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કોરોનાવાયરસ રોગ (COVID-19):
ઘર ે COVID -19વાળી વ્યક્તિની સંભાળ કે વી રીતે
રાખવી – સંભાળ રાખનારાઓ માટે સલાહ
જો તમે કોઈ એવી વ્યક્તિની સંભાળ રાખી રહ્યા હોવ જેમને COVID-19નં ક્તનદાન થયં હોય, તો તમારં
અને ઘરમાં બીજાઓનં તેમજ તમારા સમદાયના અન્ય લોકોનં રક્ષણ કરવા આ સલાહને અનસરો.

સંપકક મયાકક્તિત કરો
•
•
•

•

•

માત્ર એક સ્વસ્થ વ્યક્તિએ જ સંભાળ રાખવી જોઈએ.
બીમાર વ્યક્તિ સાથે ટૂ થબ્રશ, ટવાલ, ગાદલાં-ઓશીંકાં, વાસણો અથવા ઇલેક્ટટર ોક્તનક ઉપકરણો
જેવી અંગત વસ્તઓ સક્તહયારી ન કરો.
શક્ય હોય તો બીમાર વ્યક્તિથી અલગ બાથરૂમનો ઉપયોગ કરો.
o જો એ શક્ય ન હોય તો, બીમાર વ્યક્તિએ ફ્લશ કરતા પહેલાં શૌચાલયનં ઢાંકણં
ઢાંકી દે વં જોઈએ.
કે ટલાક લોકો કોઈ તબીબી લક્ષણો બતાવતા ન હોવા છતાં પણ COVID-19 ફે લાવી શકે છે.
ક્તિન- તિીિી માસ્ક અથવા ચહેરાનં આવરણ (એટલે કે નાક અને મોંની કોઇ જગ્યા
ખલ્લી છોડ્યા વગર સંપૂણકપણે ઢાંકવા માટે િનાવવામાં આવ્યાં હોય, અને માથે ગાંઠ
િાંધીને અથવા કાન પાછળ િાંધવાની પટ્ટીથી સરક્તિત કયું હોય એવં આવરણ) સક્તહતના
માસ્ક પહેરવાથી તમારી આસપાસના બીજાઓને સરક્તક્ષત રાખી શકાય.
પ્રાણીઓ સાથેના સંપકક ને અટકાવો, કે મ કે લોકોએ તેમના પાલત પ્રાણીઓ પર COVID-19
ફે લાવ્યાના ઘણા અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે.

તમારી જાતને સરક્તિત કરો
•

જે લોકોને COVID-19થી ગંભીર બીમારીનં જોખમ વધારે છે તેઓએ, શક્ય હોય તો, જેમને
COVID-19 થયો હોય એવા કોઇની સારસંભાળ લેવી જોઈએ નહીં.

આવા લોકોમાં વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ, લાંબા સમયની સતત બીમારીવાળાઓ (દા.ત.
હૃદયરોગ, ડાયાક્તબટીસ) અથવા નબળી રોગપ્રક્તતકારક શક્તિવાળા લોકોનો સમાવેશ
થાય છે.
જો તમારે બીમાર વ્યક્તિથી 2 મીટરની અંદર રહેવાની જરૂર હોય, તો વ્યક્તિગત રક્ષણાત્મક
ઉપકરણો પહેરો:
o તબીબી માસ્ક
o ક્તનકાલ થઈ શકે એવા ગ્લવ્સ
o આંખની સરક્ષા
બીમાર વ્યક્તિને, તેના વાતાવરણને અને બગાડેલી ચીજોને અથવા સપાટીઓને સ્પશક કરતી
વખતે, ક્તનકાલ થઈ શકે એવા ગ્લવ્સ પહેરો.
તબીબી માસ્ક અથવા ગ્લવ્સનો ફરીથી ઉપયોગ કરવાનં ટાળો.
ઓછામાં ઓછા 20 સેકંડ માટે તમારા હાથને વારં વાર ધઓ, ખાસ કરીને બીમાર વ્યક્તિ સાથે
સંપકક કયાક પછી અને ગ્લવ્ઝ, ચહેરાના માસ્ક તથા આંખનં સરક્ષા ઉપકરણ કાઢયા બાદ.
ક્તનકાલ થઈ શકે એવા કાગળના ટવાલથી તમારા હાથ સકવો.
o જો આ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો ફરીથી વાપરી શકાય એવો ટવાલ વાપરો અને જ્યારે તે
ભીનો થઈ જાય ત્યારે તેને બદલો.
તમે ભીના વાઇપથી પણ ગંદકી દૂ ર કરી શકો છો અને પછી આલ્કોહોલ આધાક્તરત હેન્ડ
સેક્તનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
તમારી આંખો, નાક અને મોંઢાને ધોયા વગરના હાથથી સ્પશક કરવાનં ટાળો.
o

