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કોવલડ-19 (COVID-19)ના સાભાન્મ 
રક્ષણો  
કમા છે? 

આને જ આભાાંથી કઇણ રક્ષણ જલા ભે 
અથલા ત આ જ રેફયેટયી દ્વાયા ષુ્ટી કયલાભાાં 
આલેર ઝઝટટલ કેવના વાંકકભાાં શલ ત 
તાત્કાઝરક સ્ટેટ શલે્રાઇન નાંફયને કૉર કય 
અથલા આયગ્મ ટયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમ, બાયત 
વયકાયની ૨૪ x ૭ શલે્રાઇન 011-23978046, 
1075 ય કૉર કય અથલા આની નજીકના 
સ્લાથ્મ કેન્દ્ર ની મરુાકાત ર અથલા તભાયી 
નજીકના એએનએ કે આળા કામકકય ને જાણ કય 
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પ્રવાયના  ભાધ્મભ  
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અટકાલ : વમદુામભાાં સયુઝક્ષત આદત  
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શાથની સ્લચ્છતા  ફચાલ – ભાટે શ ુ
કયળ? 

 શાથની સ્લચ્છતા એ વ્મક્તતના શાથને ધલાની અગત્મની ફાફત છે, જેથી શાથ ય 
વાંબવલતણે યશરેાાં શાવનકાયક જીલાણુાંઓભાાં નોંધાત્ર ઘટાડ કયી ળકામ છે. શાથની સ્લચ્છતા 
જાલલાની પ્રટિમાભાાં વાબ ુઅને ાણી લડે ઓછાભાાં ઓછી 40 વેકન્દ્ડ સધુી શાથ ધલા અથલા 

ત 70% આલ્કશર ધયાલતા શને્દ્ડ યફન ઉમગ કયલાન વભાલેળ થામ છે. 



4/20/2020 6 

ફચાલ: શ્વવનની સ્લચ્છતા 
શ્વવનતાંત્રની સ્લચ્છતા એ ઉધયવ કે છીંકલા જેલી શ્વવન વાંફાંવધત લતકણકૂ ભાયપતે 
જીલાણુાંઓને પેરાતા અટકાલલા ભાટે રેલાભાાં આલતાાં ગરાાંઓનુાં વ ાંમજન છે. 

ના કયો 
ઉધયસ કે છીંક ખાતી લખતે ભોંની 
આડે હાથરૂભાર કે ટટશ્ય ૂયાખો.  
ઉમોગભા ંરીધેરા ટટશ્યનૂો તયત 
ઢાકંણ  ંધયાલતી કચયાેંટીભા ં
વનકાર કયો.  
 
છીંક કે ઉધયસ ખાતી લખતે આડો 
હાથ યાખમા ંફાદ તયત આના 
હાથને ધોઈ નાખંો 
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ફચાલ: વાભાજજક અંતય જાલવ ુ
વાભાજજક અંતય જાલવ:ુ  યગચાાને પેરાત અટકાલલા ભાટે જાણી જઈને 

રકની લચ્ચે ળાયીટયક અંતય લધાયવુાં. અન્દ્મ રકથી ઓછાભાાં ઓછાં એક ભીટયનુાં 
અંતય જાલલાથી આને કવલડ- ૧૯ (COVID-19)ન ચે રાગલાની ળક્યતા 

ઘટી જામ છે. 

 જમાાં સધુી ખફૂ જ જરૂયી ના શમ ત્માાં સધુી ઘયે 
જ યશ 
આની અને અન્દ્મ વ્મક્તતની લચ્ચે ઓછાભાાં 
ઓછાં ૧ ભીટયનુાં અંતય જાલ 
ઓપીવ ભાાં ણ ફધા વાથે મગ્મ અંતય જાલી 
કાભ કય 

 જેભાાં ઘણાાં ફધાાં રકએ એકઠાાં થવુાં ડે તેવુાં શમ 
તેલા કામકિભનુાં આમજન કયળ નશીં (બરે છી તે 
ત્રણ-ચાય વભત્ર વાથેની ફેઠક શમ કે વાાંજની 
ઓટરા ટયદ શમ) 
   ફજાય, ખયીદી, ભેાઓ, ાટી લગેયે જેલી 
બીડલાી જગ્માઓએ જળ નશીં 
જાશયે ટયલશનન ઉમગ કયળ નશીં 
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ફચાલ : અવત જખભ ધયાલત ુજૂથ 
અવત જખભ ધયાલતા જૂથ એ એલા રક છે, જેભને કવલડ-19 (COVID-19)ન 
ચે રાગે ત તેઓ ગાંબીય યીતે ફીભાય ડલાનુાં જખભ ધયાલે છે. જેભાાં વભાવલષ્ટ 

