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સમાિવ�ો

િવભાગ

કોિવડ -19 ના ફેલાવાને કેવી રીતે અટકાવવો

કોરોનાથી પોતાને અને અ�ય લોકોને કેવી રીતે સુરિ�ત રાખી શકાય?

કોિવડ -19 ના લ�ણો 

હોમ આઇસોલેશન માટેની સૂિચ

દદ�ઓ માટે સૂચના

સંભાળ આપનાર / એટે�ડ�ટ માટે સૂચનો

સે�ફ મોિનટર કેવી રીતે કરવું

�ાર ેતબીબી �યાન મેળવવું

શારીિરક અલગતા અને ભાવના�ક અલગતા નહી ં
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તમારા હાથ સાબુ સાથે ઘણા ધોવા વખત

વારંવાર સાબુ થી ઓછા માં ઓછી 20 સેકંડ 

સુધી હાથ ધોવા

ઘર ની બહાર નીકળતા પહેલા મા�ક અવ�ય પહેરવું

મા�ક યો�ય રીતે પહેરવું જથેી મો એન મા�ક વ�ચે 

જ�યા ના રહી �ય. જો મા�ક ગંદુ થઈ �ય, 

તો તરત જ તેને બદલો.

સામાિજક અંતર �ળવો

સાવજ� િનક �થળોએ જવાનું ટાળો અને 

જો તમાર ેજવાનું થાય તો અ�ય �યિ� 

થી ઓછામાં ઓછંુ 6 ફટ અંતર રાખો ુ

6 ફટુ

સે�નટાઇઝર

આમ આદમી પાટ�

 કોિવડ -19 નો ફેલાવો 

કેવી રીતે અટકાવવો

કોિવડ – 19 સં�મણ  �ારા ફેલાય છે 
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➢  કૃપા કરીને તમારા મોબાઇલ ફોન પર આરો�ય સેતુ એિ�લકેશન ડાઉનલોડ 

કરો અને એિ�લકેશન પર સૂચનો અને �થાન ટ� ે િકંગને દરકે સમયે જોતા રહો

➢  તમારા હાથને વારંવાર સાબુ અને પાણીથી ઓછામાં ઓછા 20 સેકંડ સુધી 

ધોવા. પરંતુ જો સાબુ ઉપલ�ધ નથી, તો પછી તમે હે�ડ સેિનટાઇઝરનો 

ઉપયોગ કરી શકો છો.

➢ બહુ ભીડભાડ વાળા �થળોએ જવાનું ટાળો કેમ કે �ાં લોકો વધુ ભેગા થાય છે, 

�યાં તમે જનેે કોિવડ-19 થયો છે  તેની ન�કના સંપક�માં આવવાની સંભાવના 

રહેલી છે અને �યાં 6 ફટનું શારીિરક અંતર �ળવવું વધુ મુ�કેલ થઈ �ય છે.ુ

➢ તમારા હાથ ધોયા વગર આંખો, નાક અને મો ંને �પશ� કરવાનું ટાળો.

➢ બીમાર લોકો સાથે �બ� સંપક�  કરવાનું ટાળો અને બીમાર �યિ� અને 

ઘરના અ�ય સ�યો વ�ચે 6 ફટ �ળવો. સાવજ� િનક �થળોએ પણ તમારા અને ૂ
અ�ય લોકો વ�ચે 6 ફટનું અંતર �ળવવું.ૂ

➢ ઘરની બહાર નીકળતાં પહેલાં મા�ક પહેરવાનું ભૂલશો નહી.ં મા�ક એ અ�ય 

લોકોમાં ચેપ ફેલાવાનું જોખમ ઘટાડે છે. લોકો એ ઘરની બહાર જતા પહેલા ફેસ 

મા�ક પહેરવું ફરિજયાત છે. જો તમે હે�થકેર કાય�કર ન હોવ તો N95 મા�કનો 

ઉપયોગ કરવો જ�રી નથી. કપડા મા�ક અથવા હોમમેઇડ મા�કની પણ 

મજૂંરી છે. ફેસ મા�ક વાયરસના સંકોચનનું જોખમ ઘટાડવા માટે ઉપયોગી છે.

