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લક્ષણો ધરાવતા અને/અથવા કોત્રવડ-19 તપાસનાાં  
પત્રરણામોની રાહ જોઇ રહેલા વ્યત્રિઓ 

 માટે આઇસોલેશન 
 

ન ોંધ: આ તથ્ય પત્રિકા પ ત્રિત્રિવ ક ત્રવડ-19 તપાસ પત્રિણામ ધિાવતા વ્યત્રિઓ, તપાસનાોં 
પત્રિણામ ની િાહ જ ઇ િહેલા વ્યત્રિઓ (તેઓને સક્ષણ  હ ય કે ન હ ય અથવા સોંસર્ગમાોં આવ્યા 
હ ય કે ન હ ય) અન ેજઓેની તપાસ ન કિવામાોં આવી હ ય તેવા ક ત્રવડ-19 લક્ષણ  ધિાવતા 
વ્યત્રિઓ માિે ત્રનધાગત્રિત છે. 
 

ક ત્રવડ-19 મેળવતા મ િાભાર્નાોં લ ક ન ેહળવા લક્ષણ  હશે, પિોંત ુકેિલાક લ ક  માિે આ વાઇિસ 
ર્ોંત્રભિ ત્રિમાિી પદેા કિી શકે છે અન ેમૃતયુોં પણ ત્રનપજાવી શકે છે. ક ત્રવડ-19 થી ત્રિમાિ પડતા 
મ િાભાર્નાોં લ ક  ઘિ પિ સાજા થઇ શકે છે, પિોંતુ આઇસ લેિ થવાની અને તેઓનાોં લક્ષણ ની 
દેખિખે િાખવાની જરૂિ પડ ેછે. ઘિ પિ સોંભાળ લેવાથી ક ત્રવડ-19 ફેલાત  અિકાવવામાોં મદદ મળી 
શકે છે અન ેએ સતુ્રનત્રિત કિવામાોં મદદ મળી શકે છે કે હ ત્રપપિલમાોં ભિતી થવાની આવશ્યકતા 
હ ય તેવા તીવ્ર ક ત્રવડ-19 લક્ષણ  ધિાવતા લ ક  માિે આિ ગ્ય સોંભાળ સ્ત્ર ત  ઉપલબ્ધ થાય. જ  તમ ે
ઘિ પિ આઇસ લિે ન થઇ શકતા હ વ ત  તમાિી જાહેિ આિ ગ્ય નસગ સાથે વાત કિ . અન્ય લ ક થી 
આઇસ લેશન તમારોં  પ તાનુોં, તમાિા પનેહીજન નુોં અન ેસમદુાયમાોં િહેતા લ ક નુોં િક્ષણ કિવાન  શ્રેષ્ઠ 
માર્ગ છે. 
 

શ ાં માર ેઆઇસોલેટ થવાની જરૂર છે અન ેકેટલા સમય સ ધી? જ  તમને: 
• ક ત્રવડ-19 માિેની તપાસ પ ત્રિત્રિવ આવી હ ય અને ઘિ પિ સાજા થવા માિે પિુતા પવપથ હ વ. 
તમારા લક્ષણો શરૂ થાય તે સમયથી ઓછામાાં ઓછા 10 ત્રિવસો સ ધી આઇસોલેટ થાઓ. આ સમય 
િરત્રમયાન, તમારા તાપમાન અન ેતમારા લક્ષણો ત્રવશ ેપૂછવા માટે પત્રલલક હેલ્થ અત્રધકારીઓ અન ે
ઓટોમેટેડ કૉલ સીસ્ટમનાાં સાંયોજન પાસેથી તમે ત્રનયત્રમત કૉલ્સ પ્રાપ્ત કરશો. તમે આઇસોલેટ થવાન ાં 
ક્યાર ેબાંધ કરી શકો છો તે ત્રવશ ેપત્રલલક હેલ્થ અત્રધકારી તમને કહેશ.ે 