•

•
•
•
•

•
•

માસ્ક પહે રવા
•
•
•

તબીબી માસ્કની ભલામણ ઘરમાં હોય એવા COVID-19 દદીઓ માટે અને ઘરે COVID-19
દદીઓને સીધી સારસંભાળ પૂરી પાડનારાઓની સરક્ષા માટે કરવામાં આવે છે.
શ્વાસોચ્છવાસની વ્યવસ્થાવાળા N95 Respirators આરોગ્યસંભાળ કાયકકરો માટે જ આરક્તક્ષત
હોવા જરૂરી છે અને તેનો ઉપયોગ ઘરે સારસંભાળ રાખવા માટે કરવો જોઈએ નહીં.
જો તબીબી માસ્ક ઉપલબ્ધ ન હોય તો, જો સહન થઈ શકે એમ હોય તો, બીમાર વ્યક્તિથી
ક્તબન-તબીબી માસ્ક અથવા ચહેરાનં આવરણ (એટલે કે નાક અને મોંની કોઇ જગ્યા ખલ્લી
છોડ્યા વગર સંપૂણપ
ક ણે ઢાંકવા માટે બનાવવામાં આવ્યં હોય, અને માથે ગાંઠ બાંધીને અથવા
કાન પાછળ બાંધવાની પ ટ્ટીથી સરક્તક્ષત કયું હોય એવં આવરણ) પહેરી શકાય. આનાથી તેમનં
મોં અને નાક ઢં કાશે અને તેમના શ્વાસોચ્છવાસનાં ઝીણાં ક્તબંદઓથી બીજાઓને દૂ ક્તિત કરવાથી
અને સપાટીઓ પર પડવાથી અટકાવી શકશે.
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•

•

•
•

ક્તબન-તબીબી માસ્ક અથવા ચહેરાનં આવરણ ઘર પર COVID-19 દદીઓને સીધી સારસંભાળ
પૂરી પાડનારાઓ પહેરી શકે છે. જો કે સમદાયમાં ક્તબન-તબીબી માસ્ક અથવા ચહેરાનં આવરણ
પહેરલ
ે વ્યક્તિની સરક્ષા થઈ શકતી હોવાનં સાક્તબત થયં નથી.
ચોક્ટસાઇપૂવકકની સ્વચ્છતા અને વારં વાર હાથ ધોવા તથા બીમાર વ્યક્તિથી ઓછામાં ઓછા 2
મીટરનં શારીક્તરક અંતર જાળવવા સક્તહતનાં જાહેર આરોગ્યનાં પગલાં વાયરસના સંપકક માં
આવવાની સંભાવનાને ઘટાડશે.
કપડાના ક્તબન-તબીબી માસ્ક જ્યારે ગંદા અથવા ભીના થાય ત્યારે કાળજીપૂવકક કાઢવા જોઈએ,
ગરમ પાણીમાં ધોવા જોઇએ અને પછી સારી રીતે સૂકવવા જોઇએ.
માસ્ક પહેરતા પહેલાં અને દૂ ર કરતા પહેલાં હાથ અવશ્ય સાફ કરવા જ જોઈએ.

