
GUJARATI / GUJARATI   

કોરોનાવાઇરસ રોગ  

(COVID-19) : જ્યાર ેતમને કદાચ રોગનો સામનો થયો હોય અન ેતબીબી 

લક્ષણો ન હોય ત્યાર ેકેવી રીતે ઘર ેએકાાંતવાસ કરવો  

(સ્વયાં-એકાાંત)   

COVID-19વાળા લોકો તેમનાાં પ્રારાંભિક તબીબી લક્ષણોને હાંમેશાાં ઓળખતા જ હોય એવ ાં નથી. જો 

તમને હમણાાં લક્ષણો ન હોય તો પણ, તમે લક્ષણો બતાવવાન ાં શરૂ કરતા પહેલાાં અથવા ક્યારયે 

તબીબી લક્ષણો ભવકસાવયાાં ન હોય તો પણ એ શક્ય છે કે તમે COVID-19ને ફેલાવી શકો.  

 

તમાર ે14 ભિવસનો એકાાંતવાસ (સ્વયાં-એકાાંત) કરવાની આવશ્યકતા હોય છે, જો તમે: 

• કેનેડાથી બહારની મ સાફરીથી પરત ફરી રહ્યા હો (ફરભજયાત સ્વયાં-એકાાંત) * 

• એવા કોઈની સાથે સાંપકક  હતો જનેે COVID-19 છે અથવા તે અાંગેની શાંકા છે 

• જાહેર આરોગ્ય દ્વારા કહેવામાાં આવય ાં હોય કે તમે સાંપકકમાાં આવયા હોઇ શકો છો અને તમને 

અલગ રાખવાની (સ્વયાં-એકાાંતની) જરૂર છે  

એકાાંતવાસ (સ્વયાં-એકાાંત) અથાકત 14 દદવસ માટે તમાર ેઆ કરવાની આવશ્યકતા રહે છે: 

• િલે તમને એકાિ નાન ાં તબીબી લક્ષણ હોય તો પણ ઘર ેરહો અને તમારી જાતે તબીબી લક્ષણો 

ન ાં  ભનભરક્ષણ કરો  

• તબીબી લક્ષણો ભવકસાવતા પહેલાાં અથવા માાંિગીના પ્રારાંભિક તબકે્ક વાયરસના ફેલાવાને 

રોકવા માટે અન્ય લોકો સાથે સાંપકક  કરવાન ાં ટાળો 

• તમારા ઘરમાાં શારીભરક અાંતર ન ાં પાલન કરીને રોગના ફેલાવાને રોકવામાાં  તમારી ભૂદમકા 

અદા કરો 

જો તમે તમારા એકાાંતવાસના 14 દદવસની અાંદર તબીબી લક્ષણો દવકસાવવાન ાં શરૂ કરો છો, તો 

તમાર ેઆ કરવ ાં જ જોઇએ: 

• તમારા પ્રથમ તબીબી લક્ષણ ધ્યાનમાાં આવતાની સાથે જ જલિીથી તમે પોતાને બીજાઓથી 

અલગ કરો   

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-how-to-isolate-at-home.html
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• તમારાાં તબીબી લક્ષણો અને મ સાફરીના ઇભતહાસની ચચાક કરવા માટે તરત જ આરોગ્ય 

સાંિાળ વયવસાભયક અથવા જાહેર આરોગ્ય સત્તાભિકારી ને કૉલ કરો અને તેમની સૂચનાઓન ાં 

કાળજીપૂવકક પાલન કરો 

COVID-19 માટે વિ  મૂલયાાંકન અથવા પરીક્ષણની જરૂર છે કે કેમ તે ભનિાકભરત કરવા માટે તમે 

ઑનલાઇન સ્વ-મૂલયાાંકન સાિનનો (જો તમારા પ્રાાંત અથવા પ્રિેશમાાં તે ઉપલબ્િ હોય તો તેનો) 

ઉપયોગ કરી શકો છો. 

