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હાથ. ચહેરો. અંતર.
સોવર્યલ ડડસ્ટન્સિંર્
અંદર તાજી હવા આવવા દે વી (વેન્્ટલેર્ન)

આ પાન ાં છાપો

સોવર્યલ ડડસ્ટન્સિંર્ વવર્ે વેલ્સ, સ્કોટલે્ડ અને નોધગન આયરલે્ડમાાં અલર્
માર્ગદર્ગન છે .

રાષ્ટ્રીય લૉકડાઉનઃ ઘરે રહો

તમારે ઘરમાાં જ રહેવ ાં જોઈએ. NHSન ાં રક્ષિ કરવા અને જીવનો બચાવવા માટે જે
એકમાત્ર અર્ત્યન ાં પર્લ ાં આપિએ લઈ ર્કીએ, તે આ છે . જરૂરી ન હોય તો
તમારે ઘરની બહાર ન જ નીકળવ ાં જોઈએ. તમે શ ાં કરી ર્કો અને શ ાં ન કરી ર્કો
તે જિો.

હાથ. ચહેરો. અંતર.

કોરોનાવાઈરસ ધરાવતાાં આર્રે 3 માાંથી 1 વ્યનતતને તેનાાં કોઈ ણચહ્નો હોતાાં નથી
અને તેઓ પોતાને ખ્યાલ આવ્યા વર્ર તે ફેલાવતાાં હર્ે.

દરે ક જિ નીચે જિાવેલ મખ્ય વતગનોન ાં પાલન કરે તે અત્યાંત અર્ત્યન ાં છે ઃ

● હાથ - તમારા હાથ વનયવમત રીતે અને 20 સેકાંડ સધી ધઓ.
● ચહેરો - મકાનની અંદરના ભાર્ોમાાં જયાાં બીજાં લોકોથી સોવર્યલ
ડડસ્ટન્સિંર્ (સામાજજક અંતર જળવવાન ાં) મશ્કેલ હોય અને તમે સામા્ય
રીતે જેમની સાથે ન રહેતાાં હો તે લોકોનાાં સાંપકગ માાં આવવાનાાં હો ત્યાાં
ચહેરા પર આવરિ પહેરો.
● અંતરઃ તમે જેમની સાથે ન રહેતાાં હો તે લોકોથી જો ર્ક્ય હોય તો 2
મીટરના અંતરે દૂર રહો, અથવા જયાાં વધારાની સાવચેતીનાાં પર્લાાં
લીધેલાાં હોય ત્યાાં 1 મીટર સધી (જેમ કે ચહેરા પર આવરિો પહેરેલાાં હોય
અથવા ઘરની અંદર જયાાં વે્ટીલેર્ન વધારે રાખેલ ાં હોય ત્યાાં).

તમે જેમની સાથે ન રહેતાાં હો તે લોકો સાથે જયારે ર્ક્ય હોય ત્યારે ઘરની બહાર
મળવાન ાં અર્ત્યન ાં છે . તમે જેમની સાથે ન રહેતાાં હો તે લોકોને જો તમે ઘરની
અંદર મળો, જેમ કે તમારા ઘરમાાં કામ કરતી કોઈ વ્યનતતને, તો તે રૂમમાાં અસ્વસ્થ
રીતે ઠાંડી ન લાર્ે ત્યાાં સધી બને તેટલી તાજી હવા અંદર આવવા દો તેની તમારે
ખાતરી કરવી જોઈએ (દાખલા તરીકે બારીઓ ખોલી નાાંખીને).

સોવર્યલ ડડસ્ટન્સિંર્

કોરોનાવાઈરસ લાર્વાન ાં કે તે ફેલાવાન ાં જોખમ ઓછાં કરવા માટે, તમારી સાથે ન
રહેતાાં હોય તે લોકો સાથે બને તેટલો ઓછો સમય વીતાવવો જોઈએ, અને જયારે
બીજાં લોકોની આસપાસ હો ત્યારે તમારા ઘરની બહારની અથવા સપોટગ
બબલની બહારની કોઈ પિ વ્યનતતથી તમે બે મીટરની દૂરી પર રહો તેની ખાતરી
કરવી જોઈએ. વાઈરસનો ફેલાવો અટકાવવા માટે સોવર્યલ ડડસ્ટન્સિંર્ અવત
આવશ્યક છે , કારિ કે જયારે લોકો એકબીજાંથી વધારે નજીક આવે ત્યારે તે
ફેલાવાની ર્ક્યતા વધી જય છે . ચેપ લાર્ેલ વ્યનતત બોલીને, શ્વાસ, ઉધરસ
અથવા છીંક ખાતી વખતે વાઈરસ ફેલાવી ર્કે છે , પછી ભલે તેમને પોતાને કોઈ
ણચહ્નો ન હોય.