• તપાસ કિાવી હ ય અન ેતમાિી તપાસનાોં પત્રિણામ ની િાહ જ ઇ િહ્યા હ વ. તમે તમારી 
તપાસનાાં પત્રરણામો મેળવવા રાહ જોઇ રહ્યા હોવ ત્યાર ેઘર પર આઇસોલેટ થાઓ. જો તમારા 
કોત્રવડ-19 તપાસનાાં પત્રરણામો નેગેત્રટવ આવે, પરાંત  તમને લક્ષણો હોય, અન ેતમે યાિા કરી હોય 
અથવા એવા કેસ સાથે સાંસગગમાાં આવ્યા હોવ, તો તમાર ેસમગ્ર 14 ત્રિવસો માટે અને તમે 24 કલાક 
માટે લક્ષણોથી મૂિ રહ્યા હોવ ત્યાાં સ ધી સેલ્ફ-આઇસોલેટ (ક્વૉરને્ટાઇન) રહેવાન ાં ચાલ ાં રાખવ ાં 
અત્રનવાયગ છે. જો તમારી કોત્રવડ-19 તપાસનાાં પત્રરણામો નેગેત્રટવ આવવ ેછે અન ેતમે યાિા ન કરી 
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હોય અથવા કેસનાાં સાંસગગમાાં આવ્યા ન હોવ, તો 24 કલાક સ ધી તમે લક્ષણો મૂિ થાઓ ત્યાાં 
સ ધી તમાર ેઆઇસોલેટ થવાની જરૂર છે. જો તમારા કોત્રવડ-19 તપાસનાાં પત્રરણામો પોત્રિત્રટવ 
આવે, તો તમાર ેઆઇસોલેટ રહેવાન ાં ચાલ ાં રાખવ ાં અત્રનવાયગ છે અન ેજાહેર આરોગ્ય અત્રધકારી 
તમન ેકૉલ કરશ.ે 

• શિદી અથવા ફ્લ-ૂજવેા લક્ષણ  હ ય પિોંત ુયાિા દ્વાિા કે કેસ સાથેનાોં સોંપકગ થી ક ત્રવડ-19 નાોં 
સોંસર્ગમાોં આવ્યા નથી. કોલમ A માાં યાિીગત કોઇપણ એક લક્ષણ અથવા કોલમ B માાં યાિીગત 
કોઇપણ બે અથવા વધાર ેલક્ષણોની (નીચ ેકોષ્ટક જ ઓ) નવી શરૂઆત ધરાવતા, અથવા વણસી 
રહેલા લોકોએ કોત્રવડ-19 ની તપાસ કરાવી લેવી જોઇએ. જો તમે તપાસ નહીાં કરાવવાન ાં પસાંિ કરો 
છો, તો તમાર ેઓછામાાં ઓછા 10 ત્રિવસો સ ધી ઘર પર આઇસોલેટ થવાની જરૂર પડશે. જો તમે 
24 કલાકથી લક્ષણોથી મૂિ હોવ, તો તમે 10 ત્રિવસો બાિ આઇસોલેટ રહેવાન ાં બાંધ કરી શકો છો. 
જો તમે તપાસ કરાવો છો અને તમારી કોત્રવડ-19 તપાસનાાં પત્રરણામો નેગેત્રટવ આવે, તો તમે 24 
કલાક સ ધી લક્ષણો મૂિ થાવ ત્યાાં સ ધી તમાર ેઆઇસોલેટ રહેવાની જરૂર પડે છે. જો તમારી 
કોત્રવડ-19 તપાસનાાં પત્રરણામો પોત્રિત્રટવ આવે, તો તમાર ેઆઇસોલેટ રહેવાન ાં ચાલ ાં રાખવ ાં 
અત્રનવાયગ છે અન ેએક જાહેર આરોગ્યનાાં કમગચારી તમને કૉલ કરશ.ે 

 

A B 

તાવ/ ટાઢ વહેત  નાક 

ઉધરસ સ્નાય નો િ ુઃખાવો 
ગળાનો સોજો/ ઘોઘરો અવાજ થકાવટ 

શ્વાસ લેવામાાં મ શ્કેલી ગ લાબી આાંખ (કન્જાં ત્રટટવાઇત્રટસ) 

સ્વાિ કે ગાંધની ક્ષમતા ગ માવવી માથાનો િ ુઃખાવો 
24 કલાકથી વધાર ેસમયથી ઉલ્ટી થવી કે િાડા થવા અજાણ્યા કારણથી ચામડીની ફોલ્લીઓ 