નોાંધ: જો તમે કોઈ એવી વયભિ સાથે રહો છો જ ેએકાાંતવાસમાાં છે કારણ કે તેમને COVID-19 હોવાની 

શાંકા છે, તો તમારી સ્વયાં-એકાાંતની મ િત 14 ભિવસથી વિ  લાંબાઈ શકે છે. તમારા જાહેર આરોગ્ય 

સત્તાભિકારી ન ાં માગકિશકન મેળવો. 

એકાાંતવાસ (સ્વયાં-એકાાંત) માટે, નીચેનાાં પગલાાં લો: 

બીજાઓ સાથેનો સાંપકક  મયાકદદત કરો 

• તમે ઘર ેરહ્યા હો કે કેનેડામાાં જ ેસ્થળે હો તયાાં જ રહો (તમારાં  સ્થાન છોડશો નહીાં).  

• ફિ તબીબી રીતે જરૂરી મ લાકાતો માટે જ તમારાં  ઘર છોડો (આ હેત  માટે ખાનગી 

પભરવહનનો ઉપયોગ કરો). 

• શાળાએ, કામ પર, અન્ય સાવકજભનક સ્થળોએ ન જાવ અથવા જાહેર પભરવહન (િા.ત. બસો, 

ટેક્સીઓ)નો ઉપયોગ ન કરો. 

• મ લાકાતીઓને ટાળો. 

• વૃદ્ધ વયસ્કો અથવા જમેને ગાંિીર બીમારી થવાન ાં જોખમ વિાર ેછે એવા બીમારીવાળાઓ 

સાથે સાંપકક  ટાળો,. 

• અન્ય લોકો સાથે, ખાસ કરીને જમેણે મ સાફરી કરી નથી અથવા વાયરસના સાંપકકમાાં આવયા 

નથી તેમનો, સાંપકક  ટાળો. 

• જો સાંપકક  ટાળી શકાય એમ ન હોય, તો નીચેની સાવચેતીઓ લો: 

o તમારી અને અન્ય વયભિ વચ્ચે ઓછામાાં ઓછ ાં  2 મીટરન ાં અાંતર રાખો 

o સાંપકકપ્રભિયાઓ ટૂાંકી રાખો 

o જો શક્ય હોય તો, એક અલગ રૂમમાાં રહો અને અલગ બાથરૂમનો ઉપયોગ કરો 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
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• કેટલાક લોકો કોઈ તબીબી લક્ષણો ન િશાકવતા હોય છતાાં પણ COVID-19 ફેલાવી શકે છે. 

ભબન- તબીબી માસ્ક અથવા ચહેરાન ાં આવરણ (એટલે કે નાક અને મોાંની કોઇ જગ્યા ખ લલી 

છોડ્યા વગર સાંપૂણકપણે ઢાાંકવા માટે બનાવવામાાં આવયાાં હોય, અને માથે ગાાંઠ બાાંિીને અથવા 

કાન પાછળ બાાંિવાની પટ્ટીથી સ રભક્ષત કય ું હોય એવ ાં આવરણ) પહેરવ ાં જો અન્ય લોકો સાથેનો 

ગાઢ સાંપકક  ટાળી શકાય એમ ન હોય, તો તમારી  આસપાસના લોકોન ાં રક્ષણ કરવામાાં તે મિિ 

કરી શકે છે.  

• પ્રાણીઓ સાથેનો સાંપકક  ટાળો, કેમ કે લોકોએ તેમના પાલત  પ્રાણીમાાં COVID-19ને સાંિભમત 

કયાક હોવાના કેટલાક અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા છે. 

