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કોરોનાવાયરસ રોગ (COVID-19)
COVID-19થી પીડાતા બાળકની ઘરમાાં સાંભાળ કે વી રીતે લેવી: સાંભાળ રાખનારાઓ માટે સલાહ

જે બાળકોને COVID-19નાાં હળવાાં તબીબી લક્ષણો હોય તેઓ, હોસ્પિટલમાાં દાખલ કયાા સ્વના, ફરીથી સાજા
થવાના સમગ્ર સમયગાળા દરસ્મયાન તેમની સાંભાળ રાખનાર સાથે ઘરે રહેવા સક્ષમ હોય છે.
જો તમે એવા બાળકની સાંભાળ રાખી રહ્યા છો જેને શાંકાપિદ અથવા સાંભસ્વત COVID-19 છે, તો ઘરમાાં
તમારી જાતનાં અને અન્ય લોકોન,ાં તેમજ તમારા સમદાયના લોકોનાં રક્ષણ કરવા નીચે જણાવેલાાં િગલાાંને
અનસરો.

COVID-19નાાં તબીબી લક્ષણો
-

તાવ
ખાાંસી
શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ

તમારા બાળકનાાં તબીબી લક્ષણોનાં ધ્યાન રાખો
-

તમારા આરોગ્ય કાયાકર અથવા જાહેર આરોગ્ય સત્તાવાળા ના સ્નદે શન મજબ તમારા બાળકનાાં તબીબી
લક્ષણોન ું ધ્યાન રાખો.

-

વધ બગડતાાં લક્ષણોનાં ધ્યાન રાખો જેમ કે ઝડિી શ્વાસ લેવો, શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ, ગાંચવાડો, તમને
ઓળખવામાાં અસમથાતા, તાવથી શરદી અથવા એવો તાવ જે તાવ-ઘટાડવાની દવાઓ (દા.ત.
આઇબપ્રોફે ન, એસ્સટોસ્મનોફે ન) આપ્યા છતાાં 12 કલાકથી વધ સમય સધી ઉતરે નહીાં.

-

જો તમારા બાળકને અત્યાંત ખરાબ લક્ષણો વવકવસત થઇ રહ્ાાં હોય તો 911 પર અથવા
તમારા સ્થાવનક ઇમજજ ન્સી નાંબર પર કૉલ કરો
જો એમ્બ્યલન્સને બોલાવતા હો, તો તે મોકલનારને કહો કે બાળકને COVID-19 છે. જો કોઈ ખાનગી
વાહનથી હોસ્પિટલ જતા હો, તો હોસ્પિટલને અગાઉથી ફોન કરો અને તેમને જણાવો કે બાળકને

-

COVID-19 છે.

હાથ સ્વચ્છ રાખો
-

-

તમારા અને તમારા બાળકના હાથ વારં વાર, ઓછામાું ઓછા 20 સેકુંડ સધી, સાબ અને પાણીથી ધ ૂઓ, ખાસ
કરીને બાળક સાથેના કોઈિણ પ્રકારનાાં સાંિકા િછી (દા.ત. ડાયિર બદલવા) અને ગ્લૉવ્સ કાઢયા િછી.
જો સાબ અને િાણી ઉિલ્ધ ન હોય અને જો તમારા હાથ ગાંદા ન લાગતા હોય, તો આલ્કોહોલ આધાસ્રત
સેસ્નટાઈઝર (ABHS)નો ઉિયોગ કરો જેમાાં ઓછામાાં ઓછાં 60% આલ્કોહોલ હોય. જો હાથ ગાંદા લાગે છે, તો
પ્રથમ ભીના વાઇિથી ગાંદકીને દૂ ર કરો, િછી સેસ્નટરાઈઝર ABHS નો ઉિયોગ કરો.
સ્નકાલ થાય એવા કાગળના ટવાલ વડે હાથને કોરા કરો.
જો તે ઉિલ્ધ ન હોય તો ફરીથી વાિરી શકાય તેવા ટવાલનો ઉિયોગ કરો અને જ્યારે તે ભીનો થઈ જાય
ત્યારે તેને બદલો. તેને સસ્હયારો ના કરશો.
તમારી આાંખો, નાક અને મોાં ધોયા વગરના હાથથી પિશા કરવાનાં ટાળો અને તમારા બાળકને િણ
પ્રોત્સાસ્હત કરો કે તે િોતાના ચહેરાને પિશા ન કરે.