 નબળ ાં સ્તનપાન, જો ત્રશશ  હોય 

 ઉલકા થવા અથવા ભૂખ ઓછી લાગવી 
 

માિી તપાસનાોં પત્રિણામ  ત્રવશે મને કેવી િીતે જાણવા મળશે? 
પત્રરણામો https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/ પર સ રત્રક્ષત રીતે ઍટસેસ કરી શકાય 
છે. પોટગલ પર તમારી ટેસ્ટન ાં પત્રરણામ ઉપલલધ છે તેની તમને જાણ કરવા માટે તમને ટેટસ્ટ મેસેજ મળી 
શકે છે. જો કોત્રવડ-19 માટેની તમારી તપાસન ાં પત્રરણામ પોત્રિત્રટવ આવે તો જાહેર આરોગ્ય 
અત્રધકારીઓ સીધો જ તમારો સાંપકગ કરશ.ે  

https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/
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વતગમાન તપાસણીની માિાઓ અન ેતમારી તપાસ કરવામાાં આવી હતી તે સ્થળન ેકારણે કોત્રવડ-19 
તપાસનાાં પત્રરણામો માટેની સમયરખેાઓ ત્રવત્રભન્ન હોઇ શકે છે. કોત્રવડ-19 તપાસનાાં પત્રરણામો ઉપલલધ 
બને તે માટે કેટલાક ત્રિવસો લાગી શકે છે. તમે તમારી તપાસનાાં પત્રરણામો પ્રાપ્ત કરો ત્યાાં સ ધી તમાર ે
આઇસોલેટ રહેવાન ાં ચાલ ાં રાખવ ાં જોઇએ.  

જો તમે મેત્રનટોબા હેલ્થ ફેત્રમલી રત્રજસ્ટરેશન કાડગ ધરાવતા ન હોવ, મેત્રનટોબાનાાં ત્રનવાસી ન હોવ, અથવા તમે 
તમારી તપાસનાાં પત્રરણામો ઍટસેસ કરવા અસક્ષમ હોવ, તો તમે હેલ્થ ત્રલાંટસ – ઇન્ફો સાન્ટે પર કોત્રવડ 
લાઇનને 204-788-8200 પર અથવા ટોલ ફ્રી માટે 1-888-315-9257 પર કૉલ કરી શકો છો. 

જો કોત્રવડ-19 માટેની તમારી ટેસ્ટ પોત્રિત્રટવ આવે તો તમે પ્રાાંત્રતય પત્રલલક હેલ્થ, પત્રલલક હેલ્થ કોત્રવડ-19 
કોન્ટેટટ સેન્ટર, કેનેત્રડયન રડે ક્રોસ, 24/7 ઇન ટચ, અથવા અન્ય ભાગીિારો સત્રહત પત્રલલક હેલ્થનાાં 
અત્રધકારીઓ તરફથી તમારી ચાલ ાં િેખરખેનાાં ભાગરૂપે તમે ત્રનયત્રમત કૉલ્સ મેશવશો. ઓટોમેટેડ કૉલ્સ 
અથવા એસએમએસ ટેટસ્ટ સાંિેશાઓનો ઉપયોગ કરીન ેપણ તમારો સાંપકગ કરવામાાં આવી શકે છે. કીપેડ 
નાંબરનાાં ત્રવકલ્પો દ્વારા જવાબો આપી શકાય તેમ પ્રશ્ન અન ેજવાબ ફોમેટમાાં તમન ેઆઇસોલેશન, તમારા 
લક્ષણો અન ેઅન્ય પત્રલલક હેલ્થ માગગિત્રશગકાઓ ત્રવશ ેમહત્વનાાં પ્રશ્નો પૂછવામાાં આવશે. 

તમે લક્ષણોથી મૂિ થાઓ અને તમારો કેસ બાંધ થાય ત્યાાં સ ધી તમે ત્રનયત્રમત કૉલ્સ મેળવવાન ાં ચાલ ાં 
રાખશો. 
 

