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તૈયાર રહો (COVID-19)
આગળનું આયોજન
જો તમે અથવા તમારા ઘરના કોઈ બીમાર પડે અથવા જો COVID-19 તમારા સમુદાયમાાં સામાન્ય બને છે,
તો તૈયાર રહેવા માટે તમે ઘણી સરળ, વ્યવહારરક બાબતો કરી શકો છો.
એક યોજના બનાવો જેમાાં સામેલ હોય:
•

આવશ્યક પરવઠો (થોડાાં અઠવારડયા જેટલો) હાજરમાાં રાખો જેથી તમે બીમાર થાવ તો તમારે
પોતાનુાં ઘર છોડવાની આવશ્યકતા રહેશે નહીાં.
o ગભરાટની ખરીદી ટાળો. જ્યારે પણ તમે ખરીદી કરો, ત્યારે તમારી કાટટ માાં થોડીક વધારાની
વસ્તુઓ ઉમેરો. આ સપ્લાયસટ પર ઓછો ભાર મૂકે છે, અને તમારા પર પણ આરથટક ભાર
ઘટાડવામાાં મદદ કરી શકે છે.
o તમારી રિરસ્િપ્શન દવાઓ રરન્યુ કરાવો અને ભરાવો.

તમે બીમાર થવાના રકસ્સામાાં અથવા જો તમારે કુ ટુાંબના કોઈ બીમાર સભ્યની સાંભાળ લેવાની જરૂર હોય તો
વૈકલ્પપક વ્યવસ્થાઓ. દાખલા તરીકે :
o
o
o

તમે અથવા તમારા સામાન્ય સાંભાળ રાખનાર બીમાર થશો તો બાળ-સાંભાળ માટે વધારાની મદદ
તૈયાર રાખો.
જો તમે આરિતોની સાંભાળ રાખો છો, તો સાંભાળ રાખનારની વધારાની મદદની વ્યવસ્થા રાખો.
જો શક્ય હોય તો ઘરેથી કામ કરવા રવશે તમારા રોજગારદાતા સાથે વાત કરો.

જો COVID-19 તમારા સમુદાયમાાં સામાન્ય બને છે તો શારીરરક અાંતર દ્વારા ભીડવાળી જગ્યાઓ પરના
તમારા સુંપકક ઘટાડો. દાખલા તરીકે :
o ઓછી ભીડવાળા કલાકો દરરમયાન ખરીદી અને સાવટજરનક પરરવહનનો ઉપયોગ કરો
o ઇનડોર રિટનેસ ક્લબની જગ્યાએ બહાર કસરત કરો

સુંદેશા વ્યવહાર રાખવો
•
•

તમારાં આયોજન તમારા પરરવાર, રમત્રો અને પડોશીઓ સાથે સરહયારાં કરો.
જરૂરરયાત સમયે િોન, ઇમેઇલ અથવા ટે ક્સસ્ટ દ્વારા એકબીજાની તપાસ રાખવા માટે સાથી-પદ્ધરત
ગોઠવો .
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માલ્હતગાર રહો
•
•

•

COVID-19નાાં લક્ષણો, તે કે વી રીતે િે લાય છે અને બીમારીને કે વી રીતે અટકાવી શકાય છે તેના રવશે
જાણો.
તમારી મારહતી રવશ્વસનીય સ્ત્રોતો જેવા કે કે નેડાની જાહેર આરોગ્ય એજન્સી (Public Health
Agency of Canada) તથા િાદે રશક, ક્ષેત્રીય અને મ્યુરનરસપલ જાહેર આરોગ્ય સત્તાવાળાઓ
પાસેથી મેળવો.
જો ન્યૂઝ મીરડયા તમને બેચેન બનાવે છે, તો તેનાથી થોડોક સમય રવરામ લો.

ખરીદીની યાદી
ખોરાક
સૂકા પાસ્તા અને ચોખા
પાસ્તાની ચટણીઓ
તૈયાર સૂપ, શાકભાજી અને કઠોળ
પાલતુ િાણી માટે નો ખોરાક
શારીરરક સ્વચ્છતા
ટૉઇલેટ પેપર
મરહલા સ્વચ્છતાનાાં ઉત્પાદનો
ડાયપર
ચહેરા માટે ના રટશ્યુ
સાબુ
આલ્કોહોલ આધારરત હેન્ડ સેરનટાઇઝર
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સ્વાસ્્ય કાળજી
થમોમીટર
તાવ ઘટાડવાની દવાઓ (પુખ્ ત વયના લોકો અને બાળકો માટે એરસટોરમનોિે ન અથવા
આઇબુિોિે ન)
સાિ-સિાઇ
પેપર ટૉવેલ
કચરા માટે ની પ્લારસ્ટક બેગ
ડીશ ધોવા માટે નો સાબુ
લોન્ડર ી રડજરજન્ટ
ઘરની સિાઈનાાં રાબેતા મુજબનાાં ઉત્પાદનો
સખત સપાટીના જાં તુનાશક પદાથટ, અથવા જો તે ઉપલબ્ધ ન હોય તો, કે રન્િત (5%) િવાહી બ્લીચ
અને તેને માંદ કરવા માટે એક અલગ કન્ટે ઇનર

કોરોનાવાયરસ પર વધ માલ્હતી માટે :
1-833-784-4397 | canada.ca/coronavirus