➢ હંમેશાં ઉધરસ અથવા છીકં  આવે �યાર ેએ તમારા મા�ક, �માલમાં અથવા 

તમારા કોણીના સીધા સંપક�માં આવે છે.

➢ વારંવાર �પશ� થતી હોય એવી વ�તુઓને સાબુ અને પાણી થી વારંવાર ધોવી 

અને પછી જંતુનાશક દવાની મદદ થી સાફ કરવી

આમ આદમી પાટ�

કોરોનાથી પોતાને અને અ�ય લોકોને કેવી રીતે 

સુરિ�ત રાખવા?
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નાસિકા, 
ગળું સુકાવું

અતિસાર ગંધ (એનોસેમિયા) કે 
સ્વાદ ના આવવા

સ્નાયુમાં દુખાવો 

(માયાલ્જીઆ)

હાંફ ચઢવી કફ 

(એક્સ્પ્ટોરેશન)

થાકખાંસીતાવ

તા�કાિલક તમારી ન�કની COVID-19 હોિ�પટલમાં િરપોટ�  કરો અથવા 

એ��યુલ�સ સેવા નો સંપક�  કરો

આમ આદમી પાટ�

નીચેના લ�ણો કોિવડ -19 

ની સૂચકતા દશા�વે છે 

જો તમને તાવ, શરદી, �ાસ લેવામાં તકલીફના લ�ણો જણાય તો 

ડૉકટરની સલાહ લો અથવા ન�કના કોરોના પરી�ણ કે�� પર �ઓ 

ગંભીર િ�થિતના િક�સામાં તમારી રા� એ��યુલ�સને કોલ કરો 

સેવા નો તુરંત લાભ લો
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તમારા ઘર ેકોરોના પોિઝિટવ દદ�ઓ માટે એક અલગ વેિ�ટલેટેડ �મ અને એક 

અલગ શૌચાલય ઉપલ�ધ હોવું જોઈએ. જો નહી,ં તો કૃપા કરીને આ િવશે 

તમારા ડૉ�ટરને જણાવો. જો બી� દદ�ને એક જ �મમાં રહેવાની જ�ર હોય, 

તો કૃપા કરીને તેની / તેણીથી ઓછામાં ઓછંુ 1 મીટરનું અંતર �ળવશો.

દદ�ની સંભાળ માટે સંભાળ રાખનાર/ એટે�ડ�ટ 24x7 હાજર હોવા જોઈએ.

કવોરોટંાઈન �યિ�એ વૃ� લોકો, સગભા� �ીઓ, બાળકો અને સહ રોગથી 

પીડાતા �યિ�ઓ અને હાયપરટે�શન, ડાયાિબટીઝ, �દયરોગ, �ોિનક ફેફસાં 

/ યકૃત / િકડની રોગ, સેર�ેો-વે��ુલર રોગ, વગેર ે જવેી ગંભીર તબીબી 

પિરિ�થિતઓથી વાળી �યિ�ઓથી દૂર રહેવાની જ�ર છે.

60 વષ�થી વધુ વયના વૃ� દદ�ઓ અને હાયપરટે�શન, ડાયાિબટીઝ, �દયરોગ, 

ફેફસાં / યકૃત / િકડની રોગ, સેર�ેો-વે��ુલર રોગ વગેર ેજવેી સહ-રોગની 

િ�થિત ધરાવતા દદ�ઓને સારવાર કરનાર િચિક�સક �ારા યો�ય મૂ�યાંકન પછી 

જ ઘરમાં જ આઇસોલેટ રહેવાની મજૂંરી આપવી જોઈએ. .

જો તમે અથવા તમારા ઘરના કોઈએ કોરોના માટે તપાસ કરાવી અને પોિઝિટવ 

આ�યા હોય . મોટાભાગના કોરોના પોિઝિટવ દદ�ઓ લ�ણિવહીન હોય છે અથવા 

તેના હળવા લ�ણો હોય છે. આવા દદ�ઓ સરળતાથી તેમના ઘર ેજ આરામ કરી 

�વ�થ થઈ શકે છે.

