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કોરોનાવાયરસ રોગ (COVID-19):
‘તૈયાર રહો’ માહહતી પત્રક
કે નેડામાાં ઉભા થતા કે સોને લડત આપવા માટે કે નેડાની આરોગ્ય વ્યવસ્થા તૈયાર છે, પરાં તુ જો અહીાં
ઘર આાંગણે વ્યાપક બીમારી હોય તો વ્યક્તિઓ અને સમુદાયો તૈયાર રહે તે મહત્વનુાં છે.
આગળનું આયોજન

જો તમે અથવા કુ ટુાંબના કોઈ સભ્ય બીમાર પડો અને તેમની સાંભાળની જરૂર હોય તો તમે શુાં કરશો
તે ધ્યાનમાાં લેવા સમય કાઢો.
આના ક્તવશે ક્તવચારો:
•
•

તમારે અને તમારા પક્તરવારને કયા ખોરાક અને ઘરેલુ પુરવઠાની જરૂર છે
તમારે કઇ દવાઓની આવશ્યકતા છે, જેમાાં સમય થતા પહેલાાં ક્તરન્યુ કરવાનુાં અને ક્તરક્તિલ
કરવાનુાં સામેલ હોય.

તમારા પક્તરવારજનો, ક્તમત્રો અને પડોશીઓ સાથે તમારા આયોજનની ચચાા કરો અને જરૂક્તરયાતના
સમયે િોન, ઇમેઇલ અથવા ટે ક્સસ્ટ દ્વારા એકબીજાને ચકાસતા રહેવા માટે એક વ્યવસ્થાતાંત્ર ગોઠવો.
તૈયાર રહો

પુરવઠો હાથ પર રાખો જેથી તમે બીમાર થાવ તો તમારે પોતાના ઘરેથી બહાર જવાની જરૂર ન પડે.
જ્યારે પણ તમે ખરીદી કરો ત્યારે, તમારી ગ્રોસરીની કાટા માાં થોડીક જ વધારાની વસ્તુઓ ઉમેરો. આ
સપ્લાયસા પર ઓછો ભાર મૂકે છે, અને તમારા પર પણ આક્તથાક ભાર ઘટાડવામાાં મદદ કરી શકે છે.
પરવઠાઓ:

•
•
•
•
•
•
•

સૂકા પાસ્તા અને ચોખા
પાસ્તાની ચટણીઓ
તૈયાર સૂપ, શાકભાજી અને કઠોળ
પાલતુ પ્રાણીઓ માટે નો ખોરાક અને પુરવઠો
મક્તહલા સ્વચ્છતાનાાં ઉત્પાદનો
થમોમીટર
ડાયપસા

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

સાબુ
આલ્કોહોલ આધાક્તરત હેન્ડ સેક્તનટાઇઝર
તાવ ઘટાડવાની દવાઓ (પુખ્ ત વયના લોકો અને બાળકો માટે એક્તસટોક્તમનોિે ન અથવા
આઇબુપ્રોિે ન)
ચહેરો સાિ કરવાના ક્તટશ્યુ
ટૉઇલેટ પેપર
પેપર ટૉવેલ
કચરો ભરવાની પ્લાક્તસ્ટક બેગ
ડીશ સાિ કરવાનો સાબુ
લૉન્ડર ી ક્તડટરજન્ટ
ઘરની સિાઈનાાં રાબેતા મુજબનાાં ઉત્પાદનો
સખત સપાટીના જાં તુનાશક પદાથા, અથવા જો તે ઉપલબ્ધ ન હોય તો, કે ક્તન્િત (5%) પ્રવાહી
બ્લીચ અને માંદ કરવા માટે એક અલગ કન્ટે ઇનર

સ્વસ્થ રહો અને ફે લાવાને મયાાહિત કરો
•
•
•
•
•
•
•

આખો સમય શારીક્તરક અાંતરનુાં પાલન કરો
તમારા હાથ સાબુ અને ગરમ પાણીથી ઓછામાાં ઓછા 20 સેકાંડ સુધી ધુઓ.
છીાંક અથવા ખાાંસી તમારા હાથ અથવા બાાંયમાાં ખાવ.
હાથ ક્તમલાવવા, ભેટવા અથવા ચુાંબનની જગ્યાએ હાથ ઊાંચો હલાવવાને ધ્યાનમાાં લો.
ઓછી ભીડવાળા કલાકો દરક્તમયાન ખરીદી અથવા પક્તરવહનનો ઉપયોગ કરીને ગીચ
સ્થળોએ તમારા સાંપકા ને ઘટાડો..
જેઓ બીમાર છે એવા લોકોને તમે જાણતા હોવ તો તેમને ત્યાાં સુધી ઘરે રહેવા માટે
પ્રોત્સાક્તહત કરો, જ્યાાં સુધી તબીબી લક્ષણો દે ખાતાાં બાંધ ન થઈ જાય.
જો તમે બીમાર થાવ તો, જ્યાાં સુધી તબીબી લક્ષણો દે ખાતાાં બાંધ ન થઈ જાય ત્યાાં સુધી ઘરે
રહો. તમારા આરોગ્ય સાંભાળ વ્યવસાક્તયક અથવા સ્થાક્તનક જાહેર આરોગ્ય સત્તાવાળાનો
સાંપકા કરો અને તેમને તમારાાં તબીબી લક્ષણો જણાવો. આગળ શુાં કરવુાં તે ક્તવશે તેઓ તમને
સલાહ આપશે.

માહહતગાર રહો
કોરોનાવાયરસ ક્તવશે વધુ માક્તહતી માટે :
1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus
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