન્ય શબ્દોમાં, એકલા રહ�તા અથવા માત્ર અવલં�બત બાળકો
સાથે રહ�તા �ુખ્તો – તમે હવે એક અન્ય �ૃહસ્થ સાથે સપોટર્ બબલ બનાવી શકો છો. સપોટર્
બબલમાં રહ�લા બધા લોકો એકબી�નાં ઘરોમાં સાથે મળ�ને સમય પસાર કર� શકશે, રાત્રી
સ�હત, 2 મીટર �ૂ ર રહ�વાની જ�ર વગર. તમાર� માત્ર એક અન્ય �ૃહસ્થ સાથે જ સપોટર્ બબલ
બનાવ�ુ ં જોઇએ. એકવાર બની ગયા પછ�, તમાર� તમારા સપોટર્ બબલનાં સભ્યો બદલવા ન
જોઇએ. બબ�લ�ગ �ગેની વધારાની મા�હતી તમારા પ�રવાર બહારનાં લોકોને મળ�ુ ં માગર્દિશ�કામાં
શોધી શકાય છે .
જો તમારા સપોટર્ બબલનાં કોઇ સભ્ય – તમારા પોતાનાં પ�રવારની કોઇ વ્ય�ક્ત હોય અથવા તમે
બબલ બનાવ્યો તે વ્ય�ક્તમાં – લક્ષણો િવકસે અથવા કોરોનાવાઇરસ માટ�ની તપાસ પો�ઝ�ટવ
આવે તો તમાર� બધાએ પ�રવારો માટ� ઘર પર રહ�વાની માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલનકર�ુ ં અને 14 �દવસો
માટ� આઇસોલેટ થ�ુ ં અિનવાયર્ છે .

ચહ�રા પરનાં આવરણો (ફ�સ કવ�ર�ગ)
જો સાચી ર�તે વાપરવામાં આવે, તો ચહ�રા પરનાં આવરણોથી કોિવડ-19નો ચેપ એકબી�માં
ફ�લાતો ઘટાડ�ને બી�ં લોકો�ુ ં રક્ષણ કરવામાં મદદ થઈ શક�.
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જો તમને સંભિવત અથવા ચો�સ કરાયેલ કોિવડ-19 હોય અને તમે બી�ં લોકોની સાથે રહ�તાં
હો, તો ઘરના અન્ય સભ્યો સાથેનો સંપકર્ બને તેટલો ઓછો રાખવા ઉપરાંત, ઘરમાં વહ�ચીને
વાપરવામાં આવતા સ�હયારા િવભાગોમાં બી�ં લોકો સાથે સમય વીતાવતી વખતે તમારા ચહ�રા
પર આવરણ પહ�ર� રાખવા�ુ ં િવચારો. �ચહ્નો શ� થયાના �દવસથી ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ �ુધી
તમાર� ઘરમાં જ રહ�� ુ ં અિનવાયર્ છે . ચહ�રા પર આવરણ પહ�રવાથી આમાં કોઈ ફ�ર પડતો નથી.
ચહ�રા પરનાં આવરણોનો ઉપયોગ કરવા િવશેની માગર્દિશ�કા તેમજ તમારા પોતાના ચહ�રા પરનાં
આવરણો ક�વી ર�તે બનાવવા તેની � ૂચના ઉપલબ્ધ છે .
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર� રહ�લાં લોકો તેમજ તેમના ઘરનાં અન્ય સભ્યોએ તેમનાં ચહ�રાનાં
�ડસ્પોઝેબલ આવરણોને બે બૅગોમાં � ૂક�ને 72 કલાક �ુધી � ૂક� રાખવાં જોઈએ અને તે પછ�
તેમનો 'કાળ� બૅગમાં' � ૂક�ને કચરાના �બનમાં િનકાલ કર� દ� વો જોઈએ.

સેલ્ફ-આઇસોલેશન અને ઘરનાં બાક�નાં સભ્યો� ંુ આઇસોલેશન સમાપ્ત કર� ંુ
સેલ્ફ-આઇસોલેશન સમાપ્ત કર�ું
જો તમને કોિવડ-19નાં લક્ષણો આવ્યા હોય, તો તમે 10 �દવસો પછ� તમા�ું સેલ્ફ-આઇસોલેશન
સમાપ્ત કર� શકો છો અને જો તમને ઉધરસ ક� એનો�સ્મયા (સ્વાદ અને ગંધની સામાન્ય ઇ�ન્દ્રયમાં
ખોટ અથવા ફ�રફાર) િસવાયનાં લક્ષણો ન હોય તો તમારા સામાન્ય ��ટન પર પરત ફર� શકો છો.
જો તમને હ�ુ પણ � ૂબ વધાર� તાવ હોય, તો સેલ્ફ-આઇસોલેશનમાં રહ�વા�ુ ં ચા�ુ રાખો અને
તબીબી સલાહ મેળવો.
10 �દવસ પછ�, જો તમને માત્ર ઉધરસ અને એનો�સ્મયા હોય, તો તમાર� સેલ્ફ-આઇસોલેશન ચા�ુ
રાખવાની જ�ર નથી. આ�ુ ં કારણ એ છે ક� એકવાર ચેપ �ૂ ર થઇ ગયા પછ� ઉધરસ અને
એનો�સ્મયા ક�ટલાક સપ્તાહ �ુધી ચા�ું રહ� શક� છે . 10 �દવસનો સમયગાળો તમે પહ�લીવાર
બીમાર થયાં હોવ તે �દવસથી શ� થાય છે .
