કોવિડ-19
નોિેલ કોરોનાિાઇરસ

જાહેર આરોગ્ય તથ્યપવત્રકા

લક્ષણવિહીન પરત આિતા પ્રિાસીઓ અને કેસોનાાં સાંપકો
માટે સેલ્ફ-આઇસોલેશન (ક્િૉરે ન્ટાઇન)
કોવિડ-19 એક નિો િાઇરસ છે , અને હાલમાાં તેના માટે કોઇ રસી કે સારિાર નથી. કોવિડ-19
મેળિતા મોટાભાગનાાં લોકોને હળિા લક્ષણો હશે, પરાં ત ુ કેટલાક લોકો માટે આ િાઇરસ ગાંભભર
ભિમારી પેદા કરી શકે છે અને મતૃ ્ુ ાં પણ વનપજાિી શકે છે . વ્યક્ક્તઓ કોઉપણ લક્ષણો ધરાિતા ન
હોય તો પણ ફેલાઇ શકે છે , અને એક વ્યક્ક્ત ઘણા લોકોને તે ફેલાિી શકે છે . આ કારણસર, યાત્રા
કરી હોય તેિા અથિા કેસો સાથે નજીકનાાં સાંપકકમાાં આવ્યા હોય તેિા લોકોને ઘર પર સેલ્ફઆઇસોલેટ (ક્િૉરે ન્ટાઇન તરીકે પણ સાંદભભિત કરિામાાં આિે છે ) થિાની જરૂર પડે છે . સેલ્ફઆઇસોલેટ થવુાં તમારુાં પોતાનુ,ાં તમારા સ્નેહીજનોનુ ાં અને સમુદાયમાાં રહેતા લોકોનુ ાં રક્ષણ કરિાનો
શ્રેષ્ઠ માગક છે .

કોણે અને કેટલા સમય સુધી સેલ્ફ-આઇસોલેટ (ક્િૉરે ન્ટાઇન) થિાની
જરૂર પડે છે ?
• યાત્રાળુઓ – જો તમે યાત્રા કરી પરત આવ્યા હોિ, તો તમે કોવિડ-19 નાાં સાંસગકમાાં
આવ્યા હોઇ શકો છો. ઓન્ટેરરયો (ટેરેસ ખાડીની પ ૂિક તરફ), ક્ય ૂિેક અને એટલાન્ન્ટક
પ્રાાંતોથી મેવનટોિામાાં પ્રિેશતા આંતરરાન્ષ્િય અને સ્થાવનક યાત્રાળુઓએ મેવનટોિામાાં
આગમન પર 14 રદિસો સુધી ક્િૉરે ન્ટાઇન (સેલ્ફ-આઇસોલેટ) થવુ ાં અવનિાયક છે (ફેડરલ
ક્િૉરે ન્ટાઇન એક્ટ અને પ્રાાંવતય જાહેર આરોગ્યનાાં હુકમો અનુસાર). નોંધ: ફેડરલ અને
પ્રાાંવતય યાત્રા વનયાંત્રણો ફેરફારને આવધન છે ; અદ્યતન મારહતી (અપિાદો સરહત) અહીં પર
ઉપલબ્ધ છે : www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novelcoronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html અને
www.manitoba.ca/covid19/soe.html, અનુક્રમે.
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• કોવિડ-19 નાાં કેસ સાથે સાંપકક – જો તમે ભિમાર વ્યક્ક્ત સાથે નજીકનાાં સાંપકકથી (િે
મીટરની અંદર અને 15 વમનીટ કરતા િધારે સમય સુધી) કોવિડ-19 નાાં સાંસગકમાાં આવ્યા
હોિ, તો તમને તે વ્યક્ક્ત સાથેનાાં તમારા અંવતમ જાણકારીમાાં હોય તેિા સાંપકક પછી 14
રદિસો સુધી સેલ્ફ-આઇસોલેટ (ક્િૉરે ન્ટાઇન) થિાની સલાહ આપિામાાં આિે છે . એક
જાહેર આરોગ્ય અવધકારી તમને કૉલ કરશે.
• યાત્રાને કારણે સેલ્ફ-આઇસોલેટ રહેતા હોય તેિા ઘરનાાં સભ્ય સાથે સાંપકક – જો તેઓને
છૂટ આપેલી ન હોય અને તમે તેઓ પરત આવ્યા પછીનાાં 14 રદિસોમાાં તેઓ સાથે
નજીકનાાં સાંપકકમાાં આવ્યા હોિ, તો તમારા ઘરનાાં સાંપકક વ્યક્ક્ત તેઓનો સેલ્ફઆઇસોલેશન (ક્િૉરે ન્ટાઇન) સમયગાળો પ ૂણક કરે તયાાં સુધી તમને સેલ્ફ-આઇસોલેટ
(ક્િૉરે ન્ટાઇન) થિાની સલાહ આપિામાાં આિે છે .