છેેઃ 

હરેેથી જ તફીફી 
સભસ્માઓ ધયાલતા 
રોકો જેભકેેઃ 
હૃદમયોગ 
ડામાબફટીસ 
પેંપસાની ફીભાયી 
કીડનીની ફીભાયી 
કેન્સયની દલાઓ  
રઈ યહરેા દદીઓ 

ગબભલતી 
ભટહરાઓ 
(આ 
ફીભાયીની 
ગબાભલસ્થા 
ય શ  ંઅસય 
થામ છે તે 
અંગે અભે 
જાણતા નહીં 
હોલાથી હાર 
પયૂતી 
ગબભલતી 
ભટહરાઓએ 
તેભની કાજી 
રેલી મોગ્મ 
ગણાળે) 
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વાંકક ભાટેના વરાશ સચૂન  

કેવ વાથે છેલ્રે વાંકકભાાં આવ્માાં છીથી 
ઓછાભાાં ઓછા ૨૮ ટદલવ ભાટે શભ 
તલયન્દ્ટાઇનભાાં યશવે ુાં. 
તાલ અને ખાાંવી જેલા રક્ષણની ળરૂઆત 
ફાફતે જાતે જ તાના આયગ્મનુાં વનયીક્ષણ 
ળરૂ કયવુાં અને દૈવનક ધયણે વાંકોની માદી 
વનબાલલી. 
એએનએભ/આળા/વનમત કયલાભાાં  આલેરી 
વ્મક્તત દ્વાયા છેલ્રે થમેરા વાંકક છી 
ઓછાભાાં ઓછા ૨૮ ટદલવ ભાટે વટિમ યીતે 
વનયીક્ષણ (જેભ કે, દયયજ મરુાકાત રેલી કે 
ટેઝરપન કયલ)કયવુાં જઇએ. 
ઓખ થમેરા કેવના વીધા વાંકક અને 
જખભી જૂથ ધયાલતા વ્મક્તતઓને વાંકકના 
૫ થી ૧૪ ટદલવની લચ્ચે કવલડ ૧૯ ન 
ટેસ્ટ કયાલલ જઇએ 

જો રક્ષણો ધયાલતા હોમ  
જ રક્ષણ (તાલ, ખાાંવી, શ્વાવ 
રલેાભાાં તકરીપ થલી) ની 
ળરૂઆત થામત ભાસ્કન ઉમગ 
કય, તાને વોથી અરગ કયી ર 
અને તાત્કાઝરક 
એએનએભ/આળા/ વનમત 
કયલાભાાં આલેર સ્થાવનક સ્લાસ્થ્મ 
અવધકાયીને પન ય જાણ કય 



NSS/ NYKS ના સ્લમાંવેલક ન યર  
જજલ્રા કરકેટય / મ્યવુનવવર કવભળનય/વવવલર વર્જન દ્વાયા 
જણાલેર મજુફ 
 
- ઘયે ઘયે શલે્થ સુયલાઈઝયને વલેરન્દ્વ ભાટે ટેક આલ - 

એચઆયજી અને વાંબવલત કેવની ઓખ, ભનલૈજ્ઞામક વાંબા 
અને બદેફાલ અટકાલલા  

 
- વમદુામ જાગવૃત - વાભાજજક અંતય, ઘયની વાંબા અને ઘયભાાં 
તલયૅન્દ્ટીન વલે  વનલાયક અને વનમાંત્રણના ઉામ ભાટે ગરાાં 
રલેા, ખટી ભાટશતી અને ગેયવભજણ દૂય કયલા 
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જીલ્રા કરેકટય/ 
ભહાનગયાબરકા  

કવભળનય 

NSS નોડર ઔપીસય, 
વસવલર Surgeon ના 

સકંરન સાથે 

કોલ્રેગે પ્રીન્ચીાર/ સસં્થાન ના લડા 

NSS સ્લમ ંસેલક 
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 ટયટટિંગ પ્રટિમા 
 
1. વામદુાવમક વલેરન્દ્વ: 

 
 તરસ્ટય કન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ ઝનભાાં એઆયઆઈ વલેરન્દ્વ 
 
 -કન્દ્ટેન્દ્ટભેન્દ્ટ ઝનને દયેક 50 ભકાન વાથેના ક્ષતે્રભાાં લશેંચલાભાાં 
 આલળે (અમકુ વલસ્તાય ભાાં 30 ભકાન). 
 
