કોવિડ-19

કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતની ઘર પર કેિી રીતે સંભાળ લેિી
કોવિડ-19 દ્વારા બિમાર પડતા મોટાભાગનાં લોકોને હળિા લક્ષણો હશે અને ઘર પર સાજા થિા જોઇએ.
ઘર પર સંભાળ લેિાથી કોવિડ-19 ફેલાતો અટકાિિામાં મદદ કરી શકે છે . જો તમે કોવિડ-19 ન ં વનદાન
થય ં હોય તેિી વ્યક્તતની સંભાળ લઇ રહ્યા હોિ, અથિા તેની સાથે રહેતા હોિ અને તે ઘર પર સાજા
થિા પ ૂરતા સારા હોય, તો તમારં પોતાન ં અને ઘરમાં અન્ય લોકોન,ં તથા તમારા સમદાયનાં લોકોન ં
રક્ષણ કરિા માટે આ માગદ
ગ વશિકાન ં પાલન કરો.

હ ં ઘર પર મારા પરરિારનાં સભ્યો અથિા સહિાસીને કે િી રીતે સહાયતા
કરી શકં છં?
કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતએ સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવ ં અવનિાયગ છે . આનો અથગ એ થાય છે કે તેઓ
તાત્કાબલક અથિા આપાત્તકાબલન તિીિી સંભાળની જરૂર ન હોય તો તેઓન ં ઘર છોડી શકતા
નથી. તેઓએ પાલત પ્રાણીઓ સરહત ઘરમાં તમામ વ્યક્તતઓથી આઇસોલેટ થિાની જરૂર પડે છે .
જો શક્ય હોય, તેઓએ અલાયદા ઓરડામાં અથિા અલાયદા ફ્લોર પર રહેવ ં જોઇએ અને તેઓનાં
પોતાનાં િાથરૂમનો ઉપયોગ કરિો જોઇએ. જો વ્યક્તતએ િાથરૂમ શેર કરિાની જરૂર પડે, તો ખિ
જ સ્પશગ કરિામાં આિતો હોય તેિી સપાટીઓ વનયવમત રડસઇન્ફેતટ કરો (દા.ત. ટોઇલેટ, ફોસેટ,
નળ, દરિાજાનાં હેન્ડલ, લાઇટની ક્સ્િચ િગેરે).
કોવિડ-19 ધરાિતા વ્યક્તતને માત્ર એક વ્યક્તતએ સંભાળ પ્રદાન કરિી જોઇએ. ઉંચા જોખમ પર
રહેલા લોકોએ બિમાર વ્યક્તતની કાળજી લેિાન ં કે તેનાં નજીકનાં સંપકગમાં આિિાન ં ટાળવ ં જોઇએ.
આમાં 60 િર્ગ કે તેનાંથી િધારે િયનાં લોકો, નિળુ રોગ પ્રવતકારક તંત્ર ધરાિતા લોકો અથિા
આંતરરક આરોગ્યની સમસ્યાઓ ધરાિતા લોકોનો સમાિેશ થાય છે . ઘરમાં કોવિડ-19 નો સંભવિત
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ફેલાિો અટકાિિા માટે, બિમાર વ્યક્તત માટે અથિા કોવિડ-19 થી ગંબભર જરટલતાઓનાં ઉંચા જોખમ
પર હોઇ શકે તેિા ઘરનાં સભ્ય માટે િૈકલ્લ્પક રહેઠાણ શોધિામાં સહાય કરી શકે છે . િધ મારહતી માટે,
કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતએ તેઓનાં જાહેર આરોગ્ય અવધકારી સાથે િાત કરિી જોઇએ, અથિા હેલ્થ
બલિંતસ – ઇન્ફો સાન્ટેનો સંપકગ કરિો જોઇએ (204-788-8200 અથિા 1-888-315-9257).
