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કોરોનાવાયરસ રોગ (COVID-19):
નનર્બળ લોકો અને COVID-19
આમ તો રોગ કોઇને પણ બીમાર કરી શકે છે , પણ કે ટલાક કે નેડિયનો તેમની
તબીબી હાલત, સામાડિક અને આડથિક સંિોગોને લીધે ગંભીર પ્રકારનાં
કોડ્લલકે શન્સ ડિકસાિિાના િોખમ પર િધુ હોય છે .
આ લોકોને COVID-19 િાયરસ થતો અથિા ફે લાિિાથી અટકાિિામાં મદદ
કરિા માટે સંસ્થાઓ, સ્ટાફ અને સ્િયંસેિકો મહત્ત્િપૂણિ ભૂડમકા ભિિે છે . પોતાને
અને અન્યને સ્િસ્થ રાખિામાં મદદ કરિા માટે િે સરળ િસ્તુઓ તેઓ કરી શકે છે
તે શૅર કરીને પ્રારં ભ કરો, િો તેઓ કોઈ સંકેતો અને તબીબી લક્ષણો ડિકડસત કરે
તો તેમને મદદ કરિા માગિદશિન આપો અને COVID-19માંથી સાજા થતા બીમાર
ક્લાયન્્સની સંભાળ માટે ની રીતો શીખો.

નનર્બળ લોકોમાાં આ સૌનો સમાવેશ થઈ
શકે છે
એિી કોઇપણ વ્યડિ:
• િે િયસ્ક િૃદ્ધ હોય
• િે પોતાની તબીબી તકલીફોને કારણે િોખમ પર હોય (દા.ત. હ્રદયરોગ,
હાઇપર ટે ન્શન,, િાયાબીડટસ, ફે ફસાંની લાંબા સમયની બીમારીઓ, કે ન્સર)
• િે તેમની રોગપ્રડતકારક શડિ કોઇ બીમારી અથિા સારિાર (દા.ત.
ડકમોથેરપી)ને લીધે નબળી પિિાને લીધે િોખમ પર હોય

એિી કોઇપણ વ્યડિ િેને:
• િાંચિામાં, બોલિામાં, સમિિામાં અથિા િાતચીત કરિામાં મુશ્કે લી પિતી
હોય
• તબીબી સંભાળ અથિા આરોગ્ય સલાહ પ્રાપ્ત કરિામાં મુશ્કે લી પિતી હોય
• ચેપ ડનિારિાની પ્રિૃડિઓ િેિી કે િારં િાર હાથ ધોિામાં તથા ઉધરસ અને
છીંકને આિરી લેિામાં મુશ્કે લી પિતી હોય
• િતિમાન ડિડશષ્ટ તબીબી સંભાળ અથિા તેને ચોક્કસ તબીબી પુરિઠાની
િરૂર હોય
• િતિમાન દે ખરેખની િરૂડરયાતો અથિા સ્િતંત્રતા જાળિિા માટે ટે કો િરૂરી
હોય
• પડરિહન પ્રાપ્ત કરિામાં મુશ્કે લી હોય
• આડથિક અિરોધો હોય
• અચોક્કસ રોિગાર અથિા કામ કરિાની ડસ્થડતઓ િિ હોય
• સામાડિક અથિા ભૌગોડલક અલગતા, િેમ કે દૂ રસ્થ અને અલગ સમુદાયોમાં
હોય
• આિાસની અસુરડક્ષત, અપૂરતી અથિા અિાસ્તડિક ડસ્થડતઓ હોય