 - 1/4 ના ટશવાફ ેકન્દ્ટેન્દ્ટ ઝનભાાં સુયલાઇઝયી અવધકાયીઓ 
 (તફીફી અવધકાયીઓ / એરએચલી) ની વાંખ્મા યશળેે  
 
 - તરસ્ટય કન્દ્ટેન્દ્ટ ભાટે જજલ્રા કરતેટય / જજલ્રા ભેજજસ્રેટ તેભના 
 વાંફાંવધત જજલ્રાઓ ના  નડર વ્મક્તત યશળેે . 
 
- 
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2. વનધાકટયત ક્ષતે્રભાાં COVID લટયમવક દ્વાયા દયયજ ઘયે ઘયે 
મરુાકાત. 
 
- તફીફી યીતે ળાંકાસ્દ કેવની ળધ -  શુાં છેલ્રા 14 ટદલવભાાં~ 

કઈણ રક્ષણ વલકસ્મા છે? (જેભ કે તાલ, ઉધયવ, શ્વાવ 
રલેાભાાં તકરીપ, મશુ્કેરી) ,  
 

- COVID-19 ષુ્ષ્ટલાા કેવ વાથે કઈણ વાંકકભાાં આવ્મા છ? 
છેલ્રા 14 ટદલવભાાં કઈ ણ COVID અવયગ્રસ્ત દેળભાાં અથલા 
દેળની અંદયની મવુાપયી કયી છે ? 

 
- ળાંકાસ્દ / ષુ્ષ્ટ થમેરા કેવ અને વાંકોની રાઇન સઝૂચ જાલ 
 
- ળાંકાસ્દ કેવ અને વાંકો વલળે સુયલાઇઝયી ભેટડકર ઓટપવયને 
જાણ કય 
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- રક્ષણની ષુ્ષ્ટ કમાક છી, તયત જ એમ્્યરુન્દ્વને ફરાલ 
અને તેનુાં સ્થાનાાંતયણ શૉટીટર ભાાં  સવુનવિત કય 
 
 
-ફ્રામવક, વત્રકાઓ અને આંતય-વ્મક્તતગત વાંકક દ્વાયા 
વમદુામભાાં  યગ વનલાયણ, ઘયેલ ુવાંરગ્નતા, વાભાન્દ્મ ઝચહ્ન 
અને રક્ષણ અને દ્વાયા ળાંકાસ્દ કેવની જાણ કયલાની 
આલશ્મકતા વલે જાગવૃત રાલ. 
 
 
- આયગ્મ દ્વાયા વાંકક (ઓ) ના સ્થાવનક વનલાવસ્થાનની 
મરુાકાત રઈને કયલાભાાં આલેર વલેરન્દ્વ કભકચાયી 
ટેઝરપનન ઉમગ અમકુ વાંજગભાાં અથલા પર-અ ભાટે 
થઈ ળકે છે. 
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- તાન ટયચમ આ, વલેરન્દ્વન શતે ુવભજાલ, 
સચૂલેરા ડટેા એકવત્રત કય 

 
 
- ઓછાભાાં ઓછા 28 ટદલવ સધુી દયયજ રેવ કયેરા અને 

ભનીટય કયેરા કેવના વાંકક કય  
 
 
- વાંકો વલળેની ભાટશતી આભાાંથી ભેલી ળકામ છે: દદી, તેના  
ટયલાયના વભ્મ, દદીના કામકસ્થ યની વ્મક્તતઓ અથલા 
ળાાના વશમગીઓ અથલા અન્દ્મ રક જેનેદદીની 
તાજેતયની પ્રવવૃિઓ અને મવુાપયી વલળે જાણ છે.   

4/20/2020 15 



 વાભાજજક રાાંછન અને બેદબાલ  
 
સાભાજજક રાછંન શ  ંછે? 
 
 - ફીભાય ડીને ભયી જવુાં 
 
 - વાંબા યાખતી  લખતે ચે રાગલ ના ડયને કાયણે સ્લાસ્થ્મ 
 સવુલધાઓન વાંકક કયલાનુાં ટાવુાં   
 
 - આજીવલકા ગભુાલલાન બમ 
 
 - યગ વાથે વ ાંકામેર શલાને કાયણે વાભાજીકરૂે ફાકાત થલાન  
 બમ 
 
 - લામયવના કાયણે વપ્રમજનને વપ્રમજનને ગભુાલલા  ન ડય   
 
 - રાચાયી, કાંટાાન,ે એકરતા અને શતાળાની રાગણી ન ડય  
 
 - યગચા પેરાલલાના આયના ડય  
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તભે શુાં કયી ળક: વાભાજજક રાાંછન 
અને બેદબાલ દુય કયલા 