જો તમને અસ્વસ્થતાની લાગણી ચા�ુ રહ� અને હ�ુ ં તબીબી સલાહ ન લીધી હોય, તો
તમાર� NHS 111 ઓનલાઇન કોિવડ-19 સેવાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ જો તમને ઇન્ટરનેટ �ુલભ
ન હોય, તો NHS 111 પર કૉલ કરો. તબીબી ઇમ�ન્સી માટ� 999 ડાયલ કરો.
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ઘરનાં બાક�નાં સભ્યો�ું આઇસોલેશન સમાપ્ત કર�ું
10 �દવસો બાદ, �બમાર પડનાર પ્રથમ વ્ય�ક્તને સા�ું જણાય અને માત્ર ઉધરસ અને એનો�સ્મયા
(સ્વાદ ક� ગંધની સામાન્ય ઇ�ન્દ્રયમાં ખોટ અથવા ફ�રફાર) િસવાયનાં લક્ષણો હવે પછ� ન હોય તો
તેઓ પોતાનાં સામાન્ય ��ટનમાં પરત ફર� શક� છે .
પ�રવારમાં સ્વસ્થ રહ�નાર અન્ય દર� ક વ્ય�ક્તએ 14 �દવસો પછ� તેઓ�ુ ં આઇસોલેશન સમાપ્ત
કર�ુ ં જોઇએ. આ 14-�દવસનો સમયગાળો પ�રવારમાં પ્રથમ વ્ય�ક્ત �બમાર પડ� તે �દવસથી શ�
થાય છે . 14 �દવસો પછ� સ્વસ્થ રહ�તા પ�રવારનાં લોકો ચેપી બનવાની સંભાવના ન�હવત છે .
જો 14-�દવસોનાં સમયગાળા દરિમયાન પ�રવારમાં કોઇપણ વ્ય�ક્ત અસ્વસ્થ બને છે , તો તેઓને
કોિવડ-19 છે ક� નહ� તે જોવા માટ� તેઓએ તપાસ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઇએ. જો તેઓની
તપાસ પો�ઝ�ટવ આવે, તો તેઓએ કોિવડ-19 ધરાવતા લોકો માટ� હોય તેવી જ સલાહ�ુ ં પાલન
કર�ુ ં અિનવાયર્ છે – અથાર્ત, તેઓનાં લક્ષણો શ� થયાનાં 10 �દવસો બાદ, જો તેઓને વધાર� સા�ું
જણા� ું હોય અને ઉધરસ અને એનો�સ્મયા િસવાયનાં લક્ષણો હવે પછ� ન હોય, તો તેઓ પણ
પોતાનાં સામાન્ય ��ટનમાં પરત ફર� શક� છે . જોક�, જો તેઓની તપાસ�ુ ં પ�રણામ નેગે�ટવ આવે,
તો તેઓએ સં� ૂણર્ 14 �દવસો માટ� ઘરનાં ભાગ�પે આઇસોલેશન ચા�ું રાખ�ુ ં અિનવાયર્ છે .
જો કોઇ વ્ય�ક્તમાં 14-�દવસનાં ઘર પરનાં આઇસોલેશન સમયગાળામાં મોડ�થી (ઉદાહરણ તર�ક�,
�દવસ 10 પર અથવા મોડ�થી) કોિવડ-19 લક્ષણો િવકસે, તો તે વ્ય�ક્ત માટ� આઇસોલેશનનો
સમયગાળો વધારવાની જ�ર નથી. માત્ર નવા કોિવડ-19 લક્ષણો ધરાવતી વ્ય�ક્તએ ઓછામાં
ઓછા વધારાનાં 10 �દવસો માટ� ઘર પર રહ�� ુ ં જ�ર� છે અને તેઓને કોિવડ-19 છે ક� નહ� તે
જોવા માટ� તપાસ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઇએ.
14-�દવસનાં સમયગાળાની સમા�પ્ત પર, પ�રવારમાં રહ�લી કોઇપણ વ્ય�ક્ત ક� � �બમાર ન પડ�
હોય તે તેઓનાં સામાન્ય ��ટનમાં પરત ફર� શક� છે .
જો કોિવડ-19 ધરાવતી પ�રવારની કોઇ વ્ય�ક્તને �ચહ્નોમાં �ુધારો ન થયો હોય અને હ�ુ �ુધી
તબીબી સલાહ લીધી ન હોય, તો તેઓએ NHS 111 ઓનલાઇન કોિવડ-19 સેવાનો ઉપયોગ કરવો
જોઇએ. જો તેઓ પાસે ઇન્ટરનેટ �ુલભ ના હોય, તો તેઓએ NHS ને 111 પર કૉલ કરવો જોઇએ.
તબીબી ઇમ�ન્સી માટ�, તેઓએ 999 ડાયલ કરવો જોઇએ.
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ચેપ સાફ થઇ ગયો હોવા છતાં, ક�ટલાક લોકોમાં ક�ટલાક સપ્તાહ �ુધી ઉધરસ અથવા એનો�સ્મયા
(સ્વાદ અથવા ગંધની સામાન્ય ઇન્દ્ર◌ીયમાં ખોટ અથવા ફ�રફાર) ચા�ુ રહ� શક� છે . સતત ઉધરસ
ક� એનો�સ્મયાનો અથર્ એવો નથી ક� કોઇ વ્ય�ક્તએ 10 �દવસોથી વધાર� સમય માટ� સેલ્ફઆઇસેલેટ રહ�વા�ુ ં ચા�ું રાખ�ુ ં અિનવાયર્ છે .
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