તમારં પયાકવરણ સ્વચ્છ રાખો
•
•

•

•

•

વપરાયેલા માસ્ક, ગ્લવ્સ અને અન્ય દૂ ક્તિત વસ્તઓ અંદર આવરણવાળા કન્ટે ઇનરમાં મૂકો,
સામગ્રીને સરક્તક્ષત કરો અને ઘરના અન્ય કચરા સાથે તેનો ક્તનકાલ કરો.
પ્લાક્તસ્ટક આવરણવાળા કન્ટે ઇનરમાં ક્તબન-તબીબી માસ્ક અને ચહેરાને ઢાંકવાનાં આવરણો
સક્તહતનાં સંભક્તવત દૂ ક્તિત કપડાં મૂકો અને હલાવશો નહીં.
o કપડાં ધોવા ક્તનયક્તમત વપરાતા સાબ અને ગરમ પાણી (60-90°સે)થી ધોઈ લો અને
સારી રીતે સૂકવો.
o બીમાર વ્યક્તિનાં કપડાં, ચાદર અને ક્તબન તબીબી માસ્ક તથા ચહેરાનાં આવરણો અન્ય
લૉન્ડર ીથી ધોઈ શકાય છે.
ઘરના લોકો જેને વારં વાર સ્પશે છે એવી સપાટીઓ (દા.ત., શૌચાલય, લૉન્ડર ી કન્ટે ઇનસક, પલંગની
બાજનાં ટે બલ, બારણાના હાથા, ફોન અને ટે ક્તલક્તવઝન ક્તરમોટ્સ)ને દરરોજ ઓછામાં ઓછં
એકવાર સ્વચ્છ અને જં તરક્તહત કરો.
જં તરક્તહત કરવા નક્કર-સપાટીના મંજૂર થયેલા જીવાણનાશક નાં ફિ એવાં જ ઉત્પાદનોનો
ઉપયોગ કરો જેનો ડર ગ આઇડેક્તન્ટક્તફકે શન નંબર (DIN) હોય. DIN હેલ્થ કે નેડાએ આપેલો આઠ
આંકડાનો નંબર હોય છે જે પક્તિ કરે છે કે જં તરક્તહત કરવાનં એ ઉત્પાદન મંજૂર થયેલં છે અને
કે નેડામાં વપરાશ માટે સલામત છે.
જ્યારે સખત સપાટીના માન્ય જં તનાશક પદાથો ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે, ઘરેલ જીવાણ નાશકક્તિયા
માટે , લેબલ પરની સૂચના અનસાર પાતળા બ્લીચ સોલ્યશન તૈયાર કરી શકાય છે , અથવા
પાણીના 250 એમએલ દીઠ બ્લીચના 5 ક્તમક્તલલીટર (એમએલ)ના ગણોત્તરમાં અથવા દર એક
ક્તલટર પાણી દીઠ 20 એમએલ બ્લીચ. 0.1% સોક્તડયમ હાયપોક્લોરાઇટ સોલ્યશન આપવા માટે ,
આ પ્રમાણ 5% સોક્તડયમ હાયપોક્લોરાઇટ ધરાવતા બ્લીચ પર આધાક્તરત છે. ઘરેલ (કલોક્તરન)
બ્લીચને યોગ્ય રીતે સંચાક્તલત કરવા માટે ની સૂચનાઓનં પાલન કરો.
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•

જો તેઓ જં તનાશન ક્તિયા માટે પ્રવાહીના ઉપયોગ સામે ટકી શકે , તો વારં વાર સ્પશક કરાતાં
ઇલેક્ટટર ોક્તનક્ટસ (કી-બોડક , ટે બ્ લેટ્સ, સ્માટક બોડ્સક)ને 70% આલ્કોહોલ (દા.ત. આલ્કોહોલથી
તૈયાર કરાયેલાં વાઇપ્સ)થી દરરોજ જં તરક્તહત કરો.