સેલ્ફ-આઇસોલેશન (ક્િૉરે ન્ટાઇન) નો અથક શુ ાં થાય છે ?
જ્યારે કોઇ વ્યક્ક્તને સ્િસ્થતા જણાતી હોય, પરાં ત ુ સાંભવિત રીતે કોિવિડ-19 નાાં સાંસગકમાાં
આવ્યા હોય, તયારે સેલ્ફ-આઇસોલેશનની પ્રથાનુ ાં િણકન કરિા જાહેર આરોગ્ય “ક્િૉરે ન્ટાઇન”
શબ્દપ્રયોગ િાપરે છે . તમારા ઘરમાાં અથિા તમારા સમુદાયમાાં રોગનો ફેલાિો થતો
અટકાિિા માટે સેલ્ફ-આઇસોલેશન (ક્િૉરે ન્ટાઇન) માટે ઘર પર રહેિાની અને અન્ય લોકો
સાથે સાંપકક ટાળિાની (જેઓને સાંભવિત કોવિડ-19નો સાંસગક ન હોય તેિા પરરિારનાાં સભ્યો
સરહત) આિશ્યકતા છે . આનો અથક થાય છે કે તમારી પ્રવ ૃવિઓ તમારા ઘર અને િાહ્ય પ્રોપટી
પ ૂરતી મયાકરદત રાખિી. જો તમે કોન્ડો અથિા િહુ-વનિાસી કોમ્પલેક્સમાાં રહેતા હોિ, તો
તમારે તમારા સ્્ુટમાાં રહેવ ુ ાં અવનિાયક છે . જો તમારી િાલ્કની તમારા પાડોશીની િાલ્કનીથી િે
મીટર (છ ફૂટ) દૂ ર હોય તો તમે તમારી પ્રાઇિેટ િાલ્કનીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે તમારુાં
સેલ્ફ-આઇસોલેશન (ક્િૉરે ન્ટાઇન) પ ૂણક કરો તયાાં સુધી, કામ પર જિા, શાળા અથિા અન્ય
જાહેર સ્થળોએ જિા માટે ઘર છોડવુ ાં નહીં (દા.ત. સ્ટોસક અને રે સ્ટોરન્્સ, ચચક પરથી કિકસાઇડ
વપકઅપ માટે ન જાઓ), અન્યથા જો તમને ઇમર્જન્સી અથિા તાતકાભલક તિીિી સાંભાળની
આિશ્યકતા હોય.
જો તમે એક પરરિાર તરીકે યાત્રા કરી હોય, અથિા તમારા ઘરનાાં તમામ સભ્યો કોવિડ-19
ધરાિતી કોઇ વ્યક્ક્તનાાં સાંપકકમાાં આવ્યા હોિ, તો તમે ઘરની અંદર કોઇપણ વનયાંત્રણો િગર
સાથે સેલ્ફ-આઇસોલેટ (ક્િૉરે ન્ટાઇન) કરી શકો છો. જો તમે પરરિારનાાં એકમાત્ર સભ્ય હોિ જેણે
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યાત્રા કરી હોય, અથિા કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્ક્તનાાં સાંપકકમાાં આિનાર એકમાત્ર વ્યક્ક્ત હોિ,
તો તમારે તમારા ઘરનાાં િાકીનાાં સભ્યોથી અલગ સેલ્ફ-આઇસોલેટ (ક્િૉરે ન્ટાઇન) થિાની જરૂર
પડે છે . આનો અથક છે કે તમારા પોતાનાાં ઓરડામાાં અથિા તમારા પરરિારનાાં અન્ય સભ્યોથી
અલાયદા ફ્લોર પર રહેવ,ુાં અને તમારા ઘરનાાં અન્ય સભ્યો સાથે સાંપકકમાાં આિિાનુ ાં ટાળવુ.ાં જો
શક્ય હોય, તો અલાયદા િાથરૂમનો ઉપયોગ કરો. જો તમારે િાથરૂમ શેર કરવુ ાં અવનિાયક હોય,
તો તેને અનારનિાર સ્િચ્છ/જતુ
ાં રરહત કરવુ ાં જોઇએ. જો તમને તમારો ઓરડો અથિા ફ્લોર
છોડિાની જરૂર પડે, તો મેરડકલ માસ્ક પહેરો અને તમારા પરરિારનાાં અન્ય સભ્યોથી ઓછામાાં
ઓછા િે મીટર (છ ફૂટ) દૂ ર રહો. તમારા ઘરમાાં રહેતા પાલત ુાં પ્રાણીઓ સાથે પણ તમારે સાંપકક
ટાળિો જોઇએ.
આ સમય દરવમયાન તમારા ઘર પર તમને મળિા કોઇ મુલાકાતીઓ ન આિે તે અવનિાયક છે . જો
તમે એકલા રહેતા હોિ, તો અન્ય લોકો સાથે સાંપકક ન્્ ૂનતમ કરિા માટે કરીયાણુ ાં અને પ ૂરિઠાઓ
તમારા દરિાજા પર છોડી જાય તેિી વ્યિસ્થા કરો.
તમારા ઘરમાાં વનયવમત આિતા હોય તેિા સેિા પ્રદાતાઓને રદ્દ કરો અથિા સ ૂભચત કરો કે તમે સેલ્ફઆઇસોલેશનમાાં છો. આમાાં હોમ કેર પ્રદાતાઓ, થેરાવપસ્્સ, ફીભિયોથેરાવપસ્્સ, સામાજજક કાયકકરો,
િગેરેનો સમાિેશ થાય છે . તેઓ આ સમય દરવમયાન કેિી રીતે શ્રેષ્ઠ સાંભાળ પ્રદાન કરિી તેની ચચાક
કરશે.