જાહેર આરોગ્ય અવધકારી કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતન ં તાપમાન, લક્ષણો, સખાકારીની આકારણી
કરિા અને કોઇપણ પ્રશ્નો અથિા બચિંતાઓનો પ્રવતભાિ આપિા માટે દરરોજ એક િખત તેઓનો
સંપકગ કરશે. કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતએ તેનાં લક્ષણો શરૂ થયા પછી ઓછામાં ઓછા 10 રદિસ
સધી અને તેઓને તાિ ન હોય અને અન્ય લક્ષણોમાં સધારો થિાન ં શરૂ થાય ત્યાં સધી સેલ્ફઆઇસોલેટ રહેિાન ં ચાલ ં રાખવ ં જોઇએ. તેઓ ઓઇસોલેટ રહેિાન ં ક્યારે િંધ કરી શકે તે અંગે
જાહેર આરોગ્ય અવધકારી તેઓને કહેશે. સેલ્ફ-આઇસોલેશન િંધ કરી શકાય તેિી સલાહ આપિામાં
આિે ત્યાં સધી આ સમગ્ર સમયગાળા માટે સાિચેતીઓ યથાસ્થાને રહેિી જોઇએ.
જો કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતને િધારે ખરાિ લાગિાન ં શરૂ થાય અથિા શ્વાસ લેિામાં મશ્કેલી
પડતી હોય, તો કૉલ કરો:
• હેલ્થ બલિંતસ – ઇન્ફો સાન્ટે (204-788-8200 અથિા 1-888-315-9257). તમને તિીિી
આકારણીની જરૂર છે કે નહીં તે નક્કી કરિામાં એક નસગ તમને સહાય કરશે.
• 911, જો ઇમર્જન્સી હોય.
તેઓને જરૂરી સંભાળ મેળિિા િહેલા તિીિી ધ્યાન મેળિવ ં મહત્િપ ૂણગ છે .

કોવિડ-19 ધરાિતી કોઇ વ્યક્તતનાં સંભાળ આપનારા તરીકે , હ ં બિમાર
થિાનાં મારા જોખમને કઇ રીતે ઓછં કરી શકં છં?
તમે સંભાળ લઇ રહ્યા હોિ તેિી વ્યક્તત તેની મોટાભાગની સંભાળ લઇ શકિા સમથગ હોિી જોઇએ
(જઓ તથ્યપવત્રકા – ઘર પર સાજા થઇ રહેલા લક્ષણોિાળા વ્યક્તતઓ માટે આઇસોલેશન); જોકે, તે
વ્યક્તતને સમયાંતરે મદદની જરૂર પડી શકતી હોય. સંભાળ આપનાર તરીકે, તમે આમ કરીને
તમારં રક્ષણ કરી શકો છો:
• તમારા હાથ અિારનિાર ધોિા. ઓછામાં ઓછી 15 વમનીટ સધી સાબ અને હફ
ં ાળા પાણીથી ધઓ
અને સારી રીતે તમારા હાથ સકા કરો. તમે આલ્કોહોલ-આધારરત હેન્ડ સેવનટાઇઝરનો પણ ઉપયોગ
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કરી શકો છો.
• શરીરનાં પ્રિાહીઓ સાથે સીધો સંપકગ ટાળિો, ખાસ કરીને સ્ત્રાિો જે મખ અને નાકમાંથી િહાર
આિતા હોય જેમ કે લાળ, ઉધરસ અને છીંક.
• યોગ્ય વ્યક્તતગત રક્ષણાત્મક સાધનો પહેરિા.
• જો તમારે બિમાર વ્યક્તતથી િે મીટર (છ ફૂટ) અંદર રહેિાની જરૂર પડે, તો તમાર િન્નેએ
મેરડકલ માસ્ક પહેરિા જોઇએ. સંભાળ આપનારે આંખન રક્ષણ પણ પહેરવ ં જોઇએ (ચશ્મા
પ ૂરત ં રક્ષણ આપતા નથી). બિમાર વ્યક્તત સાથે સંપકગમાં આવ્યા િાદ તમારા હાથ ધઓ.
• તેઓનાં શરીરનાં પ્રિાહીઓ (દા.ત. લાળ, શ્લેષ્મ, ઉલ્ટી, પેશાિ, મળ) સાથે તમને સંપકગમાં લાિે
તેિી સંભાળ પ્રદાન કરતી િખતે રડસ્પોઝેિલ ગ્લોવ્ઝ, મેરડકલ માસ્ક અને આંખન ં રક્ષણ પહેરો.
• સરબક્ષત રીતે રક્ષણાત્મક સાધનોનો ઉપયોગ કરિો.