તિીિી લિણો માટે તમારી િે ખર ેખ તમે પોતે રાખો
•

•

જો તમે હં મેશાં ભલામણ કરવામાં આવેલી સાવચેતીઓનો ઉપયોગ કયો હોય, તો પછી બીમાર
વ્યક્તિ સાથેના તમારા છેલ્ લા નજીકના સંપકક ને પગલે 14 ક્તદવસ સધી લક્ષણો માટે તમારી
દે ખરેખ તમે જાતે રાખો.
તમે છેલ્ લા સંપકક માં આવ્યાના 14 ક્તદવસ માટે ઘરે સંસગકક્તનિેધ (સ્વ-અલગતા) પાળો અને જો
તમારામાં કોઈ તબીબી લક્ષણો ન હોય તો તમારા સ્થાક્તનક જાહેર આરોગ્ય સત્તાક્તધકારીનો સંપકક
કરો ક્તસવાય કે :
o ભલામણ કરવામાં આવેલ વ્યક્તિગત રક્ષણાત્મક ઉપકરણો ક્તવના એવી વ્યક્તિની
સંભાળ રાખી હોય કે જેને COVID-19 હોય
o ભલામણ કરવામાં આવેલ વ્યક્તિગત રક્ષણાત્મક સાધનોનો ઉપયોગ કયાક ક્તવના સાથે
રહ્યા હો અથવા ગાઢ શારીક્તરક સંપકક રાખ્યો હો (દા.ત. ઘક્તનષ્ઠ સાથીદાર)
o જેમને COVID -19 થયો હોય એવી કોઇ વ્યક્તિની સાથે તેમને તબીબી લક્ષણની
શરૂઆત થયાના 48 કલાક પહેલાં અથવા જ્યારે તેમને તબીબી લક્ષણો દે ખાતાં હતાં
અને અલગ થયા નહોતા ત્યારે ક્તનયક્તમત ગાઢ સંપકક (2 મીટરની અંદર) રહ્યો હોય
o ભલામણ કરવામાં આવેલ વ્યક્તિગત રક્ષણાત્મક ઉપકરણો ક્તવના એવી વ્યક્તિ કે જેને
COVID-19 થયો હોય તેનાં શારીક્તરક પ્રવાહીઓ (દા.ત. ખાંસી અથવા છીંક) સાથે સીધો
સંપકક થતો હતો

જો તમને તબીબી લક્ષણો ક્તવકસવાનં શરૂ થાય, તો શક્ય એટલી ઝડપથી પોતાને અલગ કરી દો અને
આગળની સૂચનાઓ માટે તમારા સ્થાક્તનક જાહેર આરોગ્ય સત્તાક્તધકારીનો સંપકક કરો.

આ પરવઠાઓ જાળવો
•
•
•

તબીબી માસ્ક, જો ઉપલબ્ધ હોય તો અથવા ક્તબન-તબીબી માસ્ક અથવા ચહેરો ઢાંકવાનં
આવરણ
સંભાળ રાખનારના ઉપયોગ માટે આંખનં રક્ષણ (ચહેરાનં કવચ અથવા ગૉગલ્સ)
સંભાળ રાખનારના ઉપયોગ માટે ક્તનકાલ થઈ શકે એવા ગ્લવ્સ (ફરીથી વાપરશો નહીં)

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ક્તનકાલ થઈ શકે એવા પેપર ટૉવેલ
ક્તટશ્ય
અંદર પ્લાક્તસ્ટકનં આવરણ હોય એવં કચરાનં કન્ટે ઇનર
થમોમીટર
તાવ ઉતારવા માટે ની કાઉન્ટર પર મળતી દવાઓ (દા.ત. Ibuprofen અથવા
Acetaminophen)
વહેતં પાણી
હાથ ધોવાનો સાબ
ઓછામાં ઓછં 60% આલ્કોહોલ ધરાવતં હેન્ડ સેક્તનટાઇઝર
ડીશ ધોવાનો સાબ
કપડાં ધોવાનો રાબેતા મજબનો લૉન્ડર ી સાબ
સફાઈ માટે ઘરમાં વપરાતાં ક્તનયક્તમત ઉત્પાદનો
વન-સ્ટૅ પ ક્તક્લનર/જં તનાશક
સખત સપાટીના જં તનાશક પદાથક, અથવા જો તે ઉપલબ્ધ ન હોય તો, કે ક્તન્િત (5%) પ્રવાહી
બ્લીચ અને મંદ કરવા માટે એક અલગ કન્ટે ઇનર
આલ્કોહોલ આધાક્તરત વાઇપ્સ અથવા ભારે વપરાશવાળાં ઇલેક્ટટર ોક્તનક્ટસ માટે નાં સફાઇનાં
ઉત્પાદનો

આપણે સૌ COVID-19ને ફે લાતો રોકવામાં પોતપોતાની ભૂક્તમકા ભજવી શકીએ એમ છીએ.
કોરોનાવાયરસ ક્તવશે વધ માક્તહતી માટે :
•

1-833-784-4397
ક્તનિઃશલ્ક: 1-833-784-4397

•

Canada.ca/coronavirus
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