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કોવવડ-19 વવશે તમ રે શુાં જાણવ ની જરૂર છે
કોવવડ-19
કોવવડ-19 ન્યૂ કોરોન વ ઇરસ દ્વ ર થતો એક શ્વસનતાંત્રની વબમ રી છે . કોવવડ-19 નુાં પૂણિરૂપ કોરોન વ ઇરસ ડડસીઝ 2019 છે , જે વર્િમ ાં
તેની શોધ થઇ તેન ાં પરથી છે .

પ્રસ રણ
આ વ ઇરસ કોવવડ-19 ધર વતી વ્યવતતન ાં શ્વસનતાંત્રન ાં ટીપ ાંઓ સ થે નજીકન ાં સાંપકિમ ાં આવવ થી ફેલ ય છે . આ ટીપ ાંઓ કોઇ વ્યવતતને
ઉધરસ આવે, છીંક આવે, વ તો કરે અને શ્વસન વખતે બને છે . જ્ય રે વ્યવતત ગ ય છે , હ સ્ય કરે છે કે મોટેથી વ તો કરે છે ત્ય રે આ ટીપ ાંઓ બે
મીટર/છ ફૂટથી વધ રે અાંતર ક પી શકે છે . વ ઇરસ ધર વતી સપ ટીનો સ્પશિ કય િ બ દ તમ ર મુખ, ન ક અથવ આાંખોને સ્પશિ કરવ થી તમને
પણ કોવવડ-19 આવી શકે છે .

લક્ષણો
લક્ષણો દેખ ત 14 ડદવસો સુધીનો સમય લ ગી શકે છે . સૌથી સ મ ન્ય લક્ષણો નવો અથવ ણસતો ત વ, ઉધરસ, સ્વ સ લેવ મ ાં મુશ્કેલી,
ગળ નો સોજો, વહેતુાં ન ક, સ્વ દ કે ગાંધની ક્ષમત ગુમ વવી, ઉબ્ક આવવ , ઝ ડ થવ , અને ગળે ઉત રવ મ ાં મુશ્કેલી પડવી છે .
મોટી ઉંમરન ાં પુખ્તો અને બ ળકો પણ ટ ઢ, મ થ નો દુુઃખ વો, સ મ ન્ય કરત વધ રે નનાંદ્ર લેવી, અવ્યવવસ્થતત અનુભવવી, મૂાંઝવણ,
સ્ન યુઓનો દુુઃખ વો, ચતકર વવ , નબળ ઇ, કે પડી જવ જે વ સ મ ન્ય લક્ષણો ધર વી શકે છે .
કેટલ ક બ ળકોને ખુબ જ વવરલ વસ્થવત થઇ શકે છે જે બળતર પેદ કરતી હોય છે . જો બ ળક સ જુ ાં ન થઇ રહ્ુાં હોય અથવ ફોલ્લી થ ય, લ ાંબ ગ ળ નો ત વ આવે, લ લ આાંખો બને અને/અથવ તેઓન ાં હ થ અને પગમ ાં સોજાઓ આવે તો તુરાંત જ તબીબી ક ળજી મેળવો.
કટેલ ક લોકોને હળવ લક્ષણો અથવ વબલકૂલ લક્ષણો ન હોઇ શકે. જે લોકોને કોવવડ-19 હોય પરાંતુ લક્ષણો ન હોય તેઓ હજુ ાં પણ વ ઇરસનો
ફેલ વો કરી શકે છે . નબળુાં રોગપ્રવતક રક તાંત્ર ધર વત , પ્રવતિમ ન આરોગ્યની વસ્થવતઓ ધર વત , કે 60 વર્િથી વધુ ઉંમરન ાં લોકો ગાંવભર વબમ રી
મ ટેન ાં ઉંચ જોખમ પર હોય છે .