- 2 િર્ગથી ઓછી િયનાં િાળકો પર, જે લોકોને શ્વાસ લેિામાં તકલીફ પડતી હોય અથિા અથિા
મદદ િગર માસ્ક દૂ ર ન કરી શકતી હોય તેિી વ્યક્તતઓ પર ફેસ માસ્ક રાખિા ન જોઇએ.
- જ્યારે સરક્ષાત્મક સાધનો પહેરતા હોિ, ત્યારે તમારે પ્રથમ તમારા હાથ ધોિા જોઇએ અથિા
આલ્કોહોલ-આધારરત હેન્ડ સેવનટાઇઝરનો (ઓછામાં ઓછા 60 ટકા આલ્કોહોલ) ઉપયોગ કરિો
જોઇએ.
- પ્રથમ માસ્કને તમારા કાન ફરતે િાંધીને અથિા તેને તમારા મસ્તક ફરતે િાંધીને પહેરો; પછી
તેને તમારા નાકની િન્ને િાજ પર દિાિીને તમારી હડપચી નીચે ખેંચીને િંધિેસત ં કરો.
ત્યારિાદ તમારં આંખન ં રક્ષણ અને ગ્લોવ્ઝ પહેરો.
- રક્ષણાત્મક સાધનો દૂ ર કરતી િખતે, તમારા ગ્લોવ્ઝ દૂ ર કરો, તમારા હાથ ધઓ, પછી તમારં
રક્ષણાત્મક સાધન દૂ ર કરો અને છે લ્લે, તમારં માસ્ક દૂ ર કરો. ફરીથી તમારા હાથ સ્િચ્છ કરો.
- તમામ સંપકગ િાદ તમારા હાથ સારી રીતે સ્િચ્છ કરો.
• કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતનાં કચરાને કાળજીપ ૂિગક હાથ ધરિો.
- કચરો (દા.ત. રટશ્ય ૂ, ઉપયોગમાં લીધેલ ં માસ્ક, િગેરે.) પ્લાસ્સ્ટકની િેગ રાખેલી કચરા પેટીમાં
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ફેંકિો જોઇએ.
- કચરો ફેંકિા માટે, કચરાની િેગ િાંધી દો અને ઘરનાં અન્ય કચરા સાથે વનકાલ કરો.
તમારા ચહેરા કે કચરાનો સીધો સ્પશગ નહીં કરિાનો પ્રયાસ કરો.
• ઘરનાં કચરાને હાથ ધયાગ િાદ તમારા હાથ ધઓ અથિા આલ્કોહોલ-આધારરત હેન્ડ
સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.
- બિમાર વ્યક્તતનાં મેલા કપડા હાથ ધરતી િખતે રડસ્પોઝેિલ ગ્લોવ્ઝ અને મેરડકલ માસ્ક પહેરો.
- મેલા કપડાને લોન્રી િેગમાં અથિા પ્લાસ્સ્ટકની િેગ રાખેલી હોય તેિી ટોપલીમાં રાખો.
હલાિશો નહીં.
- બિમાર વ્યક્તતનાં કપડા અને બલનનને અન્ય કપડાઓ સાથે ધોઇ શકાય છે .
- રે ગ્યલર ધોિાનાં સાબનો ઉપયોગ કરો અને તમારા િૉવશિંગ મવશનને સેવનટાઇઝ કે ગરમ કરિા
માટે સેટ કરો. કપડા સારી રીતે સ ૂકિિા જોઇએ.
- તમારા ગ્લોવ્ઝ દૂ ર કરો, તમારા હાથ ધઓ અને તમારં માસ્ક દૂ ર કરો અને ફરીથી તમારા હાથ
ધઓ.
- જો લોન્રી કન્ટેઇનર બિમાર વ્યક્તતનાં મેલા કપડાઓનાં સીધા સંપકગમાં આિે છે , તો તેને મંદ
બ્લીચ દ્રાિણથી રડસઇન્ફેતટ કરો.

ઘરમાં અન્ય લોકોમાં કોવિડ-19 ફેલાિાન ં જોખમ હ ં કેિી રીતે ઘટાડી શકં
છં?