 

 - રકને વાંલેદનળીર ફનાલ અને તેભને વભજલાભાાં ભદદ 
કય કે તે એક વાભાન્દ્મ ચે છે અને 80 % કેવ શલા કેવ છે 
 
- લટયષ્ઠ નાગટયક અને નાના ફાક વટશત ઉચ્ચ 
જખભલાા જૂથ સધુી શોંચલા ભાટે વલળે પ્રમત્ન કય 
 
- રકને ટીલી ય નકાયાત્ભક લસ્તઓુ જલાથી અને નકરી 
વભાચાયથી દૂય યશલેા ભાટે કશ 
 
- રકને તાણને વનમાંવત્રત કયલાભાાં વશામ ભાટે વકાયાત્ભક 
વભાચાય આલાભાાં ભદદ ભાટે  WhatsApp જૂથને ભાગકદળકન 
આ 
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- રકને ઇનડય યભત, લાાંચન, ફાગકાભ, ઘયની વપાઇ, લગેયે 
જેલી પ્રવવૃિઓભાાં વ્મસ્ત યશલેાની વરાશ આ 
 
- વમદુામ પ્રબાલકને વાભેર કય, તેભની વાથે COVID-19 ય 
વાચી ભાટશતી ળેય કય. 
 
- જાશયેભાાં, એલા ળ્દન ઉમગ કય જેભ કે "COVID-19 કેવ" 
અથલા "ીટડત" ને ફદર ેCOVID-19 છે. એ જ યીત,ે  "ળાંકાસ્દ 
કેવ" ને ફદર ેકવલડ -19 શઈ ળકે એલા ળ્દ લાય  
 
- એ લાત ને પ્રાધાન્દ્મ આ કે કવલડ -19 થી ભટાબાગ ના રક 
વાજા થઈ જામ છે  
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ફાક અને યલુા વાથે તભે શુાં 
 કયી ળક ? 

• તભાયા યીલાય ભા જાગ્રતૂા રાલ;  
 
• તભાયા ટયલાયના ફધા વભ્મને શાથ ધલા અને સ્લચ્છતા, ળાયીટયક અંતય 

અને નલીનતભ અને વલશ્વવનીમ ભાટશતી ક્યાાં ભળે તે વલળે ખાતયી કય 
 
• તેભની વાથે આ અંગે ચચાક કયલા ભાટે કુટુાંફની ભીટટિંગ ગઠલ. જ તભાયી 

ાવે એલા કુટુાંફ છે જે તભાયી વાથે યશતેા નથી અથલા વલશ્વવનીમ વભાચાય 
સ્રતની વનમવભત આ-રે નથી, ત તેભને પન દ્વાયા ભાટશતી આ. 

 
•  આ લાત નુાં ખાવ ધ્માન દાદા-દાદી (70 થી લધ ુરક) અને લધ ુ

વાંલેદનળીર એલા અન્દ્મ રક ભાટે યાખવુાં  
 
• બણલાભા અને યભતભાાં ભદદ કય: તભે તભાયા નાના બાઈ-ફશને અથલા 

કુટુાંફના વભ્મને બણલાભાાં ભદદ કયી ળક છ, યભત યભી ળકછ અને 
તેભને યચનાત્ભક પ્રવવૃિઓ ભા ળાવભર યાખ. 
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અભ્માસ વભત્રો : જ તભાયી ળાા અથલા યવુનલવવિટી ફાંધ થઈ ગઈ 
છે, ત વભત્ર અથલા વભત્રના જૂથ વાથે અભ્માવ કયલા અથલા કવક 
વાભગ્રી વાથે એકફીજાને વશામ કયલા ભાટે ટીભ ફનાલ. ત 
તાના ઘયેથી ળીખવ ુ ઘણા રક ભાટે ડકાયજનક શઈ ળકે છે. 

આલા વભત્ર ને ભદદ કય.  
 