આમ આદમી પાટ�

ઘરમ� આઇસોલશેન
ેમોટાભાગના કોરોના પોિઝિટવ દદ�ઓ ઘર  

રહીને જ સા� થઈ શકે છે 

ઘર માં જ આઇસોલેશન કરવાની �િ�યા શ� કરતા પહેલા,કૃપા કરીને આ 

સૂચનાઓને કાળ�પૂવ�ક અનુસરો
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આમ આદમી પાટ�

હોમ-આઇસોલેશનમાં રહેતા દદ�ઓ માટે સૂચના

l મહેરબાની કરી તમારા મોબાઈલ ફોન પર આરો�ય સેતુ ઍપ ડાઉનલોડ કરો 

અને ઍપમાં બધાજ સમયે નોિટિફકેશન તેમજ લોકેશન ટ� ે િકંગ ચાલુ રાખો.

l �ણ લેયરવાળું મેિડકલ મા�ક હંમેશા પહેરી રાખવું. દર 8 કલાકના વપરાશ 

પછી એ મા�ક ફેકી દો. જો મા�ક ભીનું કે ખરાબ થઇ ગયું હોય તો પણ 

મહેરબાની કરી તેને બદલી નાખવું . મા�કનો િનકાલ કરતા પહેલા અચૂક રીતે 

તેને 1% સોિડયમ હાઇપો�લોરાઇટના સંયોજન �ારા  �વાણુરિહત કરવું. આ 

સંયોજનનો ઉપયોગ કરતી વખતે હંમેશા મા�ક અને �લો�સ (હાથ-મો�) 

પહેરો.

l સોિડયમ હાઇપો�લોરાઇટ �લીચ (3.5% ની મા�ામાં �લોરીન ધરાવતું) 

અથવા િ�લિચંગ પાવડર (70% ની મા�ામાં �લોરીન ધરાવતું) નો ઉપયોગ કરી 

સરળતાથી 1% સોિડયમ હાઇપો-�લોરાઇટ સંયોજન ઘર ેજ બનાવી શકાય 

છે. 1% સોિડયમ હાઇપો-�લોરાઇટ સંયોજન બનવવા માટે, 1 લીટર સોિડયમ 

હાઇપો-�લોરાઇટ �લીચમાં 2.5 લીટર પાણી ભેળવો અથવા 1 લીટર પાણીમાં 

7 �ામ િ�લિચંગ પાવડર ઉમેરો.

l યો�ય પ�િત નો ઉપયોગ કરીને મા�ક કાઢ�ા પછી  - એટલે કે, આગળનો 

ભાગ ને �પશ� નિહ , પરંતુ તેને પાછળથી ખોલો  અને બંધ કચરા ના ડ�બા 

(ડ�ટ-િબન) માં ફ��ા પછી તમારા હાથને સાબુ અથવા આ�કોહોલ 

આધાિરત સેિનટાઇઝરથી સારી રીતે ધોઈ લો.

l  તમારા ચહેરા, નાક અને મો ંને �પશ� કરવાનું ટાળો 

l તમારા �મની બધી જ બારીઓ ખુ�લી રાખો. હંમેશા તમારો �મ હવા-

ઉ�સવાળો રહે તેની કાળ�  રાખો.

l તમારા હોમ-આઇસોલેશનના સંપૂણ� સમયગાળા દર�યાન તમારા �મમાં જ 

રહો. ઘરમાં હરતાંફરતાં રહેવાથી અને આકિ�મક રીતે દરવા�, બારીઓ અને 

ટેબલ જવેી સપાટીઓને �પશ� કરવાથી તમે તમારા ઘરના અ�ય સ�યોને ચેપ 

લગાડી મુ�કેલી માં મૂકી શકો છો.

l તમારા માટે અલગથી ફાળવવામાં આવેલ બાથ�મનો જ ઉપયોગ કરવો અને 

જો તમારા ટોઇલેટમાં લીડ (ઢાંકણું) હોય, તો હંમેશા લીડ બંધ કયા� બાદ જ 

�લશ કરવું.
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સામા��ક અંતર

આમ આદમી પાટ�

l પૂરતો આરામ કરો અને યો�ય �માણમાં પાણી, રસ, ચા, કોફી અને સૂપ વગેર ે

જવેા �વાહી પીણાં પીવો.