• રદિસમાં ઓછામાં ઓછી િે િખત, અથિા જરૂરીયાત પ્રમાણે િધારે માત્રામાં ઉચ્ચ સ્પશગ ક્ષેત્રો
સાફ કરો અને રડસઇન્ફેતટ કરો (દા.ત. ટોઇલેટ, ફોસેટ્સ, વસિંતસ, કાઉન્ટરરોપ્સ, ટેિલ, લાઇટ
ક્સ્િચ, દરિાજાનાં હેન્ડલ, ઇલેતરોવનતસ, રીમોટ કન્રોલ, િગેરે).
• સફાઇ અને રડસઇન્ફેતટ કરતી િખતે, આ સવનવિત કરો:
- રડસ્પોઝેિલ ગ્લોવ્ઝ પહેરો.
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- ક્ષેત્ર અથિા િસ્ત જો મેલી હોય તો સાબ અને પાણીથી સાફ કરો. ત્યારિાદ, ઘરગથ્્ ં
રડસઇન્ફેતટન્ટનો ઉપયોગ કરો.
• તમે પ્રોડતટ સરબક્ષત અને અસરકારક રીતે િાપરતા હોિાન ં સવનવિત કરિા માટે લેિિ
પરની સ ૂચનાઓન ં પાલન કરિાની ખાતરી કરો. ઘણી પ્રોડતટ્સ જતં ઓનો નાશ કરિા માટે
ઘણા ઉત્પાદનો કેટલીક વમનીટ સધી સપાટીને ભીની રાખિાની ભલામણ કરે છે . ગ્લોવ્ઝ
પહેરિા, જગ્યા સારી હિાઉજાસ ધરાિતી હોિાન ં સવનવિત કરિાની અને િસ્ત અથિા
સપાટીને ઉપયોગ કયાગ િાદ લછ
ં ૂ ી નાંખિાની અથિા વિિંછળી નાંખિાની પણ ઘણા ભલામણ
કરતા હોય છે .
- રડસઇન્ફેતટન્ટ ઓછામાં ઓછા 70 ટકા આલ્કોહોલ ધરાિતા હોિા જોઇએ અથિા
ઇપીએરજીસ્ટડગ ઘરગથ્્ ં રડસઇન્ફેતટન્ટ તરીકે િગીકૃત થયેલા હોિા જોઇએ. એક લીટર
પાણીમાં 20 વમલી (ચાર ચમચી) બ્લીચ વમશ્ર કરીને તમે તમારં પોતાન ં રડસઇન્ફેતટન્ટ
િનાિી શકો છો. રડસઇન્ફેતટન્ટ એક વમનીટ સધી સપાટી પર રહેવ ં જોઇએ.
- પ ૂણગ કયાગ િાદ ઓછામાં ઓછી 15 સેકન્ડ સધી સાબ અને હફ
ં ાળા પાણીથી તમારા હાથ ધઓ
અથિા આલ્કોહોલ-આધારરત હેન્ડ સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.
• બલડ નીચે કરીને ટોઇલેટ ફ્લશ કરો.
• વ્યક્તતગત િસ્તઓ શેર કરિાન ં ટાળો (દા.ત. ટૂથ બ્રશ, ટિાલ, ધોિાનાં કપડા, િેડ-બલનન,
વસગરે ટ, ધોયા િગરનાં ભોજનનાં િાસણો, પીણાઓ, ફોન, કમ્પપ્ય ૂટર અથિા અન્ય ઇલેતરોવનક
ઉપકરણો).
• ખોરાક અથિા પીણાઓ શેર કરિાન ં ટાળો.
• આિોહિાની સાનકૂળતા અનસાર િારી ખોલો.

ઘરમાં કોઇ વ્યક્તતની સંભાળ લેિા માટે મારે ક્યાં પ ૂરિઠાઓની જરૂર પડે
છે ?