COVID-19 ફાટી નીકળે તે દરનમયાન
સાંસ્થાઓ નનર્બળ લોકોને કે વી રીતે ટે કો
કરી શકે
હકીકતો જાણિા માટે સમય કાઢો:
• Canada.ca/coronavirus ની મુલાકાત લઈને COVID-19 ડિશે િધુ જાણો.
• તમારા સમુદાયની િતિમાન પડરડસ્થડત અંગે અદ્યતન રહો
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• COVID-19 સુસંગત માડહતી, સંસાધનો અને માગિદશિન મેળિિા માટે
સ્થાડનક, પ્રાંત, પ્રાદે ડશક જાહેર આરોગ્ય અડધકારીઓનો સંપકિ કરો.
તૈયાર થિા માટે સમય કાઢો:
• તમારા ધંધાને સતત ચાલુ રાખિાના આયોિનની સમીક્ષા કરો િેથી તમને અને
તમારા સ્ટાફને ખબર પિે કે શું કરિું.
• સંભડિત ડિક્ષેપો માટે અગાઉથી યોિના બનાિો.
• સૌથી િધુ મહત્િપૂણિ સેિાઓ પૂરી પાિિાનું કે િી રીતે ચાલુ રાખિું તે ઓળખી
રાખો અને તેની યોિના બનાિો.
• િેઓ સમાન સેિાઓ પ્રદાન કરે છે તેમની સાથે સંસાધનો અને વ્યૂહરચનાઓ
સડહયારી કરિા માટે ભાગીદાર બનો.
• સ્ટાફ, સ્િયંસેિકો અને ક્લાયન્્સના પ્રશ્નોના િિાબો આપિા માટે તૈયાર રહો.
• સામાન્ય પુરિઠાઓ અને સફાઈના પુરિઠાઓ સંગ્રહ કરિા અંગે ડિચાર કરો.
• આશ્રયસ્થાનો અને સામુદાડયક િગ્યાઓની મયાિદાઓ માટે તૈયારી કરો.
COVID-19 ના ફે લાિાને રોકિા માટે ની રીતો ડિશે સ્ટાફને ડશડક્ષત કરો:
• સાબુ અને ગરમ પાણીથી િારં િાર હાથ ધોિા અથિા આલ્કોહોલ આધાડરત
સેડનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરિો.
• હાથની સ્િચ્છતા અને ઉધરસના ડશષ્ટાચાર માટે ના પુરિઠાઓ (દા.ત.,
આલ્કોહોલ આધાડરત હેન્િ રબ, સાબુ, પેપર ટોિેલ, ડટશ્યુ, કચરાના કન્ટે નર)ની
સુલભતા િધારિી.
• િારં િાર િપરાતી રહેતી િગ્યાઓ, સપાટીઓ અને ચીિિસ્તુઓ (રસોિું ,
સામાન્ય ડિસ્તારો, િમિાનો ડિસ્તાર, િેસ્ક, સડહયારી કરાતી સુિાની
િગ્યાઓ, દરિાજાના હાથા અને નળ) સાફ કરિી.
• અન્ય લોકોથી ઓછામાં ઓછા 2 મીટરનું અંતર રાખીને, શારીડરક અંતર
જાળિિું.
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• બીમાર હોય ત્યારે ઘરે િ રહેિું.
• સડહયારી કરેલી વ્યડિગત િસ્તુઓનો ઉપયોગ ટાળિો.
• િો સ્ટાફ અથિા ક્લાયન્ટ બીમાર થિાનાં લક્ષણો બતાિે તો શું કરિું તે
ડિશેની માડહતી સડહયારી કરિી.
• ગીચ સુડિધામાં રહેતા લોકોની સંભાળ કે િી રીતે રાખિી અને કે િી રીતે અલગ
થિું (િો ઉપલબ્ધ હોય તો અલગ િૉશરૂમના ઉપયોગ સડહત) તે ડિશેનાં
પગલાં શૅર કરિાં.

COVID-19 ફાટી નીકળ્યા દરનમયાન
શારીનરક રીતે નનર્બળ લોકોને ટે કો આપવા
માટે નાાં સૂચનો
કે િી રીતે હાથ ધોિા અને ખાંસીને ઢાંકિી તે ડિશે સ્પષ્ટ સૂચનાઓ પૂરી પાિો
આટલાનો ઉપયોગ કરીને:
•
•
•
•
•

સમુદાયમાં સૌથી િધુ ઉપયોગમાં લેિામાં આિતી ભાષા
તેઓ લઈ શકે એિાં સરળ પગલાંને સમજાિતા ટૂં કા સંદેશાઓ
મોટા ફૉન્ટ અને ગ્રાડફક્સ
સહેલાઇથી પ્રાપ્ત કરી શકે એિી સૂચનાઓ (દા.ત. બ્રેઇલ, ડચત્રાત્મક)
સૂચનાઓની ડનશાનીઓને ડસંક, પ્રિેશદ્વાર, દાખલ થિાની કાયિિાહીના
ડિસ્તારો, રેસ્ટરૂ્સ, સૂિાના ડિસ્તારો, મનોરં િનના ક્ષેત્રો, પ્રતીક્ષા ઓરિાઓ
નજીકના સામાન્ય ડિસ્તારોમાં ચોંટાિીને