દરેક વ્યવતતને સુરવક્ષત ર ખવ મ ટે લેવ ન ાં પગલ ઓ











તમ ર ઘરની બહ રની વબન જરૂરી મુસ ફરીઓને મય િડદત કરો.
અન્ય લોકોથી બે મીટર/છ ફૂટનુાં અાંતર ર ખો.
મ સ્ક અથવ ચહેર નુાં આવરણ પહેરો.
સ બુ અને પ ણીથી તમ ર હ થ અવ રનવ ર ધુઓ અથવ હેન્ડ સેવનટ ઇઝરનો (70-90% આલ્કોહોલ) ઉપયોગ કરો.
ધોય વગરન ાં હ થથી તમ ર ચહેર નો સ્પશિ કરવ નુાં ટ ળો.
ઉધરસ કે છીંક આવે ત્ય રે તમ ર હ થની બ ાંય અથવ ડટશ્યૂથી ઢ ાંકો. તુરાંત જ ડટશ્યૂ કચર મ ાં ફેંકી દો અને તમ ર હ થ ધોઇ ન ાંખો.
વધ રે સ્પશિ કરવ મ ાં આવતો હોય તેવી સપ ટીઓ અને વસ્તુઓ સ ફ કરો અને ડડસઇન્ફેતટ કરો.
જો તમને વબમ રી જણ તી હોય તો ઘર પર રહો.
વબમ ર હોય તેવ અન્ય લોકો સ થે નજીકનો સાંપકિ કરવ નુાં ટ ળો.
કોવવડ ઍલટિ ઍપ ડ ઉનલોડ કરો જે થી કોવવડ-19 થી સાંક્રવમત થયેલી કોઇ વ્યવતત સ થે તમે નજીકન ાં સાંપકિમ ાં આવ્ય હોવ તો તમને પ્રત્યક્ષ
રીતે સૂવચત કરી શક ય.
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મ સ્કનો પેટ ક યદો
7 જુ લ ઇ, 2020 થી, ટોરોન્ટોમ ાં દરેક વ્યવતતએ ઇન્ડોર જાહેર વવસ્ત રોમ ાં મ સ્ક અથવ ચહેર નુાં આવરણ પહેરવુાં અવનવ યિ છે . મ સ્ક
પહેરવ થી કોવવડ-19 નો ફેલ વો ઘટ ડવ મ ાં મદદ મળી શકે છે . મ સ્ક પહેરવ મ ાં પણ, તમ ર હ થ અવ રનવ ર ધોવ , અન્ય લોકોથી બે મીટર/છ
ફૂટ દૂર રહેવુાં, અને તમે વબમ ર હોવ તો ઘર પર રહેવુાં મહત્વપૂણિ છે . ટોરોન્ટો શહેરન ાં મ સ્કન ાં પેટ ક યદ વવશે અને કપડ નુાં મ સ્ક કેવી રીતે
બન વવુાં તે અાંગે વધુ જાણો.

તપ સણી
જો તમને કોવવડ-19 ન ાં લક્ષણો હોય અથવ તમે કોવવડ-19 હોય તેવી કોઇ વ્યવતતન ાં નજીકન ાં સાંપકિમ ાં આવ્ય હોવ, તો તપ સ કર વી લો. જો
તમને પ્રશ્નો હોય તો 1-866-797-0000 પર ટેલીહેલ્થને, તમ ર આરોગ્ય સાંભ ળ પ્રદ ત ને, અથવ આક રણી કેન્દ્ર પર કૉલ કરો. તપ સન ાં
પડરણ મો ઓનલ ઇન ઉપલબ્ધ છે . જો તમ રી તપ સ નેગેડટવ આવે છે , તો તમ ર લક્ષણો દૂર થય હોય પછી 24 કલ ક બ દ સેલ્ફ-આઇસોલેટ
થવ નુાં બાંધ કરી શકો છો, સેલ્ફ-આઇસોલેશન પર વધુ મ વહતી નીચે આપેલી છે .

સેલ્ફ-આઇસોલેશન
ઘર પર રહો અને 14 ડદવસો સુધી સેલ્ફ-આઇસોલેટ થ ઓ જો તમને આ હોય:
 કોવવડ-19 ની તપ સ પોવઝડટવ આવી હોય
 કોવવડ-19 ધર વતી વ્યવતતન ાં નજીકન ાં સાંપકિમ ાં આવ્ય હોવ
 છે લ્લ 14 ડદવસોમ ાં યુન ઇટેડ સ્ટેટ્સ સવહત, કેનેડ બહ રથી ય ત્ર કરી પરત ફય િ હોવ
 તેમ કરવ મ ટે પવબ્લક હેલ્થ દ્વ ર વનદેવશત કરવ મ ાં આવ્યુાં હોય.
જો તમને કોવવડ-19 ન ાં લક્ષણો હોય , તો તેઓ હળવ હોય તો પણ ઘર પર રહો અને તપ સ કર વી લો, અને તમ ર પડરણ મોની તમે ર હ
જોઇ રહ્ હોવ ત્ય રે સેલ્ફ-આઇસોલેટ થ ઓ.

સ રવ ર
જો તમે ખુબ જ વબમ ર ન હોવ તો કોવવડ-19 મ ટે કોઇ ચોતકસ સ રવ ર નથી. જો લક્ષણોથી ર હત મેળવવ તમને મદદની જરૂર હોય તો
તમ ર આરોગ્ય સાંભ ળ પ્રદ ત ને કૉલ કરો. જો તમને અથવ કોઇ અન્ય વ્યવતતને શ્વ સ લેવ મ ાં મુશ્કેલી પડતી હોય તો 911 પર કૉલ કરો.

છે તરનપાંડી અને કૌભ ડાં ોથી સ વધ રહો
કોવવડ-19 વનયાંત્રણ મ ટે હજુ ાં કોઇ દવ ઓ માંજુર થઇ નથી. જ્ય રે કોઇ વ્યવતત તમ રી વ્યવતતગત મ વહતી તેઓને આપવ મ ટે તમને
સમજાવવ મ ટે ખોટુાં બોલે છે ત્ય રે તે ડફનશાંગ કહેવ ય છે . ટોરોન્ટો પવબ્લક હેલ્થ સ્ટ ફ તમને કદ પી તમ રો ક્રેડડટ ક ડિ અથવ સોવશયલ
ઇન્શ્યોરન્સ નાંબર આપવ મ ટે નહીં કહે.

વધુ મ વહતી મ ટે: અમ રી વેબસ ઇટ toronto.ca/COVID19 ની મુલ ક ત લો અથવ અમને 416-338-7600 પર કૉલ કરો.
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