હુ ાં મારા લક્ષણોની સ્િયાં-દે ખરે ખ કે િી રીતે કરુાં?
સેલ્ફ-આઇસોલેટ થઇ રહેલી કોઇપણ વ્યક્ક્તએ કોઇપણ નિા અથિા િધારે તીવ્ર લક્ષણો માટે તેઓનાાં
આરોગ્યની દે ખરે ખ રાખિી જોઇએ. આનો અથક છે :
• તાિ, ઉધરસ, માથાનો દુુઃખાિો, િહેત ુાં નાક, ગળાનો સોજો, શ્વાસ ચઢિો અથિા શ્વાસ લેિામાાં
મુશ્કેલી સરહતનાાં કોઇપણ નિા અથિા િણસી રહેલા લક્ષણોની ઓળખ કરિી. લક્ષણોની સાંપ ૂણક
વિગતો માટે, મુલાકાત લો: wwwmanitoba.ca/covid19/about/index.html.
• ઓરલ રડજજટલ થમોમીટરનો (મુખમાાં રાખીને) ઉપયોગ કરીને, રદિસમાાં િે િખત (સિારે અને
રાત્રે) તમારુાં તાપમાન માપવુ.ાં સચોટ તાપમાનનુ ાં રીરડિંગ લેવ ુાં મહતિપ ૂણક છે . તમારુાં તાપમાન
લેતા પહેલા 30 વમનીટ માટે કાંઇ પીવુાં નહીં, ધુમ્રપાન ન કરવુાં કે ચ્્ુઇં
ાં ગ ગમ ચાિવુાં નહીં. તમે
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એસીટેવમનોફેન (ટાઇલેનોલ®) અથિા આઇબ્્ુપ્રોફેન (એડવિલ®) લીધા પછી ઓછામાાં ઓછી 4
કલાક સુધી રાહ જુઓ.
• તમારુાં તાપમાન રે કોડક કરિા, અને 14 રદિસોનાાં ક્િૉરે ન્ટાઇન સમયગાળા દરવમયાન તમને
અનુભિ થઇ શકતો હોય તેિા અન્ય કોઇ લક્ષણો રે કોડક કરિા માટે ટેમ્પરે ચર સેલ્ફ-મોવનટરરિંગ
ફોમકનો ઉપયોગ કરિો.