મેત્રનિ િા શા માિે તેઓનાોં પત્રિણામ નાોં કેસ  સતૂ્રિત કિવા માિે ઓિ -ડાયલિ અન ે
એસએમએસ િેક્સપિ સોંદેશાઓન  ઉપય ર્ કિ ેછે? 

કોત્રવડ-19 ટેત્રસ્ટાંગ અને ત્રનકટનાાં સાંપકગનાાં વધેલા સ્તરો સાથે, તમારી પત્રલલક હેલ્થ ફાઇલ સાંબાંત્રધત ઓટોમેત્રટક 

સૂચનાઓ તમન ેપ્રિાન કરવા માટે પત્રલલક હેલ્થ અત્રધકારીઓ ઓટોમેટેડ કૉલ્સ અથવા એસએમએસ સાંિેશા 

મારફત તમારો સાંપકગ  કરી શકે છે. આનાાંથી પત્રલલક હેલ્થ અત્રધકારીઓને તમને િડપથી મહત્વની માત્રહતી પ્રિાન 

કરવાની અન મત્રત મળશ.ે તમે હજ ાં  પણ પત્રલલક હેલ્થ નસગ સાથે વાત કરી શકશો જો તમે તેમ કરવા ઇચ્છતા હોવ. 

એસએમએસ ટેટસ્ટ સાંિેશાઓ અથવા ઓટોમેટેડ કૉલ્સ મારફત પત્રલલક હેલ્થ અત્રધકારીઓ તરફથી સાંચાર, 

તમારા ફોનની સ્ક્રીન પર સૂચનાઓ પ્રિત્રશગત કરવામાાં પત્રરણમી શકે છે (તમારા ટેટસ્ટ પ્રીવ્યૂ સેત્રટાંગ્સ પર આધાર 

રાખે છે). તમારી ડીસપ્લેની પસાંિગીઓ પૂણગ કરવા માટે તમે તમારા ફોનનાાં સેત્રટાંગ્સ એડજસ્ટ કરવાની ત્રવચારણા 

કરવાન ાં ઇચ્છી શકો છો. િરકે વ્યત્રિગત કેસ સમત્રપગત કૉલ અથવા ટેટસ્ટ મેળવશે. આનો અથગ થઇ શકે છે કે 

ફેત્રમલી ય ત્રનટ માટે પ્રિાન કરવામાાં આવેલા ત્રસાંગલ નાંબર પર બહ ત્રવધ કૉલ્સ અથવા ટેટસ્ટ પહોાંચાડવામાાં આવી 

શકે છે. અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે ટેટસ્ટ સાંિેશાઓ અથવા કૉલ્સ પ્રાપ્ત કરવા તમે ટેત્રસ્ટાંગ સ્થળ પર 

વ્યત્રિગત મોબાઇલ ફોન નાંબર પ્રિાન કરો. 

ટત્રસ્ટાંગનાાં સમયે પ્રિાન કરવામાાં આવેલા નાંબર પર ઓટોમેટેડ કૉલ્સ કરવામાાં આવશે અન ેસવારનાાં 9:00 વાગ્યા 

અને સાાંજના 8:00 વાગ્યા વચ્ચે સપ્તાહમાાં સાત ત્રિવસ થશ.ે તેઓને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમાર ેતમારા ફોન પર 

કોઇપણ અજ્ઞાત કૉલ-લલૉત્રકાંગ સેત્રટાંગ્સ િૂર કરવા અત્રનવાયગ છે. 

નોાંધ લેશો કે સાંભાળ અન ેસાંપકગ  વ્યવસ્થાપન સાથે સમાત્રવષ્ટ સ્ટાફ બેત્રન્કાંગની માત્રહતી, સોત્રશયલ ઇન્શ્ય રન્સ 

નાંબરો, કે્રત્રડટ કાડગ  નાંબરો, પાસપોટગ  નાંબરો, અથવા અન્ય ત્રબન-આરોગ્ય સાંબાંત્રધત ડેટા જવેી વ્યત્રિગત માત્રહતી 

માટે કિાપી નહીાં પૂછે. 
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ઓટોમેટેડ કૉલ્સ, એસએમએસ ટેટસ્ટ સાંિેશાઓ અને ગોપનીયતાની બાબતો સત્રહત કેસ અને સાંપકગ  

વ્યવસ્થાપન પર વધ  માત્રહતી https://manitoba.ca/covid19/testing/monitoring/index.html પર શોધી 

શકાય છે. 