ચેપને અન્ય લોકો સધી ફે લાતો ટાળો
-

-

-

તમારાં બાળક તમારા ઘરમાાં અથવા દે ખરેખ રાખી શકાય એવી જગ્યામાાં બહાર રહેવાં જોઈએ, સ્મત્રો સાથે ન
રમવાં જોઈએ અથવા શાળાએ કે જાહેર પથળોએ ન જવાં જોઈએ, અને શક્ય હોય તો, બીજાઓથી 2 મીટરની
અાંદર ન હોવાં જોઈએ.
તમારા બાળક સાથે તમારી અાંગત વપતઓ સસ્હયારી ના વાિરશો, જેવી કે ટથબ્રશ, ટવાલ, ચાદર-ઓશીકાાં,
વાસણો અથવા ઇલેક્ટટર ોસ્નક સાધનો.
ખાવા-િીવાનાં સસ્હયારાં ના કરશો.
જો શક્ય હોય તો, બાળક માટે અલગ બાથરૂમનો ઉિયોગ કરો. શક્ય ન હોય તો, ફલશ કરતા િહેલાાં
ટોયલેટનાં ઢાાંકણાં બાંધ કરી દો.
પતનિાન કરાવતી માતાઓ માટે : પતનિાન કરાવવાથી તમારા બાળકને થતા આરોગ્યના લાભોને ધ્યાનમાાં
લેતાાં એ ભલામણ કરવામાાં આવે છે કે તમે પતનિાન કરાવવાનાં ચાલ રાખો. રોગના સાંિકા માાં આવવાનાં ટાળી
શકાય તે માટે ચહેરા ઉિર માપક િહેરી રાખો.
જો તમે ફોમ્બયાલા અથવા િાંિથી કાઢે લ દૂધ ખવડાવતાાં હોવ તો, દરેક ઉિયોગ િહેલાાં સાધનોને કાળજીિૂવાક
જાં તરસ્હત કરો અને બાટલીઓ કે પતન માટે નો િાંિ કોઈની સાથે સસ્હયારો કરશો નહીાં.

તમારી આસપાસનાં વાતાવરણ સ્વચ્છ રાખો
-

વિરાયેલા માપક, ગ્લૉવ્સ અને અન્ય દૂસ્િત વપતઓ અાંદર આવરણવાળા કન્ટે ઇનરમાાં મૂકો, સામગ્રીને
સરસ્ક્ષત કરો અને ઘરના અન્ય કચરા સાથે તેનો સ્નકાલ કરો.
પ્લાસ્પટક આવરણવાળા કન્ટે ઇનરમાાં સાંભસ્વત દૂ સ્િત કિડાાં મૂકો અને હલાવશો નહીાં. કિડાાં ધોવા
સ્નયસ્મત વિરાતા સાબ અને ગરમ િાણી (60-90 ° સે)થી ધોઈ લો અને સારી રીતે સૂકવો. બાળકને
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-

લગતાાં કિડાાં અને ચાદર વગેર ે અન્ય લૉન્ડર ીથી ધોઈ શકાય છે. દૂ સ્િત લૉન્ડર ીના સીધા સાંિકા માાં હોવ ત્યારે
ગ્લૉવ્સ અને ફે સ માપક િહેરવા જોઈએ.
દરરોજ ઓછામાાં ઓછાં એકવાર, ઘરના લોકો જેને વારાં વાર પિશે છે એવી સિાટીઓ (દા.ત., શૌચાલય,
લૉન્ડર ી કન્ટે નર, બેડસાઇડ ટે બલ, બારણાના હાથા, ફોન અને ટે સ્લસ્વઝન સ્રમોટ્સ)ને પવચ્છ કરવા
નક્કર-સપાટીના મુંજૂર થયેલા જીવાણનાશકનો ઉિયોગ કરો. ટચ સ્પિન 70% આલ્કોહોલયક્ત
વાઇપ્સથી સાફ કરો.