ંl 3 ટાઈમ ઓછા કાબ�હાઇડ� ેટયુ� અને ઊચા �ોટીનસભર કે જમેાં પૂરતા 

શાકભા� અને ફળોનો સમાવેશ થતો હોય તેવું ભોજન લેવાનું રાખો .

l ખાંસી કે છીકં ખાતા મોઢંુ મા�ક, �માલ અથવા કોણી વડે ઢાંકો.

l વારંવાર સાબુ અને પાણી વડે ઓછામાં ઓછી 20 સેક�ડ સુધી હાથ ધોતા રહો 

અથવા તેમને આ�કોહોલ-બેઝ સેિનટાઇઝર વડે સાફ કરતા રહો.

l વાસણો, નેપકી�સ વગેર ેજવેી �યિ�ગત વ�તુઓ ઘરના બી� સ�યો સાથે 

શૅર કરવી નહી.

l તમારા �મમાં વારંવાર અડવામાં આવતી વ�તુઓ જમેકે ટેબલ ટો�સ, 

દરવા�ના હાથા, હે�ડલ, મોબાઈલ ફોન, ક��યુટર, િરમોટ વગેરનેે 

અવારનવાર સાફ કરતા રહો. તેમને 1% હાઇપો-�લોરાઇટ સંયોજન અથવા 

યો�ય આ�કોહોલ આધાિરત સેિનટાઇઝર વડે સાફ કરો.

l તમારા ડોકટર ેસૂચવેલી દવાઓ િનયિમતપણે લો. જો તમે અ�ય કોઈ માંદગી 

માટે િનયિમતપણે દવા લેતા હોવ, તો તમારા ડો�ટરને તેની જ�ર �ણ કરો

l આવ�યક સેવાઓની િડિલવરી માટે, હોમ આઇસોલેશન માં રહેતા દદ�ઓ ને 

એક ઇમરજ�સી નંબર આપવામાં આવે છે

l કોવીડ 19 ના દદ�ઓ માટે આ�કોહોલ અને િસગરટેનો ઉપયોગ હાિનકારક 

છે.

સામા��ક અંતર
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સંભાળ કરનારા / અટે�ડ�ટ માટે સૂચના:
l પોતાના મોબાઈલ ફોન પર આરો�ય સેતુ ઍપ ડાઉનલોડ કરો અને 24 કલાક 

ઍપ પર નોિટિફકેશન અને લોકેશન ટ�� ેકીગં (GPS ટ� ે િકંગ) ચાલુ રાખો.

l તમારી (સંભાળ કરનારા / એટે�ડ�ટ) નું શારીિરક �વા��ય સા�ં હોવું જોઈએ 

અને તેથી િવશેષ મહ�વનું એ છે કે તેમને ડાયાિબટીસ, બીપી, �દયરોગ, 

અ�થમા, ફેફસા અથવા લીવરના રોગ જવેી કોઈ પણ બીમારી ના હોવી જોઈએ 

કે પછી ઓછી રોગ�િતકારક �મતા ધરાવતા કે કે�સર પીિડત પણ ના હોવા 

જોઈએ.

l તમાર ે હંમેશા અમારા �વા��ય કાય�કતા�ઓના સંપક�માં રહેવું પડશે

l જયાર ેદદ� સાથે એક જ �મ માં હોવ �યાર ેખાસ કરીને હંમેશા િટ�પલ લેયર 

મેિડકલ મા�ક જ પહેરો. મા�ક ના ઉપયોગ દરિમયાન તેને આગળના ભાગને 

�પશ�વું નિહ કે તેને �યાંથી પકડવું નિહ. જો મા�ક ભીનું થાય કે ગંદુ થયું હોય તો 

તેને તરત જ બદલી નાંખવું જ�રી છે.મા�ક વાપયા� પછી તેને યો�ય પ�િત થી 

કાઢી નાંખો એટલે કે - તેને આગળ ના ભાગથી �પશ� નહી ંપણ તેના બદલે 

પાછળથી કાઢો અને મા�ક ફ��ા પછી તમારા હાથ ને સાબુ અથવા 70 % 

આ�કોહોલ ધરાવતા સૅનેટાઇઝર થી યો�ય રીતે ધોવો. મા�ક ને બંધ કચરાપેટી 

માં ફ�કતા પહેલા તેને 1% સોિડયમ હાયપો �લોરાઇટ સંયોજન વડે િડસઇ�ફેકટ 

(જંતુરિહત) કરવું

l તમારા ચહેરા,નાક અને મોઢાને �પશ� કરવાનું  ટાળવું.