 

આઇસ લેશનન  અથગ શુોં થાય છે? 

તમારા ઘરમાાં અથવા તમારા સમ િાયમાાં રોગનો ફેલાવો થતો અટકાવવા માટે આઇસોલેશન માટે ઘર પર 

રહેવાની અને અન્ય લોકો સાથે સાંપકગ  ટાળવાની (પત્રરવારનાાં સભ્યો સત્રહત) આવશ્યકતા છે. આનો અથગ થાય 

છે કે તમારી પ્રવૃત્રિઓ તમારા ઘર અને બાહ્ય પ્રોપટી પૂરતી મયાગત્રિત રાખવી. જો તમે કોન્ડો અથવા બહ -

ત્રનવાસી કોમ્પલેટસમાાં રહેતા હોવ, તો તમાર ેતમારા સ્ય ટમાાં રહેવ ાં અત્રનવાયગ છે. જો તમારી બાલ્કની તમારા 

પાડોશીની બાલ્કનીથી બે મીટર (છ ફૂટ) િૂર હોય તો તમે તમારી પ્રાઇવેટ બાલ્કનીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 

તમે તમારાં  આઇસોલેશન પૂણગ કરો ત્યાાં સ ધી, કામ પર જવા, શાળા અથવા અન્ય જાહેર સ્થળોએ જવા માટે 

ઘર છોડવ ાં નહી ાં (િા.ત. સ્ટોસગ અને રસે્ટોરન્ સ, પ્રાથગનાનાાં સ્થળો પરથી કબગસાઇડ ત્રપકઅપ માટે ન જાઓ), 

અન્યથા જો તમને ઇમજગન્સી અથવા તાત્કાત્રલક તબીબી સાંભાળની આવશ્યકતા હોય. 

 

ઘરમાાં હોવ ત્યાર,ે તમારા પોતાનાાં ઓરડામાાં અથવા તમારા પત્રરવારનાાં અન્ય સભ્યોથી અલાયિા ફ્લોર પર 

રહો. જો શક્ય હોય, તો અલાયિા બાથરૂમનો ઉપયોગ કરો. જો તમાર ેબાથરૂમ શેર કરવ ાં અત્રનવાયગ હોય, તો 

તેને અનારનવાર સ્વચ્છ/જાંત રત્રહત કરવ ાં જોઇએ. જો તમને તમારો ઓરડો અથવા ફ્લોર છોડવાની જરૂર પડે, 

તો મેત્રડકલ માસ્ક પહેરો અને તમારા પત્રરવારનાાં સભ્યોથી ઓછામાાં ઓછા બે મીટર (છ ફૂટ) િૂર રહો. તમારા 

ઘરમાાં રહેતા પાલત ાં પ્રાણીઓ સાથે પણ તમાર ેસાંપકગ  ટાળવો જોઇએ. કોત્રવડ-19 ધરાવતા પત્રરવારનાાં સભ્ય 

સાથે રહેવા અથવા તેની સાંભાળ લેવા અાંગેની માત્રહતી માટે, અહીાં ત્રલલક કરો. 

 

આ સમય િરત્રમયાન તમારા ઘર પર તમને મળવા કોઇ મ લાકાતીઓ ન આવે તે અત્રનવાયગ છે. જો તમે એકલા 

રહેતા હોવ, તો અન્ય લોકો સાથે સાંપકગ  ન્યૂનતમ કરવા માટે કરીયાણ ાં અને પૂરવઠાઓ તમારા િરવાજા પર છોડી 

જાય તેવી વ્યવસ્થા કરો. તમારા ઘરમાાં ત્રનયત્રમત આવતા હોય તેવા સેવા પ્રિાતાઓને રદ્દ કરો અથવા સૂત્રચત 

કરો કે પત્રરવારનાાં સભ્ય ત્રબમાર છે, કોત્રવડ-19 ધરાવે છે, અથવા તપાસનાાં પત્રરણામોની રાહ જોઇ રહ્યા છે. 