એકાાંતવાસ (સ્વયાં-એકાાંત)માાં હો ત્યાર ેતમે આ કરી શકો છો  

અન્યથી 2 મીટરન ાં શારીભરક અાંતર રાખીને, તમે આ કરી શકો છો: 

• હાથ ભમલાવવા, ચ ાંબન કરવા અથવા િેટવાને બિલે હાથ ઊાં ચે હલાવીને અભિવાિન કરો 

• આવશ્યક કામો (િા.ત. ભપ્રભસ્િપ્શન્સ લાવવાાં, ગ્રોસરી ખરીિવા)ની સહાય માટે પભરવારજન, 

પાડોશી અથવા ભમત્રને કહો. 

• ફૂડ ભડભલવરી સવેાઓ અથવા ઑનલાઇનનો ઉપયોગ કરો 

• કસરત ઘર ેકરો 

• વીભડયો કૉલ જવેી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરો ક ટ ાંબ અને ભમત્રો સાથે સાંપકકમાાં રહેવા 

ઑનલાઇન ભડનર કરો અને રમતો રમો  

• ઘેર બેઠા કામ કરો 

• ફિ તમારી પોતાની ભમલકત પર:  

તમારી બાલકની અથવા ડૅક પર બહાર જાઓ, તમારા યાડકમાાં ચાલો અથવા સજકનાત્મક બનીને 

ચૉકથી ભચત્રકળા કરો કે યાડકમાાં અવરોિનાાં સ્તરો પાર કરો અને રમતો રમો. 

તમારા હાથ સ્વચ્છ રાખો 

• તમારા હાથ િ ઓ વારાંવાર ઓછામાાં ઓછા 20 સેકાંડ સ િી સાબ  અને પાણીથી તમારા હાથ 

િ ઓ અને ભનકાલ થઈ શકે એવા કાગળના ટ વાલથી અથવા જ્યાર ેતે િીનો થઈ જાય તયાર ેતેને 

બિલીને, ફરીથી વાપરી શકાય તેવા કાપડના ટ વાલથી સૂકવો,. 

• તમે િીના વાઇપથી ગાંિકી પણ િૂર કરી શકો છો અને પછી આલકોહોલ આિાભરત હેન્ડ 

સેભનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/reduce-spread-covid-19-wash-your-hands.html
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• તમારી આાંખો, નાક અને મોાંઢાને સ્પશક કરવાન ાં ટાળો  

• ખાાંસી અથવા છીાંક તમારા હાથના વાળેલા િાગમાાં અથવા ભટશ્ય માાં ખાવ. 

સપાટીઓ સાફ રાખો અને વ્યદિગત વસ્ત ઓ 

સદહયારી કરવાન ાં ટાળો 
• િરરોજ તમે જનેે વારાંવાર સ્પશકતા હો, એ સપાટીઓ જમે કે શૌચાલય, બેડસાઇડ ટેબલ, બારણાના 

હાથા, ફોન અને ટેભલભવઝન ભરમોટ્સને ઓછામાાં ઓછા એકવાર સાફ અને જાંત રભહત કરો. 

• સખત સપાટીને જાંત રભહત કરવાનાાં માંજૂર થયેલાાં  ફિ એવાાં જ ઉતપાિનો વાપરો જનેો ડરગ 

આઇડેભન્ટભફકેશન નાંબર (DIN) હોય. DIN હેલથ કેનડેા Health Canadaએ આપેલો આઠ આાંકડાનો 

નાંબર હોય છે, જ ેપ ભિ કર ેછે કે જાંત રભહત કરવાન ાં એ ઉતપાિન માંજૂર થયેલ ાં છે અને કેનેડામાાં વપરાશ 

માટે સલામત છે. 

• જ્યાર ેસખત સપાટીના માન્ય જાંત નાશક પિાથો ઉપલબ્િ ન હોય તયાર,ે ઘરલે  જીવાણ  નાશકભિયા 

માટે, લેબલ પરની સૂચના અન સાર પાતળા બ્લીચ સોલય શન તૈયાર કરી શકાય છે, અથવા 

પાણીના 250 એમએલ િીઠ બ્લીચના 5 ભમભલલીટર (એમએલ)ના ગ ણોત્તરમાાં અથવા િર એક 

ભલટર પાણી િીઠ 20 એમએલ બ્લીચ.   0.1% સોભડયમ હાયપોક્લોરાઇટ સોલય શન આપવા માટે, 

આ પ્રમાણ 5% સોભડયમ હાયપોક્લોરાઇટ િરાવતા બ્લીચ પર આિાભરત છે. ઘરલે ાં (કલોભરન) 

બ્લીચને યોગ્ય રીતે સાંચાભલત કરવા માટેની  સૂચનાઓન ાં પાલન કરો. 