ટે કો આપતા ડિકલ્પો ધ્યાનમાં લો, િેમ કે :
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• જાહેર પડરિહનને બદલે સ્િયંસેિક િર ાઇિરો અને સબડસિીિાળા ટે ક્સી
ભાિાનો ઉપયોગ કરિો
• દૂ ર સુધી પહોંચિાનાં િૈકડલ્પક પગલાં અથિા “ડમત્ર”-પ્રથા અમલમાં મૂકિી
• ડદિસ દરડમયાન બીમાર ક્લાયન્્સને આશ્રયસ્થાનોમાં આરામ કરિાની મંિૂરી
આપિાની નીડતઓ સામેલ કરિી
• શક્ય હોય ત્યાં સુધી ખોરાક, પીણાં અને પુરિઠાની ઉપલબ્ધતા પ્રદાન કરિી
• ક્લાયન્્સને ડપ્રડસ્િલશનો ભરિા અથિા ફરીથી ભરિા, અને િરૂરી તબીબી
પુરિઠાની યાદ અપાિિી
િૃદ્ધ િયસ્કોને, પ્રિતિમાન તબીબી પડરડસ્થડતઓને લીધે િોખમ ધરાિતા અથિા
નબળી રોગપ્રડતકારક શડિ ધરાિતા લોકોને ટે કો કરતી સંસ્થાઓને દ્દઢતાપૂિિક
આમ કરિા સલાહ આપિામાં આિે છે :
• કમિચારીઓ સાથે તેમના કાયિને એક સુડિધામાં મયાિડદત કરિા, અને સુડિધામાં
િયાં કમિચારીઓ કામ કરે છે તે સ્થાનોને મયાિડદત કરિા માટે સુગમતા કરો.
o એિી વ્યડિ કે િે COVID-19 નાં લક્ષણો અન્ય લોકોને (અને
સપાટીઓના દૂષણને) બતાિી ન શકે , તેના સંભડિત ચેપી
શ્વાસોચ્છિાસનાં ઝીણાં ટીપાંના ફે લાિાને અટકાિિામાં સહાય કરિા
માટે તમામ સ્ટાફ અને મુલાકાતીઓને ડબન- તબીબી માસ્ક અથિા
ચહેરાનું આિરણ (એટલે કે નાક અને મોંની કોઇ િગ્યા ખુલ્ લી છોડ્યા
િગર સંપૂણિપણે ઢાંકિા માટે બનાિિામાં આવ્યું હોય, અને માથે ગાંઠ
બાંધીને અથિા કાન પાછળ બાંધિાની પટ્ટીથી સુરડક્ષત કયુું હોય એિું
આિરણ) પહેરિાનું આિશ્યક બનાિો. જ્યાર ે શારીનરક અાંતરની
ખાતરી રાખી શકાતી ન હોય, ત્યાર ે નર્ન-તર્ીર્ી માસ્ક અથવા
ચહે રાનાાં આવરણ એક વધારાનો અવરોધ પૂરો પાડે છે .
• કરુણાસભર અથિા ડિશેષ સંિોગો ડસિાય તેમની સુડિધાઓમાં, મુલાકાતોને
અને સ્થળ પરની ડબન-આિશ્યક સેિાઓને મંિૂરી આપશો નહીં
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•

•
•
•

o િો મુલાકાતીઓ અથિા સેિા કાયિકતાિઓની આિશ્યકતા હોય, તો
તેમને તાિ, ઉધરસ અથિા શ્વાસ લેિામાં તકલીફ માટે તપાસો અને િો
તબીબી લક્ષણો હોય તો પ્રિેશનો ઇનકાર કરશો
કમિચારીઓ તબીબી લક્ષણો સાથે કામ પર ન જાય તે સુડનડિત કરિા માટે
ઉચ્ચ સ્તરની તકે દારી જાળિિી
o િો કામદારોને તબીબી લક્ષણો હોય તો તેઓને કામ પર આિિા દે શો
નહીં
o દરેક ડશફ્ટ પહેલાં તબીબી લક્ષણો માટે સ્ટાફની ચકાસણી કરો, અને
o િો ડશફ્ટ દરડમયાન તબીબી લક્ષણો ડિકસે તો સ્ટાફને તાત્કાડલક ઘરે
મોકલી દો
કટોકટીની પડરડસ્થડતઓમાં સંકટકાળનો પ્રથમ પ્રત્યુિર આપનારાઓને
તપાસ કયાિ ડિના પ્રિેશિા દો
રહેિાસીઓ માટે આયોડિત કોઈપણ પ્રિાસ-પયિટન બંધ રાખો - આદશિ રીતે
એકમાત્ર અપિાદ આિશ્યક તબીબી ડનમણૂકો હશે
તમારા સંબંડધત પ્રાંડતક અથિા પ્રાદે ડશક આરોગ્ય સિા દ્વારા ડિકડસત
COVID-19 સડહતના ચેપના ફે લાિાને અટકાિિા માટે ની ભલામણોને
અનુસરો.

િો તમને શંકા હોય કે ક્લાયંટ COVID-19 થી બીમાર છે , તો કૃ પા કરીને તમારા
સ્થાડનક જાહેર આરોગ્ય સિાડધકારીનો સંપકિ કરો.
આપણે સૌ COVID-19ને ફે લાતો રોકિામાં પોતપોતાની ભૂડમકા ભિિી શકીએ
એમ છીએ.
કોરોનાિાયરસ ડિશે િધુ માડહતી માટે :
•
•

1-833-784-4397
canada.ca/coronavirus
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