તમે જેમની સાથે ન રહેતાાં હો તે લોકોની સાથે તમે હો ત્યારે , તમારે આ પિ
ટાળવ ાં જોઈએઃ ર્ારીડરક સાંપકગ ; ખ ૂબ નજીક અને ચહેરો સામ-સામે રહે તેવી રીતે
રહેવ;ાં અને બ ૂમો પાડવી કે તેમની નજીકમાાં રહીને ર્ીતો ર્ાવાાં. જયાાં ઘિાાં બધાાં
લોકો હોય તેવા ભીડવાળવા વવસ્તારોમાાં પિ તમારે ન જવ ાં જોઈએ; અને બીજાં
લોકો અડ્ાાં હોય તે વસ્તઓ ન અડવી જોઈએ.

જયાાં તમે 2 મીટરની દૂરી પર ન રહી ર્કો ત્યાાં તમારે 1 મીટર કરતાાં વધારે અંતરે
દૂર રહેવ ાં જોઈએ અને સલામત રહેવા માટે બીજાં વધારાનાાં પર્લાાં લેવાાં જોઈએ.
દાખલા તરીકેઃ

● ચહેરા પર આવરિ પહેરો: જહેર વાહનો પર અને ઘિાાં ઈનડોર
સ્થાનોમાાં, તમારે કાયદા અનસાર ચહેરા પર આવરિ પહેરવ ાં જ પડે છે ,
વસવાય કે તમને તેમાાંથી છૂટ મળે લી હોય
● બહાર એવાાં ખલ્લાાં સ્થાનોમાાં જવ, જયાાં તે વધારે સલામત હોય અને
વધારે જગ્યા હોય
● જો ઈનડોર હો, તો રૂમોમાાં બારીઓ અને બારિાાં ખલ્લાાં રાખીને ત્યાાં તાજી
હવાની અવરજવર ચાલ રહે તેની ખાતરી કરો

તમારા પોતાના ઘરમાાં રહેતાાં કોઈ પિથી તમારે સામાજજક અંતર રાખવાની
જરૂરત નથી, એટલે કે તમે જેમની સાથે રહેતાાં હો તે લોકોથી. તમારે તમારા સપોટગ
બબલથી પિ સામાજજક અંતર રાખવાની જરૂર નથી, જો તમે તેમાાં હો તો, પરાં ત
સામાજજક અંતર જળવવાથી વાઈરસનો ફેલાવો ઓછો કરવામાાં મદદ જરૂર થર્ે.

જો તમે ચાઈલ્ડકેર બબલમાાં રહીને અનૌપચાડરક રીતે બાળકની સાંભાળ પ ૂરી
પાડતાાં હો, તો તમારે સામાજજક અંતર જળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તમારે
તમારા ચાઈલ્ડકેર બબલ સાથે સામાજજક રીતે ન જ મળવ ાં જોઈએ તેમજ તમારા
ચાઈલ્ડકેર અને સપોટગ બબલનાાં લોકોને એક જ સમયે એકસાથે મળવાન ાં ટાળવ ાં
જોઈએ.

પરાં ત, સાવ નાનાાં બાળકની અથવા તમારા ઘરમાાં ન રહેતાાં હોય કે સપોટગ
બબલમાાં ન હોય તેવી કોઈ અસમથગતાવાળી કે બીમાર વ્યનતતની સાંભાળ પ ૂરી
પાડતી વખતે, સામાજજક અંતર જળવવાન ાં હાંમર્
ે ાાં ર્ક્ય કે વ્યવહારૂ ન પિ હોય.
તો પિ, આ પ્રકારની સાંભાળ પ ૂરી પાડતી વખતે તમારે નજીકનો સાંપકગ ર્ક્ય
તેટલો ટાળવો જોઈએ, અને હાથ ધોવા અને વે્ટીલેર્ન માટે બારીઓ ખોલવા
જેવાાં સાવચેતીનાાં બીજાં પર્લાાં લેવાાં જોઈએ.

તાજી હવા અંદર આવવા દે વી (વેન્્ટલેર્ન)

કોવવડ-19 નાનાાં પ્રવાહીનાાં ટીપાાં, હવામાાં પ્રસરતાાં ઝીિાાં પ્રવાહીનાાં છાાંટાાંનાાં ઝૂમખાાં,
જે એરોસોલ તરીકે ઓળખાય છે તે મારફતે તેમજ સીધા સાંપકગ મારફતે એકથી
બીજી વ્યનતતમાાં ફેલાય છે .

