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કોરોનાવાયરસ રોગ વિશે (COVID-19)
તબીબી લક્ ષણો

એ શું છે
COVID-19 એ કોરોનાવાયરસથી થતી બીમારી
છે .
માનવ કોરોનાવાયરસો સામાન્ય હોય છે અને સામાન્ય રીતે
તે સામાન્ય શરદીની માફક હળવી બીમારીઓ સાથે
સંકળાયેલ ા હોય છે.

તબીબી લક્ ષણો ખૂબ હળવાં અથવા વધુ ગંભીર હોઈ શકે છે.

વાયરસના સંપર્કમાં આવ્ય ા પછી લક્ ષણ ો દે ખાવામાં 14 દ િવસ
સુધ ીન ો સમય લાગી શકે છે.

તાવ

ફે લ ાવો

ખાંસ ી

કોરોનાવાયરસ સૌથી સામાન્ય રીતે ચેપગ્રસ્ત વ્ય ક્તિ
દ્ વારા ફે લ ાય છે:
જ્ યારે તમે ખાંસી અથવા છીંક ખાવ ત્ય ારે
શ્વ ાસોચ્છવાસનાં ઝીણાં ટીપાંથી
f નજીકન ો અંગત સંપર્ક, જે મ કે હાથથી સ્પર્શ
અથવા હાથ મિલાવવાથી
f જે ન ા પર વાયરસ હોય તેને સ્પર્શ કર્યા પછી,
તમારા હાથ ધ ોતા પહે લ ાં, તમારી આંખ ો, નાક
અથવા મ ોંને સ્પર્શ કરવાથી
આ વાયરસ હવાની અવરજવર દ્ વારા અથવા પાણી
મારફત ફે લ ાવા માટે જાણીતા નથી.

તકે દારી

f

ચેપના ફે લ ાવાને રોકવા માટે ના આ શ્રે ષ્ઠ ઉપાય છે:
f

f

f

f

જો તમને તબીબી લક્ ષણો હોય તો
જો તમને COVID-19નાં તબીબી લક્ ષણ ો - તાવ,
ઉધરસ અથવા શ્વ ાસ લેવ ામાં મુશ્કેલી- હોય ત ો:

f

તમારાં લક્ ષણો જણાવો અને તેમનાં
સૂચનાઓને અનુસરો

f

તમારા હાથને વારં વાર સાબુ અને પાણીથી ઓછામાં
ઓછા 20 સેકંડ સુધ ી ધુઓ
તમારી આંખ ો, નાક અથવા મ ોં પર સ્પર્શ કરવાનું
ટાળ ો, ખાસ કરીને હાથ ધ ોયા વગર

f

જ્ યારે ખાંસી અથવા છીંક આવે ત્ય ારે :
——જં તઓ
ુ નો

ફે લ ાવો ઘટાડવા માટે તમારા હાથ
અથવા ટિશ્યથ
ુ ી તમારા મોં અને નાકને ઢાંકી દો

તમે અન્ય લોકો સાથે રહે ત ા હોવ, તો
અલગ રૂમમાં રહો અથવા 2-મીટરનું અંતર
રાખો

——તેમને

બીમાર હો ત ો અન્યમાં બીમારી ફે લ ાવવાનું ટાળવા
માટે ઘરે જ રહો

બીમાર લ ોકો સાથે ગાઢ સંપર્ક ટાળો

તેને બીજાઓમાં ફે લ ાતો ટાળવા માટે ઘરે રહે વું
(અલગ થાવ)

તમે આરોગ્ય સંભ ાળ વ્યવસાયીની મુલ ાકાત લો
તે પહે લ ાં ફોન કરો અથવા તમારા સ્થ ાનિક
જાહે ર આરોગ્ય સત્ત ાધિકારીને ફોન કરો

દરે ક સમયે શારીરિક અંતર નું પાલન કરો

f

——જો

f

શ્વ ાસ લેવ ામાં
તકલીફ

——તમે

ઉપયોગ કરે લ કોઇપણ ટિશ્યન
ુ ો શક્ ય
એટલા વહે લ ા તાત્કાલિક કચરામાં નિકાલ કરો
અને પછી તમારા હાથ ધોઈ લો

f

f

જો તમને તાત્કાલિક તબીબી સહાયની જરૂર
હોય, તો 911 પર ફોન કરો અને તેમને તમારાં
તબીબી લક્ ષણો જણાવો

રમકડાં, ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો અને બારણાના હાથા
જે વી વારં વાર સ્પર્શ કરાયેલી ચીજવસ્તઓ
ુ તથા
સપાટીઓને સાફ અને જં તમ
ુ ક
ુ ્ ત કરો
તમારી આસપાસના લોકો અને સપાટીઓને સુરક્ષિત
રાખવા માટે બિન-તબીબી માસ્ક અથવા ચહે રાનું
આવરણ (એટલે કે નાક અને મોંની કોઇ જગ્યા ખુલલ
્ ી
છોડ્ યા વગર સંપૂર્ણપણે ઢાંકવા માટે બનાવવામાં
આવ્યું હોય, અને માથે ગાંઠ બાંધ ીને અથવા કાન
પાછળ બાંધવાની પટ્ ટીથી સુરક્ષિત કર્યું હોય એવું
આવરણ) પહે ર ો.

વધુ માહિતી માટે ,
canada.ca/le-coronavirus

ની મુલ ાકાત લો અથવા 1-833-784-4397 પર સંપર્ક કરો