• જો તે સાિનો જીવાણ  નાશકભિયા માટે પ્રવાહીના ઉપયોગ સામે ટકી શકે, તો વારાંવાર અડવામાાં 

આવતાાં ઇલેક્ટર ોભનક ઉપકરણો (િા.ત., કીબોડ્સક, ટચ ભસ્િન) 70% આલકોહોલથી ઓછામાાં ઓછા 

િરરોજ જીવાણ નાભશત થઈ શકે છે. 

• ટૂથબ્રશ, ટ વાલ, ચાિર-ઓશીકાાં, ભબન-તબીબી માસ્ક, વાસણો અથવા ઇલેક્ટર ોભનક સાિનો જવેી અાંગત 

વસ્ત ઓ બીજાઓ સાથે સભહયારી ન કરો. 

તબીબી લક્ષણો માટે તમે જાતે દેખરખે રાખો 

• તબીબી લક્ષણો, ખાસ કરીને તાવ અને શ્વાસનાાં લક્ષણો જવેાાં કે ખાાંસી અથવા શ્વાસ લેવામાાં 

તકલીફ માટે જાતે ભનરીક્ષણ કરો. 

• િરરોજ તમારાં  તાપમાન લો અને નોાંિ કરો (અથવા જમે તમારા જાહેર આરોગ્ય સત્તાભિકારી  

દ્વારા ભનિેભશત કરવામાાં આવય ાં હોય તેમ કરો) અને તાવ ઘટાડવાની િવાઓ (િા.ત. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.htmlhttps:/www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/disinfectants/covid-19.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/bleach.html
https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/bleach.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
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એસેટાભમનોફેન, આઇબ પ્રોફેન)નો ઉપયોગ કરવાન ાં શક્ય તેટલ ાં ટાળો. આ િવાઓ COVID-

19ના  પ્રારાંભિક લક્ષણને છ પાવી શકે છે. 

જ્યાર ેસ્વૈદચ્છક એકાાંતવાસ  

(સ્વયાં-એકાાંત)માાં હો ત્યાર ેઘર ેરાખવાનો પ રવઠો 

• ભબન-તબીબી માસ્ક અથવા ચહેરાન ાં આવરણ (એટલે કે નાક અને મોાંની કોઇ જગ્યા ખ લલી 

છોડ્યા વગર સાંપૂણકપણે ઢાાંકવા માટે બનાવવામાાં આવય ાં હોય, અને માથે ગાાંઠ બાાંિીને અથવા 

કાન પાછળ બાાંિવાની પટ્ટીથી સ રભક્ષત કય ું હોય એવ ાં આવરણ)   

• ભનકાલ થઈ શકે એવા કાગળના ટ વાલ 

• થમોમીટર 

• વહેત ાં પાણી 

• હાથ િોવાનો સાબ  

• ઓછામાાં ઓછો 60% આલકોહોલ િરાવત ાં આલકોહોલ આિાભરત સેભનટાઈઝર 

• ડીશ િોવાનો સાબ  

• કપડાાં િોવાનો રાબેતા મ જબનો સાબ  

• ઘરની સફાઈનાાં રાબેતા મ જબનાાં ઉતપાિનો  

• સખત-સપાટીના જાંત નાશક પિાથક કે જમેાાં ડરગ આઇડેભન્ટભફકેશન નાંબર (ડીઆઇએન) Drug 

Identification Number (DIN) હોય, અથવા જો તે ઉપલબ્િ ન હોય તો, કેભન્િત (5%) પ્રવાહી 