l દદ� કે દદ�ની આજુબાજુના વાતાવરણના સંપક�માં આ�યા બાદ હાથ સારી રીતે 

ધોવા. ભોજન તૈયાર કરતા પહેલાં અને પછી, જમતા પહેલા, શૌચાલયનો 

ઉપયોગ કયા� બાદ અને જયાર ેપણ હાથ ગંદા થાય �યાર ેહાથ ધોવાના રાખવા. 

હાથ ધોતી વખતે સાબુ અને પાણીનો ઉપયોગ કરવો અને ઓછામાં ઓછા 40 

સેક�ડ સુધી હાથ ધોવા. આ�કોહોલયુ� સૅનેટાઇઝરનો પણ ઉપયોગ કરી 

શકાય છે.

l હાથ ધોયા બાદ પેપર ટોવેલ અથવા ટી�યુ વડે હાથ લુછવા. જો પેપર ટોવેલ 

ઉપલ�ધ ના હોય તો પોતાના માટે સુિનિ�ત સાફ કપડાના નેપકીનનો ઉપયોગ 

કરવો અને તે ભીના થાય �યાર ેતેને બદલાવી નાખવા.

l દદ� ના સીધા સંપક�  માં હોવ �યાર ેમા�ક અને િડ�પોઝેબલ �લો�સ જ�રથી 

પહેરો

l કચરા નો િનકાલ (એટલે કે મા�ક, િડ�પોઝેબલ વ�તુઓ, ફડ પેકેટ વગેર)ે ૂ
http://cpcbenvis.nic.in/pdf/BMW-GUIDELINES-COVID_1.pdf પર 

જણા�યા મજુબ CPCB ની માગ�દિશ�કા મજુબ થવો જોઈએ
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l દદ�ના થુંક, લાળ અને છીકંના સીધા સંપક�માં આવતા બચવું. દદ�ની 

સારસંભાળ કરતી વખતે િડ�પોઝેબલ �લ�સનો ઉપયોગ કરવો. �લ�સ 

પહેરતા પહેલા અને ઉતાયા� બાદ હાથ ચો�સપણે ધોવા.

l કોરોના સં�િમત �યિ� �ારા ઉપયોગમાં આવેલી ચીજવ�તુઓના સીધા 

સંપક�માં આવતા બચવું (જમેકે વાસણો, �માલ અથવા ચાદર).

l દદ�ને તેમના �મની બહાર જ ભોજન પહોચંાડવું. ભોજનની થાળી એક �ટુલ 

અથવા ટેબલ પર રાખી દેવી. કૃપા કરી એ સુિનિ�ત કરવું કે ભોજન આપતા 

સમયે દદ�ના સીધા સંપક�માં ના આવવું અને હંમેશા તેમની થાળી, ચમચી અને 

વાસણો ઉપાડતા સમયે િડ�પઝેબલ �લ�સનો ઉપયોગ કરવો.

l દદ� �ારા ઉપયોગમાં લેવાયેલ વાસણોને સાબુ અથવા િડટજ��ટથી ધોવા અને 

સાફ કરતી વખતે િડ�પોઝેબલ �લ�સનો ઉપયોગ કરવો. વાસણોનો  ફરી 

ઉપયોગ કરી શકાય છે.�લો�સ કાઢ�ા પછી અને વાપરલેી વ�તુઓ ને યો�ય 

જ�યા એ મુ�ા પછી હંમેશા હાથ ધોવો

l દદ� �ારા ઉપયોગમાં લેવાયેલ કપડાં, ટુવાલ, ચાદરની સફાઈ કે હે�ડિલંગ કરતી 

વખતે િટ�પલ-લેયર મા�ક અને િડ�પોઝેબલ �લ�સનો ઉપયોગ કરવો. દદ�ના 

કપડાં, પથારી, ચાદરો, �નાન અને હાથ માટે વપરાતા ટુવાલને અલગ ભેગા 

કરવા અને 60 - 90 િડ�ી સેિ�સયસ (140–194 °F) ગરમ પાણી અને પાવડર  

વડે ધોવા. જો વોિશંગ મશીન હોય તો તેમના કપડાં અલગથી ધોવા અને 

તડકામાં સારી રીતે સુકવી દેવા.

