
COVID-19
સ્્વ-અલાયદા (સેલ્્ફ-આઇઝોલેટ) કે્વી રીતે થ્વું
COVID-19 નો સામનો કર્વો તાણયકુ્ત હોય છે. આપણે બધા સાથે છીએ ત્ારે સ્થિતત થિાપક છીએ અને આપણા સમદુાયમાં તેનો 
્ેફલા્વો ઘટાડી શકીએ છીએ.
જો તમનો પ્રશ્નો હનોય અથવા તમનો તબિયત િગડતી હનોય તોમ લાગો તનો તમારા આરનોગ્ય સંભાળ પ્રદાતા, હોલ્થ કનોક્ટ ઓન્્ટારરયનો (પૂવવે ્ટો લલહોલ્થ 
ઓન્્ટારરયનો)નનો સંપક્ક  811 (TTY: 1-866-797-0007) અથવા પીલ પબ્્લલક હોલ્થનનો સંપક્ક  905-799-7700 પર કરનો.

2 મીટરનું અંતર રાખો
• ઓછામાં ઓછા 2 મી્ટરનું અંતર રાખનો અનો સારી રીતો ફી્ટ થતનો માસ્ક પહોરનો  

જો તમારા નાક અનો મનોનંો ઢાંકી શકો જો તમો અન્ય લનોકનો સાથો રૂમમાં હનોવ. 
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ઘરમાં જ રહો
• જહોર પરરવહન, ્ટોક્સિ અથવા રાઇડશોરનનો ઉપયનોગ કરશનો નહી.ં
• કામ કરવા, શાળામાં, અન્ય જહોર જગ્યાઓ પર, અથવા કનોઇપણ  

ખાનગી રહોઠાણ પર જવું નહી.ં

અન્ય લોકો સાથેનો સંપક્ક કર્વો ટાળ્વો
• અનનવાય્ક ન હનોય ત્ાં સુધી મુલાકાતીઓનો મળવું નહી ં(દા.ત. કાળજી દાતાઓ)
• વરર ષ્ઠ લનોકનો અનો લાંિા ગાળાથી તિીિી પરરસ્થિનતઓ ધરાવતા (દા ત., ડાયાબિ્ટીસ, ફોફસાની 

સમસ્ાઓ, નિળી રનોગપ્રનતકારક શસ્તિ) લનોકનોથી દૂર રહોવું.
• તમારા ઘરમાં અન્ય લનોકનોથી દૂર અલગ રૂમમાં રહોવું અનો શક્ય હનોય ત્ાં સુધી ચુસ્તપણો િંધિોસતનો 

માસ્ક પહોરવનો. જો હનોય તનો અલગ િાથરૂમનનો ઉપયનોગ કરવનો.
• ખાતરી કરી લોવી કો શોર કરોલ રૂમમાં હવાની આવનજવન સારી હનોય (દા ત., ખુલ્લી િારીઓ).
• જો આ પગલા લોવા શક્ય ન હનોય તનો િનો ત્ાં સુધી ઓછામાં ઓછંુ િો મી્ટરનું અંતર રાખવું.
• શક્ય હનોય તનો ઘરમાં કનોઇ િીજ કાળજીદાતાએ તમો અલાયદા હનોવ ત્ાં સુધી િાળકનોનું ધ્યાન રાખવું. 

જો તમો અલગ રહી ન શકનો તોમ હનોય તનો તમારા િાળકનોએ ઘરમાં જ રહોવું જોઇએ.

હાથ ધોઇ કાઢો
• સાિુ અનો પાણીથી તમારા હાથ વારંવાર ધનોયા કરનો.
• પોપર ્ટનોવોલથી તમારા હાથ સુકવનો અથવા પનોતાના કપડાના ્ટનોવોલથી જોનનો ઉપયનોગ િીજંુ કનોઇ નહી ં

કરતું હનોય.
• જો સાિૂ અનો પાણી ઉપલ્લધ ન હનોય તનો અલ્કનોહનોલવાળું  હોન્ડ સોનન્ટાઇઝર વાપરનો.



તમારી ઉધરસ અને છીકંને ઢાંકેલી રાખો.
• જ્ારો પણ ઉધરસ કો છીકં ખાવ ત્ારો તમારંુ નાક અનો મનો ંઢાંકોલું રાખનો.
• તમારી િાંઇના ઉપલા ભાગ અથવા કનોણી પર છીકં ખાઓ, હાથમાં નહી.ં
• વાપરોલા ટ્ટશ્યુનો અસ્તરવાળી કચરાની ્ટનોપલીમાં નાંખનો અનો હાથ ધનોઇ નાંખનો. કચરાની ્ટનોપલીમાં 

પ્લાસ્્ટ્ટકની થોલીનું અસ્તર હનોવાથી કચરાનનો નનકાલ સુરબષિત િનો છો.
• કચરાની ્ટનોપલી ખાલી કયા્ક પછી તમારા હાથ સ્વચ્છ કરનો.

તમારા નાક અને મો ંપર પાસ્ક પહેરો
• તમો લનોકનોથી િો મી્ટર કરતા ઓછા અંતરો હનોવ ત્ારો માસ્ક પહોરનો.
• ખાતરી કરી લનો કો માસ્ક તમારા ચહોરા પર િંધિોસતું હનોય, જો તમારા નાક, મનો ંઅનો ગળપચીનો 

િરાિર ઢાંકો અનો વચ્ચો કનોઇ જગ્યા ન રહોતી હનોય. 
• જો તમારો તમારા આરનોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાનો મળવા ઘરની િહાર જવું જ પડો તોમ હનોય તનો માસ્ક જરૂર 

પહોરવું.
• જો તમારી પાસો માસ્ક ન હનોય તનો લનોકનોથી િો મી્ટરનું અંતર રાખવું અનો તમારી ઉધરસ અનો છીકંનો 

ઢાંકોલી રાખવી.

આ દસ્તાવોજ પબ્્લલક હોલ્થ ઓન્્ટારરઓની અરવાનગીથી અનુકૂળ કરવામાં આવ્નો છો. ત્ાટહત પષિનો દ્ારા PHO 
દસ્તાવોજોના અનુવાદ/ફોરફારનો/અનુકૂલનના પરરણામો પ્રકાશશત કનોઇપણ સામગ્ી મા્ટો પબ્્લલક હોલ્થ ઓન્્ટારરઓ 
જવાિદારી સ્વીકારતા નથી.

 આ દસ્તાવોજની માટહતી  સપ્ોમ્િર 07, 2022 ના રનોજથી અમલી છો

 @regionofpeel   @peelregion.ca   @regionofpeel

્વધ ુજાણકારી માટે peelregion.ca/coronavirus ની મલુાકાત લો.

CANTS -0526 22/05

જરૂર હોય ત્ારે સહ-અલાયદા રહે્વું
• િાળક અથવા વ્સ્તિ કો જોનો દૈનનક જીવનનનવા્કહમાં મદદની જરૂર હનોય તોમનો કાળજી અનો સહાય 

આપશનો (જોમકો સ્ાન, ખાવુંપીવું, કપડા પહોરવા) જો તોમનો સ્વ-અલાયદા રહોવાની આવશ્યકતા હનોય. 
• કાલજીદાતાઓએ પનોતાની જતનો અનો ઘરમાં રહોતા અન્ય લનોકનોનો સુરબષિત રાખવા મા્ટો વધારાની 

તકોદારી રાખવી જોમાં સમાવોશ થાય છો  માસ્ક પહોરવનો, વારંવાર હાથ ધનોવા, અનો ઘરમાં અન્ય લનોકનોથી 
દૂર રહોવું. 