આમાાં હોમ કેર પ્રિાતાઓ, થેરાત્રપસ્્સ, ફીત્રિયોથેરાત્રપસ્્સ, સામાત્રજક કાયગકરો, વગેરનેો સમાવેશ થાય છે. 

તેઓ આ સમય િરત્રમયાન કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ સાંભાળ પ્રિાન કરવી તેની ચચાગ કરશે. 

 

હુોં  માિા લક્ષણ ની પવયોં-દેખિખે કેવી િીત ેકરોં ? 

આઇસોલેટ થઇ રહેલી કોઇપણ વ્યત્રિએ કોઇપણ નવા અથવા વધાર ેતીવ્ર લક્ષણો માટે તેઓનાાં આરોગ્યની 
િેખરખે પણ રાખવી જોઇએ. આનો અથગ છે: 

• તાવ, ઉધરસ, માથાનો િ ુઃખાવો, વહેત ાં નાક, ગળાનો સોજો, શ્વાસ ચઢવો અથવા શ્વાસ લેવામાાં મ શ્કેલી 
સત્રહતનાાં કોઇપણ નવા અથવા વણસી રહેલા લક્ષણોની ઓળખ કરવી. 

• ઓરલ (મ ખ) ત્રડત્રજટલ થમોમીટરનો ઉપયોગ કરીને, ત્રિવસમાાં બે વખત (સવાર ેઅન ેરાિે) તમારાં  તાપમાન 
માપવ ાં. સચોટ તાપમાનન ાં રીત્રડાંગ લેવ ાં મહત્વપૂણગ છે. તમારાં  તાપમાન લેતા પહેલા 30 ત્રમનીટ માટે કાંઇ પીવ ાં 
નહીાં, ધ મ્રપાન ન કરવ ાં કે ચ્ય ાંઇાં ગ ગમ ચાવવ ાં નહીાં. તમ ેએસીટેત્રમનોફેન (ટાઇલેનોલ®) અથવા આઇલય પ્રોફેન 
(એડત્રવલ®) લીધા પછી ઓછામાાં ઓછી 4 કલાક સ ધી રાહ જ ઓ. 

https://manitoba.ca/covid19/testing/monitoring/index.html
https://www.gov.mb.ca/covid19/resources/index.html#factsheets
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• તમારાં  તાપમાન રકેોડગ કરવા, અન ેઆઇસોલેશન સમયગાળા િરત્રમયાન તમને અન ભવ થઇ શકતો હોય 
તેવા અન્ય કોઇ લક્ષણો રકેોડગ કરવા માટે Temperature Self-Monitoring Form ઉપયોગ કરવો. 

 

જ  માિા લક્ષણ  વણસે ત  માિ ેશુોં કિવુોં જ ઇએ? 

જો આઇસોલેશન સમયગાળા િરત્રમયાન તમારા લક્ષણો વણસે છે (િા.ત. શ્વાસ લેવામાાં મ શ્કેલી, શ્વાસ ચઢવો), તો 
કૉલ કરો: 
• Health Links – Info Santé (204-788-8200 અથવા 1-888-315-9257). તમન ેતબીબી 
આકારણીની જરૂર છે કે નહીાં તે નક્કી કરવામાાં એક નસગ તમન ેસહાય કરશે. 

• 911 જ  ઇમજગન્સી હ ય. 

તમને જરૂરી સાંભાળ મેળવવા વહેલા તબીબી ધ્યાન મેળવવ ાં મહત્વપૂણગ છે. 

ઘિ પિ િહેતી વખત ેમાિી પ તાની સોંભાળ લેવા માિે હુોં  શુોં કિી શકુોં છુોં ? 

• આરામ કરો, પૌત્રષ્ટક ખોરાક ખાઓ, અન ેત્રવપ લ સ્વચ્છ પ્રવાહીઓ (િા.ત. પાણી) પીઓ. 

• તાવ અન ેબળતરા માટે એસીટેત્રમનોફેન (ટાઇલેનોલ®) અથવા આઇલય પ્રોફેન (એડત્રવલ®) લો. 