બ્લીચ અને તેને માંિ કરવા માટે એક અલગ કન્ટેઇનર 

• વિ -સ્પશક પામતાાં ઇલેક્ટર ોભનક્સ માટે સફાઇનાાં યોગ્ય ઉતપાિનો  

* સાંસગકદનષેધ અદધદનયમ 

કેનેડા સરકાર ેસાંસગકભનષેિ અભિભનયમ - કોરને્ટાઇન એક્ટ- (Quarantine Act) હેઠળ તાકીિનો હ કમ 

(Emergency Order) લાગ  કયો છે જનેાથી, જ ેવયભિઓ કેનેડામાાં – હવાઇ, િભરયાઇ અથવા જમીન 

માગક દ્વારા – પ્રવેશતા હોય જઓે તબીબી લક્ષણ ભસવાયના હોય તેમણે COVID-19ની શરૂઆત અને 

ફેલાવાને મયાકભિત કરવા પોતાની જાતને  14 ભિવસ માટે ક્વોરને્ટાઇન થવાને (સ્વયાં-એકાાંતવાસને) 

આવશ્યક કર ેછે.   

14-ભિવસનો સમયગાળો વયભિ કેનેડામાાં પ્રવેશ કર ેછે તે ભિવસે પ્રારાંિ થાય છે. 



  

 6 

 

આવશ્યક કામદારો માટે કાયક સાંબાંદધત મ સાફરી 

અમ ક વયભિઓ માલ અને આવશ્યક સેવાઓ  નો પ્રવાહ સતત રાખવા માટે અથવા કેનેભડયનોને 

અન્ય આવશ્યક સેવાઓ પ્રાપ્ત કરાવતા હોય અથવા પૂરી પાડતા હોય એ વયભિઓ ભનયભમતપણે 

સરહિ પાર કર ેછે, તેમને કેનેડાની બહાર મ સાફરીને લીિ,ે જ્યાાં સ િી તેઓ એભસમ્પટોમેભટક  (COVID-

19નાાં લક્ષણો ન િરાવતા હોય એવા) રહે છે, તયાાં સ િી સાંસગકભનષેિ (સ્વયાં-એકાાંતવાસ)ની 

જરૂભરયાતથી મ ભિ અપાય છે. 

તેઓએ આ કરવ ાં જ જોઇશે: 

• શારીભરક (સામાભજક) અાંતર જાળવવા  ન ાં પાલન કરો 

• તબીબી લક્ષણો  માટે સ્વયાં-િેખરખે રાખો (જો તમે તબીબી લક્ષણ ભવકભસત કરો, તો તમારા 

સ્થાભનક જાહેર આરોગ્ય સત્તાભિકારી ની સૂચનાઓન ાં પાલન કરો) 

• જટેલ ાં શક્ય બને એટલ ાં તમારા ભનવાસસ્થાને રહો. 

જો તમને જાહેર આરોગ્ય દ્વારા અન્ય કોઇ કારણોસર ક્વોરને્ટાઇન કરવા સૂચના આપવામાાં આવી હોય 

(િાખલા તરીકે, તમે કોઈ કેસ સાથે ગાઢ સાંપકકમાાં રહ્યા છો), તો તમારા સ્થાભનક જાહેર આરોગ્ય 

સત્તાભિકારીને તમારી ભસ્થભતની જાણ કરો અને તેમના ભનિેશોન ાં પાલન કરો. 

આપણે સૌ COVID-19ના ફેલાવાને રોકવામાાં આપણી િભૂમકા અિા કરી શકીએ છીએ. 

વિ  માભહતી માટે Canada.ca/coronavirus ની મ લાકાત લો અથવા કૉલ કરો 1-833-784-4397 

 

 

 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/social-distancing.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html?topic=tilelink
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms/provincial-territorial-resources-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
tel://+18337844397/