❑ મેરડકલ અથિા પ્રરિયાત્મક માસ્ક
❑ રડસ્પોઝેિલ ગ્લોવ્ઝ
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❑ આંખન રક્ષણ
❑ થમોમીટર
❑ તાિ-ઓછો કરતી દિાઓ
❑ િહેત ં પાણી
❑ હાથનો સાબ
❑ ઓછામાં ઓછો 60 ટકા આલ્કોહોલ ધરાિતો આલ્કોહોલ-આધારરત હેન્ડ સેવનટાઇઝર
❑ રટશ્ય ૂ
❑ પ્લ્ટાસ્સ્ટકની કોથળીઓ સાથેની કચરા પેટી
❑ વનયવમત ઘરગથ્ત સફાઇ ઉત્પાદનો
❑ સ્ટોર પરથી ખરીદે લા રડસઇન્ફેતટન્ટ, અથિા જો ઉપલબ્ધ ન હોય, તો બ્લીચ અને મંદ કરિા
માટેન ં અલગ કન્ટેઇનર
❑ આલ્કોહોલ (70 ટકા) પ્રેપ િાઇપ્સ
❑ રે ગ્યલર લોન્રી સાબ
❑ િાસણ ધોિાનો સાબ
❑ રડસ્પોઝેિલ પેપર ટોિેલ
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મારા ઘર િહાર કોવિડ-19 ફેલાતો અટકાિિા હ ં શ ં કરી શકં છં?
જો તમે પરરિારનાં સભ્ય અથિા સહિાસીની સંભાળ લઇ રહ્યા હોિ, તો અન્ય લોકો સાથે સંપકગમાં
આિિાન ં ટાળો. તમારા છે લ્લા જાબણતા નજીકનાં સંપકગ પછી 14 રદિસો સધી સેલ્ફ-આઇસોલેટ
(તિૉરે ન્ટાઇન) થાઓ અને બિમારીનાં કોઇપણ લક્ષણો માટે તમારી દે ખરે ખ રાખો (દા.ત. તાિ / ટાઢ,
ઉધરસ, ગળાનો સોજો / ઘોઘરો અિાજ, શ્વાસ ચઢિો, સ્િાદ અથિા ગંધની ક્ષમતા ગમાિિી, અથિા
છે લ્લા 24 કલાકથી િધારે સમયથી તમને ઉલ્ટી થાય છે કે ઝાડા થાય છે , અથિા કોવિડ-19 સ્િીવનિંગ
ટૂલ પર યાદીગત કરિામાં આિેલા અન્ય લક્ષણો).
ડીબલિરી અથિા વપક-અપ સેિાનો ઉપયોગ કરો, અથિા અન્ય લોકો સાથે સંપકગમાં આિિાન ં ટાળિા માટે
વમત્રો અથિા પરરિારનાં સભ્યોને તમારા મખ્ય દરિાજા પર કરીયાણ ં અને પ ૂરિઠાઓ મ ૂકી જિા માટે
પ ૂછો.
કોવિડ-19 ધરાિતા ઘરનાં સભ્યની સંભાળ લેતા હોિ ત્યારે મલાકાતીઓને આિિા ન દો. તમારા
ઘરમાં વનયવમત રીતે આિતા હોય તેિા કોઇપણ સેિા પ્રદાતાઓને રદ્દ કરો અથિા સ ૂબચત કરો કે
ઘરનાં સભ્ય બિમાર છે , કોવિડ-19 ધરે છે , અથિા તપાસનાં પરરણામોની રાહ જોઇ રહ્યા છો.
આમાં હોમ કેર કમગચારીઓ, વ્યાિસાવયક થેરાવપસ્ટ્સ, ફીબઝયોથેરાવપસ્ટ્સ, સામાજજક કાયગકરો
િગેરેનો સમાિેશ થાય છે . સેિા પ્રદાતાઓ આ સમય દરવમયાન શ્રેષ્ઠ રીતે કેિી રીતે સંભાળ
પ્રદાન કરિી તેની ચચાગ કરશે.

કોવિડ-19 વિશે િધ મારહતી માટે :
• તમારી જાહેર આરોગ્ય નસગ સાથે િાત કરો.
• વિવનપેગમાં હેલ્થ-- બલિંતસને 204-788-8200 પર કૉલ કરો; મેવનટોિામાં અન્ય જગ્યાએ ટોલ
ફ્રી 1-888-315-9257.
મલાકાત લો:
• મેવનટોિા સરકારની કોવિડ-19 િેિસાઇટ: www.gov.manitoba.ca/covid19/
• કેનેડા સરકારની કોવિડ-19 િેિસાઇટ: www.canada.ca/en/public-health/
services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
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