• તમાર ેહજ ાં  પણ ત્રવટાત્રમનો કે વૈકત્રલ્પક િવાઓ લેવી જોઇએ કે નહીાં તે જાણવા માટે તમારા 
આરોગ્ય સાંભાળ પ્રિાતા પાસે ચકાસણી કરો. 

• આઇસોલેટ થવ ાં તણાવપૂણગ બની શકે છે અન ેતમ ેએકલતા અન ભવી શકો છો. પત્રરવાર અથવા ત્રમિો સાથે 
ફોન, સોત્રશયલ મીત્રડયા અથવા અન્ય ટેકનોલોજીઓથી જોડાયેલા રહો. 

માિા ઘિમાોં અન્ય લ ક માોં ક ત્રવડ-19 ફેલાત  અિકાવવા હુોં  શુોં કિી શકુોં છુોં ?  

જ્યાર ેતમે ત્રબમાર હોવ, ત્યાર ેઅન્ય લોકોન ાં રક્ષણ કરવા તમાર ે ત્રવત્રવધ સાવચેતીઓ લેવી જોઇએ. 
તમાર ેઆ કરવ ાં જોઇએ: 

તમાિા હાથ ત્રનયત્રમત ધઓુ 

ઓછામાાં ઓછી 15 ત્રમનીટ સ ધી સાબ  અન ેપાણીથી તમારા હાથ ધ ઓ અથવા ઓછામાાં ઓછો 60 ટકા 
અલ્કોહોલ ધરાવત ાં હોય તેવા આલ્કોહોલ-આધાત્રરત હેન્ડ સેત્રનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો: 

• ખોરાક બનાવતા પહેલા અને પછી (અન્ય લોકો માટે ખોરાક બનાવવાન ાં ટાળો) 

• ભોજન કરતા પહેલા 

• ટોઇલેટનો ઉપયોગ કયાગ પછી 

• શેર કરવામાાં આવતી ઘરગથ્થ  વસ્ત ઓનો સ્પશગ કયાગ પછી (િા.ત. વાસણો, ટ વાલ, વગેર.ે) 

https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/coronavirus/temperature.pdf
https://www.gov.mb.ca/asset_library/en/coronavirus/temperature.pdf
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• ચહેરાનાાં માસ્કનો ઉપયોગ કરતા પહેલા અન ેપછી 

• કચરાનો (િા.ત. ત્રટશ્યૂ) ત્રનકાલ કયાગ બાિ અથવા પ્રિૂત્રિત લોન્ડર ી હાથ ધયાગ બાિ અન ેજ્યાર ેપણ હાથ 
ગાંિા િેખાતા હોય 

 

ઉઘિસ કે છીોંક ખાતી વખતે મુખ ઢાોંક  

• તમારી બાાંય અથવા ત્રટશ્યૂમાાં ઉધરસ કે છીાંક ખાઓ. 

• વપરાયેલા ત્રટશ્યૂને કચરામાાં ફેંકો અન ેતાત્કાત્રલક તમારા હાથ ધ ઓ, અથવા આલ્કોહોલ-આધાત્રરત 
હેન્ડ સેત્રનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો. 

ઘિર્થ્થ ુઅન ેવ્યત્રિર્ત વપતુઓ શેિ કિવાનુોં િાળ  

• વાસણો, પીવાનાાં ગ્લાસ, કપ, ખોરાકનાાં પાિો, ટ વાલ, પથારીઓ અથવા અન્ય વસ્ત ઓ શેર ન કરો. 
• ત્રસગરટે કે મ ખમાાં મૂકવામાાં આવતી અન્ય વસ્ત ઓ શેર ન કરો. તમાિા પયાગવિણન ેપવચ્છ િાખ  

• ત્રિવસમાાં ઓછામાાં ઓછી બે વખત અથવા જરૂત્રરયાત અન સાર ઉચ્ચ સાંપશગ કે્ષિો સ્વચ્છ કરો 
અન ેત્રડસઇન્ફેટટ કરો (ટોઇલેટ, નળ, લાઇટની ત્રસ્વચ, િરવાજાનાાં હાથા, ટીવી, ફોન, ઇલેટટર ોત્રનટસ 
અન ેટીવી રીમોટ). 