 

 
સમ દામની બાલના: આ ડકાયરૂ વભમ દયવભમાન એકતા અને ટેક 
દળાકલલા ભાટે તભાયા વભત્ર, કુટુાંફ અથલા ડળીઓ વાથે દૂયસ્થ 
અથલા અંતય જાડલી પ્રવવૃિ ગઠલ. કેટરાક દેળભાાં રક તાના 
ઘયભાાં વરાભત યશીને - તેભના ડળીઓ વાથે ગાલા ભાટે વાંગીતનાાં 
વાધન લગાડતા શમ છે. 
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વમદુામની જરૂટયમાત 
 

 

તભે શરેથેી જ કઈ વમદુામ જૂથન બાગ શઈ ળક છ - જ 
એભ શમ ત, તભે વમદુામના વભ્મને આ વભમે કેવુાં રાગે 
છે, તેભની જરૂટયમાત શુાં છે અને તેઓ જેની ઝચિંતા કયે છે તે 

વભજલા ભાટે વાથે ભીને કાભ કયી ળક છ. તભે 
વ્શટ્વએ, પેવબકુ , અથલા ત પનન ઉમગ કયી ળક. 
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ખટી ભાટશતી પેરાતી અટકાલ 
 
• ઘણા રક આલા વભમભા ઝચિંવતત અને ફચેને છે - અને મશુ્કેર 

વભમભાાં રક કેટરીક લખત ખટી અથલા અચક્કવ ભાટશતી ળેય 
કયે છે. ભટે બાગે, ભદદરૂ થલાન પ્રમાવ કયી યહ્યા છે –  ણ 
તેઓને ખફય નથી શતી કે વાચી ભાટશતી ક્યાાં ભળે. 

 
 
• જ કુટુાંફન વભ્મ અથલા વભત્ર ખટી ભાટશતી પેરાલી યહ્ય શમ 

ત શુાં કયવુાં?  
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• તભે તેભને વ્મક્તતગત રૂે અથલા વીધા વાંદેળ દ્વાયા ખાનગી રૂે 
વાંકક કયી ળક છ -. જ તેઓ ને વાલકજવનક રૂે ટકળ, ત 
તેઓ તેભની ભરુ નશીં સ્લીકાયળે તેની વાંબાલના લધાયે છે 

 
 
• તેભના ય ખટી ભાટશતી પેરાલલાન આય રગાડ નશીં. તેના 

ફદર ેતેભને વાચી ભાટશતી ક્યાાંથી ભળે એ જાણલા પ્રત્વાટશત 
કય.  

 
 
• તેભને વલશ્વવનીમ અને વલશ્વવનીમ સ્રત જેલા કે યવુનવેપ અને 

લલ્ડક શલે્થ ઓગેનાઇઝળેન અને અદ્યતન અને વચટ ભાટશતી 
ભાટે તેભને આ વાંસ્થાઓનુાં ારન કયલા પ્રત્વાટશત કય. 

4/20/2020 23 



બેદબાલ ને અટકાલ  
 
યગના પ્રક દયવભમાન,  અથલા કઈણ ટયક્સ્થવતભાાં. બદેબાલ ભાટે 
કઈ સ્થાન નથી  
 
- COVID-19 કઈને ણ અને દયેકને અવય કયી ળકે છે  
 
- COVID-19 બદેબાલ યાખત નથી, 
 
જ કુટુાંફન વભ્મ અથલા વભત્ર કાંઈક બદેબાલણૂક લાત કશતેા શમ ત 
શુાં કયવુાં: 
 
1. પયી એકલાય, તભે તેભને વ્મક્તતગત રૂે અથલા વીધા વાંદેળ દ્વાયા 
ખાનગી રૂે વાંકક કયી ળક છ -. જ તેઓ ને વાલકજવનક રૂે ટકળ, 
ત તેઓ તેભની ભરુ સ્લીકાયળે નશીં, તેની વાંબાલના લધાયે છે.  
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2. તેભને વનદેળ કય કે લામયવ કઈણ અને દયેકને અવય કયી 
ળકે છે, અને તે કઈ એક જૂથ વલળે નથી. 
 

 
૩.તેભને જણાલ કે  કઇ એક જૂથનાઉય લામયવ ભાટે 
દાયણ કયવુાં તેના ખફૂ ગાંબીય ટયણાભ શઈ ળકે છે - તે 
ટશિંવાને પ્રત્વાટશતકયી ળકે છે અને રકને જરૂય ડ ેત્માયે 
તફીફી વાંબા રતેા અટકાલે છે, જે યગને લધ ુપેરાલળે. 
 
 
૪.તેભને માદ અાલીએ કે આલા વભમે આણે એક ફીજાને 
ટેક આલાની અને દમા અને કરુણાને પ્રત્વાશન આલાની 
જરૂય છે - છી બર ેઆણે ડયતા શઈએ. 
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લાઇયસ સાભે રાડલા ભાટે ની જલાફદાયી 
અને બાગેદાયી ફદ્દર અબાય!!! 
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