l દદ�ના �મ, બાથ�મ અને શૌચાલયની સપાટીઓને રોજ ેઓછામાં ઓછા 

એકવાર સાફ અને જંતુમુ� કરવા. સફાઈ માટે �થમ ઘરલંુે સાબુ અથવા 

પાવડર નો ઉપયોગ કરવો અને પછી 1 % સોિડયમ હાઇપો-�લોરાઇટ 

સંયોજન વડે િડસઇ�ફે�ટ કરવું.

l સંભાળ લેનાર ેસુિનિ�ત કરવાનું રહેશે કે દદ� િનધા�િરત ઉપચારનું પાલન 

કરતા રહે.

l સંભાળ લેનાર અને ન�કના સંપક�માં આવનાર �યિ�ઓ માટે �િતિદન 

પોતાના શરીરના તાપમાન સાથે પોતાના �વા��યની તકેદારી રાખવી 

આવ�યક છે. જો તેમને COVID ના કોઈ પણ લ�ણો (તાવ, શરદી, ખાંસી, 

�ાસ લેવામાં તકલીફ) જણાય તો તરત તેને િરપોટ�  કરવા.

l હોમ-આઇસોલેશનના �થમ િદવસથી લઈને દદ�ના સા� થવા સુધી એ 

�ય� કરવો કે ઘરના કોઈ પણ સ�ય  ઘરની બહાર ના નીકળે. પોતાના 

કુટંુબીજનો, િમ�ો અથવા પડોશીઓને અનુરોધ કરવો કે તેઓ આપની 

જ�રતની ચીજવ�તુઓ જમેકે દૂધ, શાકભા�, ફળ વગેર ેખરીદીને આપનાં 

દરવા� પાસે રાખી દે. અ�યથા આ ચીજવ�તુઓ આપ હોમ-િડિલવરીના 

મા�યમ �ારા પણ ખરીદી શકો છો .
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પોતાના �વા��યની 

કાળ� કેવી રીતે રાખવી

l જો તમને તાવ જવંુે લાગે તો િદવસમાં 2 વાર (સવાર ેઅને સાજં)ે અથવા �ાર ે

જ�ર જણાય �યાર ેપણ �વા��ય પરી�ણ જ�ર કરવું.

l થમ�મીટર વડે પોતાના શરીરનું તાપમાન માપવું. આિ�ત દદ�ઓ માટે 

સંભાળ લેનાર તાપમાન માપી શકે છે. તાપમાન માપતા પહેલા અને પછી મા�ક 

અને િડ�પોઝેબલ �લ�સનો ઉપયોગ કરવો અને હાથ ધોવા.

l �િતિદન પોતાની પ�સ િદવસમાં 2 વાર 1 િમિનટ માટે ચકાસવી. પ�સ 

ચકાસવા માટે પોતાની તજ�ની (�થમ આંગળી) અથવા મ�યની આંગળી 

બી� હાથના અંગુઠાની નીચે કાંડા પર મુકવી. સેક�ડમાં સમય દશા�વતી 

ઘિડયાળનો ઉપયોગ કરીને 1 િમિનટમાં કેટલા ધબકારા સંભળાય છે, તેની 

ગણતરી કરવી અથવા 30 સેક�ડ સુધી ધબકારા ગણીને �િતિમિનટ કુલ 

ધબકારા નો �ાસ મેળવવા તેને 2 વળી ગુણી પણ શકો છો.

કૃપા કરીને દરરોજ તમારા 

ઓિ�સજન સંતૃિ�ના �તરને માપવા. 

જો તમા�ં ઓિ�સજન સંતૃિ� �તર 

95% થી નીચે આવે છે, તો તરત જ 

તમારા રહેવાની િ�થિતની 

એ��યુલ�સ સેવાઓનો સંપક�  કરો.
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ેતબીબી સહાય �ાર લેવી

જો કોઈ ઇમરજ�સી 

િ�થિત ઉભી થાય 

તોતરત જ એ��યુલ�સ 

માટે  ફોન કરો.

