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શારીરરક અંતર રાખવં (મારિતી પત્રક)
જો આપણે, એકબીજા વચ્ચે શારીરરક અંતર રાખવાના પ્રયાસો સભાનતાપૂવવક કરીએ, તો સાથે મળીને
આપણે COVID-19 નો ફે લાવો ધીમો કરી શકીએ. શારીરરક અંતર રાખવં એ અસરકારક પરવાર થયેલા
પૈકીની એક રીત છે, જેનાથી ફાટી નીકળે લા રોગનો ફે લાવો ઓછો થઈ શકે છે. ધીરજ અને સહકાર વડે
આપણે પોતપોતાની ભૂરમકાઓ ભજવી શકીએ એમ છીએ.

શારીરરક અંતર રાખવં એટલે શં?
આનો અથવ એ છે કે બીજાઓ સાથેના સંપકવ ઓછા કરવા માટે તમારા રોરજં દા રનત્યક્રમમાં ફે રફાર
કરવો, તેમાં સામેલ છે:
•
•
•
•

ભીડવાળી જગ્યાઓએ જવાનં અને રબનજરૂરી ભેગા થવાનં ટાળવં
હાથ રમલાવવા જેવં સામાન્ય અરભવાદન કરવાનં ટાળવં
વધારે જોખમ વાળા લોકો સાથેનો સંપકવ મયાવરદત કરવો (દા.ત. વયસ્ક વૃદ્ધો અને જેઓનં આરોગ્ય
નબળં હોય)
બીજાઓથી શક્ય હોય એટલં, ઓછામાં ઓછં બે હાથ જેટલં (લગભગ બે મીટર), અંતર રાખવં

તમે શારીરરક અંતર કે વી રીતે રાખી શકો તેની આ રિી
સૂચનાઓ:
•
•
•
•
•
•
•

હાથ રમલાવવા, ચંબન કરવા અને ભેટવા કરતાં હાથ ઊંચો હલાવીને અરભવાદન કરો
જમવા તથા મનોરં જન સરહત માટે , શક્ય હોય ત્યાં સધી, ઘેર રહો
ગ્રોસરી દર અઠવારડયે એક વાર કરો
જાહેર વાહન વ્યવહારનો ઉપયોગ ઓછી ભીડવાળા સમયમાં કરો
વચ્યવઅલ રમટીંગ્સ કરો
તમારા બાળકો માટે વચ્યવઅલ પ્લેડેટ્સ યોજો
તમારા રમત્રો અને પરરવારજનો સાથે સંપકવ રાખવા માટે ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ કરો

જો શક્ય હોય તો,
•
•
•

ફડ રડલીવરી સરવવરસસનો અથવા ઓનલાઇન ખરીદીનો ઉપયોગ કરો
કસરત ઘરમાં અથવા બહાર કરો
ઘેરથી કામ કરો

નોંધ: કે ટલાક લોકો કોઈ તબીબી લક્ષણો બતાવતા હોતા નથી, તેમ છતાં તેઓ COVID-19 ફે લાવી શકે
છે. એવી પરરરસ્થરતઓમાં જ્ાં શારીરરક અંતર જાળવવં મશ્કે લ હોય છે , ત્યાં રબન-તબીબી માસ્ક
અથવા ચહેરાનં આવરણ (એટલે કે નાક અને મોંની કોઇ જગ્યા ખલ્લી છોડ્યા વગર સંપૂણવપણે ઢાંકવા
માટે બનાવવામાં આવ્યં હોય, અને માથે ગાંઠ બાંધીને અથવા કાન પાછળ બાંધવાની પટ્ટીથી સરરક્ષત
કયું હોય એવં આવરણ) પહેરવાથી તમારા શ્વાસોચ્છવાસનાં ઝીણાં ટીપાં અને તમારી આસપાસના
લોકો તથા સપાટીઓ વચ્ચે અવરોધ પૂરો પાડે છે. તે તમને તમારા નાક અથવા મોંને સ્પશવ કરવાનં પણ
અટકાવી શકે છે, જે તમારા શરીરમાં વાયરસ પ્રવેશવાનો બીજો માગવ છે.
નોંધ: કે નેડા સરકારે સંસગવરનષેધ અરધરનયમ - કોરન્ટાઇન એક્ટ- (Quarantine Act) હેઠળ તાકીદનો
હકમ (Emergency Order) લાગ કયો છે જેનાથી, જે વ્યરિઓ કે નેડામાં – હવાઇ, દરરયાઇ અથવા
જમીન માગવ દ્વારા – પ્રવેશતા હોય, જેઓ તબીબી લક્ષણ રસવાયના હોય, તેમણે COVID-19ની
શરૂઆત અને ફે લાવાને મયાવરદત કરવા પોતાની જાતને 14 રદવસ માટે ક્વોરેન્ટાઇન થવાને (સ્વયંએકાંતવાસને) આવશ્યક કરે છે. 14-રદવસનો સમયગાળો તમે કે નેડામાં પ્રવેશ કરો તે રદવસે શરૂ થાય
છે.
•
•

જો તમે મસાફરી કરી િોય અને કોઈ તબીબી લક્ષણો ન િોય તો, તમાર ે સંસર્ગરનષેધ અવશ્ય
કરવો જ જોઈએ (સ્વ-અલર્ થવં જોઇએ).
જો તમે મસાફરી કરી િોય અને તબીબી લક્ષણો િોય તો તમાર ે અલર્ થવં જ જોઇએ.

વધ મારિતી માટે : Canada.ca/coronavirus 1-833-784-4397
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