સોવર્યલ ડડસ્ટન્સિંર્ તેમજ બીજાં પર્લાાં ઉપરાાંત, તમે આ રીતે પિ કોવવડ-19
ફેલાવાન ાં જોખમ ઘટાડી ર્કો છોઃ

● જયાાં તાજી હવાની બહ ઓછી અવરજવર હોય, જેમ કે જે રૂમોની બારીઓ
ક્યારે ય ખોલવામાાં ન આવતી હોય, ત્યાાં લોકોના સાંપકગ માાં આવવાન ાં
ટાળીને
● તમે જેમની સાથે ન રહેતાાં હો તેમની સાથે ઈનડોર સમય ઓછો
વીતાવીને

● જો તમારા ઘરમાાં કોઈ લોકો કામ કરતાાં હોય કે મળવા આવ્યાાં હોય (જયાાં
તેની પરવાનર્ી હોય ત્યાાં જ), તો ઘર બહ વધારે પડત ાં ઠાંડાં ન થઈ જય
તેની ચોતસાઈ રાખીને ઘરમાાં પષ્ટ્કળ પ્રમાિમાાં તાજી હવા આવવા દે વાની
ખાતરી કરીને. આ તમારે તેઓ ત્યાાં હાજર હોય તે વખતે અને તેઓ જતાાં
રહે તે પછી કરવ ાં જોઈએ

હવાની અવરજવર વધારવા માટે, તમેઃ

● બને તેટલી બારીઓ ખોલી ર્કો
● બારિાાં ખોલી ર્કો
● કોઈ પિ વે્ટીલેર્નો ખલ્લાાં હોય (દાખલા તરીકે બારીઓની ઉપરના
ભાર્ો) અને ત્યાાં હવાની અવરજવર બાંધ ન કરે લી હોય તેની ખાતરી કરો
● કોઈએ રૂમ વાપરી લીધા પછી ત્યાાંન ાં બારણ ાં બાંધ કરીને અંદરનો
એતસ્રેતટર ફૅન (દાખલા તરીકે બાથરૂમોમાાં) સામા્ય કરતાાં વધારે સમય
સધી ચાલ રાખો

જો તમારા ઘરમાાં વમકેવનકલ વેન્્ટલેર્ન વસસ્ટમ હોય જેમાાં વે્ટ અને ડત્સ
મારફતે હવાન ાં પડરભ્રમિ થત ાં હોય, તો તે બરાબર કામ કરતી હોવાની ખાતરી
કરો અને જયારે ઘરમાાં મલાકાતીઓ આવે ત્યારે (જેમ કે, કોઈ તમારાં ઘર ખરીદવા
માટે તે જોવા આવ્ય ાં હોય ત્યારે ) અથવા જો તમારા ઘરમાાં કોઈ બીમાર હોય ત્યારે
તેના પ્રવાહન ાં પ્રમાિ વધારો.

હફ
ાં ૂ ાળાાં રહીને અંદર તાજી હવા આવવા દો

જો તમને ઠાંડી લાર્ે તો તમે ર્રમ કપડાાં કે વધારે કપડાાં પહેરી ર્કો.

ઠાંડી ઋતમાાં થોડા પ્રમાિમાાં બારીઓ ખોલવાથી પિ મદદ થઈ ર્કે છે .

જો બારીઓ ઊપર અને નીચે બાંને જગ્યાએથી ખ ૂલી ર્કતી હોય (જેમ કે સૅર્
વવ્ડો) તો માત્ર ઉપરના ભાર્માાંથી તે ખલ્લી રાખવાથી ઘરમાાં ઠાંડો પવન નડહ
આવે.

જો તમને અવાજ, સરક્ષા કે હીટીંર્ના ખચાગની ણચિંતા હોય, તો યે માત્ર થોડા સમય
પ ૂરતી બારીઓ ખોલવાથી પિ વાઈરસના ફેલાવાન ાં જોખમ ઘટાડવામાાં મદદ થઈ
ર્કે છે .

કોરોનાવાઈરસ મહામારીના સમય દરમ્યાન જો તમે તમારાાં બળતિનાાં ણબલો
ચ ૂકવવામાાં મશ્કેલી અનભવી રહ્ાાં હો તો શ ાં કરવ ાં તે વવર્ે ઓફજૅમ તરફથી
વધારાની સલાહ આપવામાાં આવેલી છે .

તમારા ઘરમાાં તાજી હવા આવવા દે વાથી કોરોનાવાઈરસ લાર્વાન ાં કે તે ફેલાવાન ાં
જોખમ સાવ જત ાં રહેત ાં નથી. તમારે સાવચેતીનાાં બીજાં પર્લાાં અનસરવાન ાં ચાલ

રાખવ ાં જોઈએ, અને તમારા ઘરમાાં ન રહેતાાં હોય તે લોકોને મળવા ઉપરના
વનયમોન ાં પાલન કરવ ાં જોઈએ.

ઘરમાાં લોકોને મળવાન ાં સલામતીપ ૂવગક આયોજન કરવામાાં તમને મદદ કરવા માટે
સાયન્્ટડફક એડવાઈઝરી ગ્રપ ફોર ઈમર્જ્સીઝ (SAGE) તરફથી ઘરમાાં
કોરોનાવાઈરસના પ્રસારિન ાં જોખમ ઘટાડવા ઉપર સલાહ પ્રકાવર્ત કરવામાાં
આવી છે .