જો તમારા શરીરનું તાપમાન 100 ° ફે (37.8 ° સે) કરતા વધી �ય અથવા તમારા 

ધબકારા દર િમિનટે 100 થી વધાર ેછે અથવા તમારા ઓિ�સજન સંતૃિ� નું �તર 

95% થી નીચે �ય છે, તો તરત જ અમારો સંપક�  કરો

કોવીડ -19 ના નીચે જણાવેલ લ�ણો માટે પણ સાવધ રહો જ ેસૂચવે છે કે દદ�ને 

તા�કાિલક ધોરણે તબીબી  સહાયની જ�ર છે.

Ø �ાસ લેવામાં મુ�કેલી

Ø છાતીમાં સતત દુખાવો / દબાવ.

Ø માનિસક અ�વ�થતા અથવા �ગૃતતાનો અભાવ 

Ø હોઠ/ચહેરો કાળા પડી જવા 

Ø ઓિ�સજન સંતૃિ� �તર માં ઘટાડો (SpO2 <95%).

Ø અ�પ� વાણી / આંચકી

Ø કોઈપણ અંગ અથવા ચહેરામાં નબળાઇ અથવા િનિ��યતા

Ø શ�આતી  ચેતવણીના સંકેતોના િક�સામાં અથવા જો લ�ણોમાં વધારો 

જણાય તો કૃપા કરીને તરત જ 104 પર સંપક�  કરો
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હોમ આઇસોલેશનની �િ�યા 
શારીિરક આઇસોલેશન છે, 
ભાવના�ક (ઇમોશનલ ) 

આઇસોલેશન નથી તે સમજો

ફોન / િવડીયો  કૉલ �ારા તમારા પિરવારના સ�યો, �નેહીજનો અને 

િમ�ોના સંપક�માં રહો.

પોતાની પસંદગીના ટેિલિવઝન શૉ જુઓ, પુ�તકો વાંચો, િફ�મો જુઓ, 
ંસંગીત સાંભળો અને આરામ કરો અને પૂરતી  ઊઘ લો

પહેલા જણા�યું તે મજુબ  પોતાના પિરવારના સ�યોથી અંતર �ળવી 

રાખો .

તમે તમારા �વા��યનું િનયિમત િનરી�ણ કરી શકો છો, ખાસ કરીને 

તમારા શરીરનું તાપમાન અને ઓિ�સજન સંતૃિ� �તર અને જો 

તાપમાન માં કોઈ વધઘટ જણાય અથવા ઓિ�સજન �તર માં ઘટાડો 

થાય તો તરત જ �ણ કરો .
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ચુ�તપણે સામાિજક અંતર �ળવો 

ઘર ેજ રહો

તમારા ચહેરાને, નાક અથવા મો ંને 

�પશ� કરવાનું ટાળો

વારંવાર �પશ� માં આવતી જ�યા 
ને �વાણુમુ� રાખો

િડ�પોઝેબલ �લો�સ(મો�) પહેરો અને 

િનયિમતપણે હાથ ને જંતુરિહત કરતા રહો

પોતાની વ�તુઓને બી� 

સાથે શેર કરવાનું ટાળો

જો તમે બીમાર છો, તો અ�ય �યિ� થી 

દૂર એક અલગ �મ માં જ રહો



“જો તમને એવી �ણ થઇ છે કે તમને COVID  છે  તો 

જરા પણ ગભરાવવાની જ�ર નથી. દુિનયા ભર માં 

ઘણા બધા દદ�ઓ સા� થઇ ગયા છે. હંુ ભગવાન ને એ 

જ �ાથ�ના ક�ં છંુ કે તમે બહુ જ�દી સારા થઇ �ઓ. 

ઝડપી િરકવરી મેળવવા કૃપા કરી આ સૂચનાઓનું 

ચુ�તપણે પાલન કરો. આ અઘરા સમય માં હંુ અને મારો 

પિરવાર તમારી સલામતી ની જ �ાથ�ના કરીએ છીએ... "

અર�વદ ક�જર�વાલ,

 �ુ�મ�ંી, �દ�લી

આમ આદમી પાટ�


