
COVID-19

તમારા ઘરમાં બીજાઓા�થી સ્વયં ઓલગ 
રહ� નારની સંભાળ ક�વી રીત� રાખવી

માસ્ક, ગલવસ ઓન� ઓાંખા�નું રક્ષણ પહ� રા�
•  જો તમો એો વ્યક્તિની લાળ એથવા શરીરના એન્ય પ્રવાહી તત્ાો (દા.ત. લાોહી, પરસોવાો, લાળ, ઉલટી, 

પોશાબ એનો મળ)ના સંપર્કમાં એાવતા હાોવ તાો બરાબર ફીટ થાય એોવાો માસ્ક, ગલવસ એનો એાંખાોનું રક્ષણ 
(ગાૉગલ્સ એથવા ચહો રાનું રક્ષર એાવરણ) પહો રાો.

દર�ક ઉપયા�ગ પછી ગલવસ, માસ્ક ઓન� ઓાંખા�ના રક્ષણના� નનકાલ કરા�
•  તમો સોવા પૂરી પાડી રહાો રો  તરત ગલવસ એનો માસ્કનો રાઢી નાંખાો એનો તોનાો નનરાલ પ્ાસ્ટિરની  

થોલીવાળી રચરાપોટીમાં રરાો.

•  પહો લાં ગલવસ ઉતારાો એનો તમારા એાંખાોના રક્ષણનો એનો પછી તમારા માસ્કનો ઉતારતા પહો લાં તમારા 
હાથનો સાબુ એનો પાણીથી ધુએાો.

•  તમારા ચહો રાનો એડતા પહો લાં એથવા રંઇપણ રરતાં એગાઉ તમારા હાથનો ફરીથી સાબુ એનો  
પાણીથી ધુએાો.

•  જો તમારી એાંખાોનું રક્ષણ એોર જ વખતના ઉપયાોગ માટોનું ના હાોય તાો, તોનો સાબુ એનો પાણીથી સાફ 
રરાો એનો પછી ડ્રગ એાઇડોસ્ટિફીરોશન નંબર (DIN) વાળા મંજૂર થયોલા, નક્કર સપાટીના જંતુનાશરથી 
જંતુરહહત રરાો. 

તમારા હાથન� વારંવાર ધુઓા�
•  જોની તમો સંભાળ લોતા હાો એો વ્યક્તિ સાથોના દરોર સંપર્ક  પછી તમારા હાથનો સાબુ એનો પાણીથી ધુએાો.

•  જો સાબુ એનો પાણી ઉપલબ્ધ ન હાોય તાો એાલાોહાોલ એાધાહરત હો ન્ડ સોનનટાઇઝરનાો ઉપયાોગ રરાો. પહો લાં 
ભીના વાઇપનાો ઉપયાોગ રરી શરાય. 

•  તમારા હાથનો નનરાલ થઈ શરો  એોવા પોપર ટાૉવોલ વડો સૂરવાો. બીજ રાોઇની સાથો સહહયારાો ના રરતા હાો 
એોવાો, ફરીથી વાપરી શરાય એોવા ટાૉવોલ પણ વાપરી શરાય. જ્ારો એો ટાોવોલ ભીનાો થઈ જય ત્ારો બદલાો. 

COVID-19ના� સામના� કરવા� તણાવપૂણ્ણ છ� .  
સાથ� રહીઓ� તા� ઓાપણ� મજબુત છીઓ� ઓન� ઘરા�માં ફ�લાવા� ઓા�છા� કરી શકીઓ� ઓ�મ છીઓ�.

જો તમો એોવા રાોઇની સંભાળ લોતા હાોવ જોમનો COVID-19નાં તબીબી લક્ષણાો હાોય એથવા જોમનાો સંપર્ક COVID-19 સાથો થયાો હાોય તાો તમનો ચોપ 
લાગવાનું જોખમ હાોઇ શરો  છો . ઘરો ફોલાવાો થતાો એાોછાો રરવા જ્ાં શક્ય હાોય ત્ાં ફતિ એોર જ સંભાળ લોનારની પસંદગી રરાો. 

તમારા પાોતાના સ્ાસ્થ્યનું નનરીક્ષણ રોવી રીતો રરવું એનો જો તમનો પાોતાનો બીમાર હાોવા જોવું લાગો તાો શું રરવું તો એંગો 905-799-7700 પર પીલ પબ્લર 
હો લ્થનાો સંપર્ક  રરાો. એારાોગય સંભાળ રાય્કરરાોનો એો જરૂરથી રહો જો રો  તમો એોવા રાોઈના નજીરના સંપર્ક  છાો, જોમનો COVID-19 થયાો છો .



હરજ્ન એાોફ પીલ – પીલ પબ્લર હો લ્થ  COVID-19 તમારા ઘરમાં બીજએાોથી સ્યં એલગ રહો નારની સંભાળ રોવી રીતો રાખવી 2

તમારા ઘરમાં મુલાકાતીઓા�ની સંખ્ાન� મયા્ણદદત કરા�
•  એાવશયર (દા.ત. સંભાળ લોતા રાય્કરરાો) સસવાયના મુલારાતીએાો ટાળાો.

•  જો તમારી પાસો મુલારાતીએાો હાોવા જરૂરી જ હાોય, તાો દરોર સમયો બીજએાોથી એાોછામાં એાોછા  
બો મીટરનું એંતર રાખાો એનો બરાબર ફીટ થાય એોવાો માસ્ક પહો રાો.

•  વહરષાો એનો એોવા લાોરાો રો  જોમનો માંદગીનું જોખમ વધારો હાોય (દા.ત. નબળું રાોગપ્રતતરારર તંત્ર, તબીબી 
બીમારીએાો જોવી રો  હૃદય રાોગ, ડાયાસબટીઝ એનો રોન્સર હાોય) તોમનો બીજએાોથી સ્યં એલગ રહો લા 
વ્યક્તિથી એનો તોમની સંભાળ લોનારથી દૂર રાખાો.

સાફ કરા�
•  તમારા ઘરનો ડ્રગ એાઇડોસ્ટિફીરોશન નંબર (DIN)વાળા ઘરોલુ ક્ીનસ્કથી સાફ રરાો.

•  શાૌચાલય, સસરં, નળના હાથા, બારણાના હાથા એનો પલંગની બાજુનું ટોબલ જોવી નનયમમત  
રૂપો સ્પશ્ક થતી વસતુએાોનો દૌનનર ધાોરણો સાફ રરાો.

ઘરની ચીજ-વસતુઓા� સદહયારી કરવાનું ટાળા�
•  બીજએાોથી સ્યં એલગ રહો તી વ્યક્તિ સાથો, જો શક્ય હાોય તાો ડીશ, પીવાના પ્ાલા,  

રપ, જમવાનાં વાસણાો, ટુવાલ, પથારી એથવા એન્ય વસતુએાો સહહયારી રરશાો નહીં.

•  એો વસતુએાો ગરમ પાણીમાં સાબુ એથવા હડટરજટિથી ધુએાો. રાોઈ તવનશષ સાબુની  
એાવશયરતા નથી. ડીશ વાૉશસ્ક એનો વાોશીંગ મશીનનાો ઉપયાોગ રરી શરાય છો .

•  સસગારોટ સહહયારી રરશાો નહીં.

•  શક્ય હાોય તાો, એોર જ બાથરૂમનાો ઉપયાોગ ટાળશાો. નહીંતર, ફલશ રરતાં એગાઉ ટાોઇલોટનું  
ઢાંરણું પાડી દોશાો.

ધા�વાનાં કપડાં સારી રીત� ધા�ઈ લા�
•  લાોન્ડ્રી રરતી વખતો તમારો ગલવસ એનો સારી રીતો ફીટ થયોલા માસ્ક પહો રવા જોઈએો.  

ધાોવાનાં રપડાં એલગથી ધાોવાની જરૂર નથી.

•  તમારા ગલવસ રાઢ્ા પછી તરત જ તમારા હાથ સાબુ એનો પાણીથી ધુએાો.

•  રપડાંનો રપડાં ધાોવાના સામાન્ય સાબુ એનો ગરમ પાણી (60-90°સો) વડો ધુએાો એનો  
બરાબર સૂરવાો. 



કચરાન� ઓડતી વખત� સાવચ�ત રહા�
•  તમામ રચરાો રાબોતા મુજબની રચરાપોટીએાોમાં જઈ શરો  છો .

•  જ્ારો રચરાપોટી ખાલી રરાો, ત્ારો વપરાયોલા હટશયુનો તમારા હાથથી સ્પશ્ક ન રરાો તોની રાળજી રાખાો. 
રચરાપોટી પ્ાસ્ટિરની થોલીવાળી હાોય તાો રચરાના નનરાલનો વધુ સલામત બનાવો છો .

•  રચરાની ટાોપલી ખાલી રયા્ક પછી સાબુ એનો પાણીથી તમારા હાથ સાફ રરાો.

એા દસતાવોજનો પબ્લર હો લ્થ એાોટિાહરયાોની પરવાનગીથી એનુરૂનલત રરવામાં એાવ્યાો 
હતાો. પબ્લર હો લ્થ એાોટિારીયાો, ત્રીજ પક્ષાો દ્ારા PHO દસતાવોજોના એનુવાદ / ફોરફારાો / 
એનુરૂલનના પહરણામો થયોલ રાોઈપણ પ્રરાશનની સામગ્ી માટો રાોઈ જવાબદારી સ્ીરારતું નથી.

એા દસતાવોજમાંની માહહતી એોમપ્રલ 16, 2021સુધીની એદ્યતન છો

 @regionofpeel   @peelregion.ca   @regionofpeel

વધુ માદહતી માટ� peelregion.ca/coronavirus ની મુલાકાત કરા�
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