જો મારા લક્ષણો િણસે તો મારે શુ ાં કરવુ ાં જોઇએ?
જો તમને કોલમ A માાં યાદીગત કોઇપણ એક લક્ષણ અથિા કોલમ B માાં યાદીગત કોઇપણ િે
અથિા િધારે લક્ષણો (નીચે કોષ્ટક જુઓ) વિકસિાની નિી શરૂઆત થાય, તો તેઓ હળિા હોય
તો પણ, તાતકાભલક રીતે અવ્ય લોકોથી તમારી જાતને આઇસોલેટ કરો. લક્ષણો દે ખાિાની શરૂઆત
થતા િને તેટલા િહેલા તમે કોવિડ-19 ની તપાસ કરાિી લે તોિી ભલામણ પણ કરિામાાં આિે
છે . જો તમારા લક્ષણોમાાં સુધારો થિાની શરૂઆત થાય છે , તો હજુ ાં પણ ભલામણ કરિામાાં આિે છે
કે તમે કોવિડ-19 માટેની તપાસ કરાિી લો. ક્યાાં તપાસ અને/અથિા આકારણી કરાિિી તેનાાં પર
િધુ મારહતી માટે હેલ્થ ભલિંક્સ—ઇન્ફો સાન્ટે (204-788-8200 અથિા 1-888-315-9257) પર
કૉલ કરો.
A

B

તાિ/ ટાઢ

િહેત ુ નાક

ઉધરસ

સ્ના્ુનો દુ ુઃખાિો

ગળાનો સોજો/ ઘોઘરો અિાજ

થકાિટ

શ્વાસ લેિામાાં મુશ્કેલી

ગુલાિી આંખ (કન્જન્ક્ટિાઇરટસ)
ાં

સ્િાદ કે ગાંધની ક્ષમતા ગુમાિિી

માથાનો દુ ુઃખાિો

24 કલાકથી િધારે સમયથી ઉલ્ટી થિી કે િાડા

અજાણ્યા કારણથી ચામડીની ફોલ્લીઓ

થિા
નિળુાં સ્તનપાન, જો વશશુ હોય
ઉબ્કા થિા અથિા ભ ૂખ ઓછી લાગિી

જો કોઇપણ સમયે તમને તીવ્ર લક્ષણો વિકસે (દા.ત. શ્વાસ લેિામાાં મુશ્કેલી, શ્વાસ ચઢિો), તો
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911 પર કૉલ કરો અથિા અર્જન્ટ કેર અથિા ઇમર્જન્સી ડીપાટકમેન્ટ પર તિીિી ધ્યાન મેળિો.

મારી કોવિડ-19 માટે ની તપાસ કરિામાાં આિી છે . હુ ાં મારી તપાસનાાં
પરરણામો ક્યાાંથી જાણી શકુાં?
જો કોવિડ-19 માટે ની તમારી તપાસનુ ાં પરરણામ પોભિરટિ આિે તો જાહેર આરોગ્ય
અવધકારીઓ સીધો જ તમારો સાંપકક કરશે. નેગેરટિ પરરણામો
https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/ પર સુરભક્ષત રીતે ઍક્સેસ કરી
શકાય છે . તપાસનાાં પરરણામો લેિોરે ટરી પર તેઓ આિે તે પછી પ્રરક્રયાગત કરિામાાં સામાન્ય
રીતે 24 થી 48 કલાક લે છે .
જો તમે મેવનટોિા હેલ્થ ફેવમલી રજજસ્િે શન કાડક ધરાિતા ન હોિ, મેવનટોિાનાાં વનિાસી ન હોિ,
અથિા તમે તમારી તપાસનાાં પરરણામો ઍક્સેસ કરિા અસક્ષમ હોિ, તો તમે હેલ્થ ભલિંક્સ સાન્ટે
પર કોવિડ લાઇનનો 204-788-8200 પર અથિા ટોલ ફ્રી માટે 1-888-315-9257 પર કૉલ કરી શકો
છો.

મારા ઘરમાાં અન્ય લોકોમાાં કોવિડ-19 ફેલાતો અટકાિિા હુ ાં શુ ાં કરી
શકુાં છાં?
જો તમને અતયારે

લક્ષણો ન હોય તો પણ, તમારા સેલ્ફ-આઇસોલેશન (ક્િૉરે ન્ટાઇન)

સમયગાળામાાં લક્ષણો વિકસાિી શકો છો અને તમને ખિર પડે કે તમે ભિમાર છો તે પહેલા અન્ય
લોકોમાાં તેને ફેલાિી શકો છો. આ કારણસર તમે ઘર પર સેલ્ફ-આઇસોલેટ હોિ તે દરવમયાન
અન્ય લોકો સાથે (કોવિડ-19 નો સાંભવિત સાંસગક ન હોય તેિા ઘરનાાં અન્ય સભ્યો સરહત) સાંપકકમાાં
આિિાનુ ાં ટાળો. તમારે આ પણ કરવુ ાં જોઇએ:

તમારા હાથ વનયવમત ધુઓ
ઓછામાાં ઓછી 15 વમનીટ સુધી સાબુ અને પાણીથી તમારા હાથ ધુઓ અથિા ઓછામાાં ઓછો 60 ટકા
અલ્કોહોલ ધરાિતુાં હોય તેિા આલ્કોહોલ-આધારરત હેન્ડ સેવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો:
• ખોરાક િનાિતા પહેલા અને પછી (અન્ય લોકો માટે ખોરાક િનાિિાનુ ાં ટાળો)
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• ભોજન કરતા પહેલા
• ટોઇલેટનો ઉપયોગ કયાક પછી
• શેર કરિામાાં આિતી ઘરગથ્થુ િસ્તુઓનો સ્પશક કયાક પછી (દા.ત. િાસણો, ટુિાલ, િગેરે.)
• ચહેરાનાાં માસ્કનો ઉપયોગ કરતા પહેલા અને પછી
• કચરાનો (જેમ કે રટશ્્ ૂ) વનકાલ કયાક િાદ અથિા પ્રદૂ વિત લોન્રી હાથ ધયાક િાદ અને જ્યારે
પણ હાથ ગાંદા દે ખાતા હોય

ઉઘરસ કે છીંક ખાતી િખતે મુખ ઢાાંકો
• તમારી િાાંય અથિા રટશ્્ ૂમાાં ઉધરસ કે છીંક ખાઓ.
• િપરાયેલા રટશ્્ ૂને કચરામાાં ફેંકો અને તાતકાભલક તમારા હાથ ધુઓ, અથિા હેન્ડ
સેવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો.

ુ શેર કરિાનુ ાં ટાળો
ઘરગથ્થુ અને વ્યક્ક્તગત િસ્તઓ
• િાસણો, પીિાનાાં ગ્લાસ, કપ, ખોરાકનાાં પાત્રો, ટુિાલ, પથારીઓ અથિા અન્ય િસ્તુઓ શેર
ન કરો. વસગરે ટ કે મુખમાાં મ ૂકિામાાં આિતી અન્ય િસ્તુઓ શેર ન કરો.

તમારા પયાકિરણને સ્િચ્છ રાખો
• રદિસમાાં ઓછામાાં ઓછી િે િખત અથિા જરૂરરયાત અનુસાર ઉચ્ચ સાંપશક ક્ષેત્રો સ્િચ્છ
કરો અને રડસઇન્ફેક્ટ કરો (ટોઇલેટ, નળ, લાઇટની ક્સ્િચ, દરિાજાનાાં હાથા, ટીિી, ફોન,
ઇલેક્િોવનક્સ અને ટીિી રીમોટ).
• સ્ટોર પરથી ખરીદે લા રડસઇન્ફેક્ટન્ટનો ઉપયોગ કરો. જો ઉપલબ્ધ ન હોય તો માંદ બ્લીચ
દ્રાિણ (દર એક ભલટર પાણામાાં 20 વમલી [ચાર ચમચી] બ્લીચ) િાપરો અને સ્ક્રભિિંગ કરતા
પહેલા સપાટીને એક વમનીટ સુધી ભીની રહેિા દો.
• રડશિૉશર અથિા િૉવશિંગ મવશનનો ઉપયોગ કરતી િખતે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો.
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સુવનવિત કરો કે તમારા ઘરમાાં સારો હિાનો પ્રિાહ રહેતો હોય
• હિામાનની અનુમવત અનુસાર િારી ખોલો.

કોવિડ-19 વિશે િધુ મારહતી માટે :
કૉલ કરો:
• હેલ્થ ભલિંક્સ – ઇન્ફો સાન્ટે 204-788-8200 અથિા 1-888-315-9257 પર
અથિા મુલાકાત લો:
• ઘરમાાં કોવિડ-19 ધરાિતી કોઇ વ્યક્ક્તની સાંભાળ લેિી –
www.manitoba.ca/covid19/resources/ index.html#factsheets
• મેવનટોિા સરકારની કોવિડ-19 િેિસાઇટ – www.manitoba.ca/covid19/
• કેનેડા સરકારની કોવિડ-19 િેિસાઇટ – www.canada.ca/en/public-health/
services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
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