તમારી જાતને સરવક્ષત કરો
-

-

ફક્ત એક તાંદરપત વ્યસ્ક્તએ બાળકની સાંભાળ લેવી જોઈએ, િરાં ત તમારા ઘરના દરેક વ્યસ્ક્તએ આ
માગાદશાનનાં િાલન કરવાં જોઈએ.
જે લોકોને COVID-19થી ગાંભીર બીમારીનાં જોખમ વધારે છે તેમણે COVID-19 વાળા બાળકની સાંભાળ
રાખવી જોઈએ નહીાં. આમાાં મોટી ઉાંમરની વ્યસ્ક્તઓ, જેમને લાાંબા સમયથી સતત તબીબી તકલીફો (દા.ત.
હૃદય રોગ, ડાયાસ્બટીસ) હોય તે અથવા જેમની રોગપ્રસ્તકારક શસ્ક્ત નબળી િડી છે એવા લોકો સામેલ છે.
જો તમારે બાળકથી 2 મીટરની અાંદર હોવાં જરૂરી હોય, તો ચહેરા િર માપક લગાવો, સ્નકાલ થઈ શકે એવા
ગ્લૉવ્સ અને આાંખનાં સરક્ષા-સાધન િહેરીને જાઓ.
ફે સ માપક અથવા ગ્લૉવ્સ ફરીથી ન વાિરો.
જો શક્ય હોય તો, જ્યારે તમે બાળકની સાંભાળ રાખતા હો ત્યારે િણ માપક િહેરવો જોઈએ અને તેના ચહેરા
અથવા માપકને અડવાં ન જોઈએ.

તબીબી લક્ષણો માટે તમારી પોતાની દે ખર ેખ રાખો
-

તમારા િોતાનાાં તબીબી લક્ષણોની દે ખરેખ રાખો અને તમારા પથાસ્નક જાહેર આરોગ્ય અસ્ધકારી દ્વારા
પવયાં-અલગ થવા અાંગે આિવામાાં આવેલી કોઈિણ સલાહને અનસરો.
જો તમને હળવાાં તબીબી લક્ષણો લાગે, તો િણ શક્ય તેટલાં ઝડિથી િોતાને અલગ કરો અને આગળની
સૂચનાઓ માટે તમારા પથાસ્નક જાહેર આરોગ્ય સત્તાવાળાળાઓનો સાંિકા કરો.

આ પરવઠાઓ જાળવો
□
□
□
□
□
□
□

ચહેરા માટે ના માપક (ફરીથી વાિરશો નહીાં)
સાંભાળ રાખનારના ઉિયોગ માટે આાંખનાં રક્ષણ (ચહેરાનાં કવચ અથવા ગૉગલ્સ)
સાંભાળ રાખનારના ઉિયોગ માટે સ્નકાલ થઈ શકે એવા ગ્લૉવ્સ (ફરીથી-વાિરશો-નહીાં)
સ્નકાલ થઈ શકે એવા િેિર ટૉવેલ
સ્ટશ્ય
અાંદર પ્લાસ્પટકનાં આવરણ હોય એવાં કચરાનાં કન્ટે ઇનર
થમોમીટર
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

તાવ ઉતારવા માટે ની કાઉન્ટર િર મળતી દવાઓ (દા.ત. Ibuprofen અથવા Acetaminophen)
વહેતાં િાણી
હાથ ધોવાનો સાબ
ઓછામાાં ઓછાં 60% આલ્કોહોલ ધરાવતાં હેન્ડ સેસ્નટાઇઝર
ડીશ ધોવાનો સાબ
કિડાાં ધોવાનો રાબેતા મજબનો લૉન્ડર ી સાબ
સફાઈ માટે ઘરમાાં વિરાતાાં રાબેતા મજબનાાં ઉત્િાદનો
વન-પટૅ િ સ્લલનર/જાં તનાશક
સખત સિાટીના જાં તનાશક િદાથા, અથવા જો તે ઉિલ્ધ ન હોય તો, કે સ્ન્િત (5%) પ્રવાહી ્લીચ અને
માંદ કરવા માટે એક અલગ કન્ટે ઇનર
આલ્કોહોલ આધાસ્રત વાઇપ્સ

આિણે સૌ COVID-19ને ફે લાતો રોકવામાાં િોતિોતાની ભૂસ્મકા ભજવી શકીએ એમ છીએ.
વધ માસ્હતી માટે , Canada.ca/coronavirus ની મલાકાત લો અથવા 1-833-784-4397 િર સાંિકા કરો.

4