• સ્ટોર પરથી ખરીિેલા ત્રડસઇન્ફેટટન્ટનો ઉપયોગ કરો. જો ઉપલલધ ન હોય તો માંિ લલીચ દ્રાવણ (િર 
એક ત્રલટર પાણામાાં 20 ત્રમલી [ચાર ચમચી] લલીચ) વાપરો અન ેસ્ક્રત્રબાંગ કરતા પહેલા સપાટીને એક 
ત્રમનીટ સ ધી ભીની રહેવા િો. 

• ત્રડશવૉશર અથવા વૉત્રશાંગ મત્રશનનો ઉપયોગ કરતી વખતે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો.  

સુત્રનત્રિત કિ  કે તમાિા ઘિમાોં સાિ  હવાન  પ્રવાહ િહેત  હ ય 

• હવામાનની અન મત્રત અન સાર બારી ખોલો. 

જ  હુોં  એવી ક ઇ વ્યત્રિ સાથ ેિહુોં  છુોં  જ ેતીવ્ર ક ત્રવડ-19 લક્ષણ  ત્રવકસાવવાનાોં 
જ ખમ પિ હ ય ત  શુોં? 

કેટલાક લોકો તીવ્ર લક્ષણો ત્રવકસાવવાનાાં મોટા જોખમ પર રહેલા હોય છે જ ેહોત્રસ્પટલમાાં િાખલ થવામાાં 

અને મૃત્ય ાં થવામાાં પણ પત્રરણમી શકે છે. તેઓમાાં 60 વિગ અથવા તેનાાંથી વધાર ેવયનાાં લોકો, િીઘગકાલીન 

આરોગ્યની ત્રસ્થત્રતઓ અને નબળા રોગપ્રત્રતકારક તાંિ ધરાવતા લોકોનો (િા.ત. કેન્સરની સારવારમાાંથી 

પસાર થઇ રહેલા લોકો) સમાવેશ કર ેછે. 

જો તમે કોઇ એવી વ્યત્રિ સાથે રહો છો જ ેતીવ્ર કોત્રવડ-19 લક્ષણો ત્રવકસાવવાનાાં વધાર ેજોખમ પર હોય, 

અથવા જો ઘરમાાં આઇસોલેટ થવ ાં મ શ્કેલ હશે તો તમારા જાહેર આરોગ્ય અત્રધકારી સાથે વાત કરો અથવા 

હેલ્થ ત્રલાંટસ – ઇન્ફો સાન્ટેનો સાંપકગ  કરો. ક ટ ાંબ અને પત્રરવારનાાં સભ્યોને જોખમ ઘટાડવા માટે જાહેર 

આરોગ્ય અત્રધકારીઓ તમારા માટે, અથવા સાંભત્રવત રીતે ઉાંટા જોખમ પર રહેલા લોકો માટે વૈકત્રલ્પક 

રહેઠાણ શોધવામાાં સહાય કરી શકે છે. 
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ક ત્રવડ-19 ત્રવશ ેવધ ુમાત્રહતી માિે: 

કૉલ કિ : 

• હેલ્થ ત્રલાંટસ – ઇન્ફો સાન્ટે 204-788-8200 અથવા 1-888-315-9257 પર અથવા મુલાકાત લ : 

• ઘરમાાં કોત્રવડ-19 ધરાવતી કોઇ વ્યત્રિની સાંભાળ લેવી – www.manitoba.ca/covid19/resources/ 

index.html#factsheets 

• મેત્રનટોબા સરકારની કોત્રવડ-19 વેબસાઇટ – www.manitoba.ca/covid19/ 

• કેનેડા સરકારની કોત્રવડ-19 વેબસાઇટ – www.canada.ca/en/public-health/ 

services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html 

 

 

https://www.manitoba.ca/covid19/resources/
https://www.gov.mb.ca/covid19/resources/index.html#factsheets
https://www.gov.mb.ca/covid19/resources/index.html#factsheets
https://www.manitoba.ca/covid19/
file://///ME/chts/725chtsWGP/chtsird/02%20Main%20Operations/07%20Health,%20Seniors%20and%20Active%20Living/Coronavirus/HSAL%20AUG%2014/www.canada.ca/en/public-health/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

