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કોવવડ-19 વવશ ેઆપણ ેશુાં જાણીએ છીએ 

કોવવડ-19 

કોવવડ-19 ન્ર્ ુકોરોન વ ર્રસ દ્વ ર  થતી એક શ્વસનની વિમ રી છે. તે મુખ્ર્ત્વે ફેફસ ઓન ેઅસર કરે છે, પરાંતુ હ્રદર્ અથવ  મગજને પણ 

નુકશ ન કરી શકે છે. કોવવડ-19 ધર વત  કેટલ ક લોકો ચેપ દૂર થર્  િ દ મવિન ઓ સુધી લક્ષણો ધર વત  િોર્ છે. લ ાંિ -ગ ળ ન ાં લક્ષણોમ ાં 

થક વટ, શ્વ સ ચઢવો, ઉધરસ, સ ાંધ નો દુુઃખ વો, ભ રે હ્રદર્ન ાં ધિક ર , એક ગ્ર થવ મ ાં મુશ્કેલી પડવી, ચ મડીન ાં ચક મ  અથવ  વ ળ 

ખરવ નો સમ વેશ થઇ શક ેછે.   

કોરોન વ ર્રસ સુષુપ્ત રિેવ નુાં અને િદલ વ નુાં ચ લુાં ર ખે છે. ઓન્ટેરરર્ોમ ાં િ લમ ાં વવવભન્ન પ્રક રો રિેલ  છે. તેઓ ચેપને વધ ર ે

સરળત થી ફેલ વ ેછે અને વધ રે ગાંવભર વિમ રી પેદ  કરે છે. 

પ્રસ રણ  

કોવવડ-19 નો ફેલ વો શ્વસનન ાં બિાંદુઓ અને એરોસોલથી થ ર્ છે, મોટેભ ગે ચેપગ્રસ્ત વ્ર્વતતન ાં વનકટન ાં સાંપકિથી. વ્ર્વતત લક્ષણો 

દશ િવવ નુાં ચ લુાં કરે તે પિેલ થી પ્રસ રણ થઇ શકે છે.  

કોવવડ-19 આન ાંથી ફેલ ઇ શકે છે:  

 આબલાંગન કે ચુાંિન કરવ થી 

 જ્ર્ રે લોકો વનકટમ ાં ભેગ  થ ર્, વ તો કરે, િસ,ે ગ ર્, બછાંક ખ ર્ કે ઉધરસ ખ ર્  

 જ્ર્ રે લોકો શ રીરરક અાંતર જાળવવ નુાં ભૂલીન ેવ તોમ ાં મશગૂલ થઇ જાર્ 

 ભીડવ ળી ઇનડોર જગ્ર્ ઓમ ાં 

 વ ર્રસથી પ્રદૂવષત થરે્લી સપ ટીઓનો સ્પશિ કર્ િ િ દ મુખ, ન ક અથવ  આાંખોનો સ્પશિ કરવ થી 

કોવવડ-19 લ ાંિ  અાંતર પર િવ થી, વેવન્ટલેશન ર્ાંત્રણ ઓથી કે ખોર ક અને પ ણીથી ફેલ તો િોવ નુાં જાણક રીમ ાં નથી. કોવવડ-19 પ્રસ રણ, 

એરોસોલ અને વેવન્ટલેશન વવશ ેવધુ જાણક રી મેળવો. 

લક્ષણો 

કોવવડ-19 ન ાં સ મ ન્ર્ લક્ષણો ત વ, ઉધરણ, ગળ  નીચે ઉત રવ મ ાં તકલીફ પડવી, ગળ નો સોજો, વિેતુાં ન ક, સ્વ દ કે ગાંધની ક્ષમત  

ગુમ વવી, ઉબ્ક  આવવ , ઉલ્ટી થવી, ઝ ડ  થવ , અને શ્વ સ લેવ મ ાં મુશ્કેલૂ પડવી છે. લક્ષણો દેખ વ મ ાં 14 રદવસો સુધીનો સમર્ લ ગી 

શકે છે. વધ રે ઉંમરન ાં પુખ્તો અન ેિ ળકોને પણ ટ ઢ આવવી, મ થ નો દુુઃખ વો થવો, સ મ ન્ર્ કરત  વધ રે ઉંઘ આવવી, અવ્ર્વવસ્થતત , 

ગૂાંચવ ડ નો અનુભવ થવો, સ્ન રુ્ઓનો દુુઃખ વો, ચતકર આવવ , નિળ ઇ, અથવ  પડી જવ  જેવ  સ મ ન્ર્ લક્ષણો િોઇ શક ેછે.  

જરટલત ઓની સાંભ વન   

વધ રે ઉંમરન ાં પુખ્તો અન ેઆરોગ્ર્ની વિમ રીઓ ધર વત  લોકો ગાંવભર વિમ રીન ાં વધ ર ેમોટ  જોખમ પર રિેલ  છે, જેઓન ેિોવસ્પટલની 

સાંભ ળની જરૂર પડે છે. વવરલ રકસ્સ ઓમ ાં, કેટલ ક િ ળકોન ેઅસ મ ન્ર્ િળતર  થવ ની વિમ રી થઇ શક ેછે. જો િ ળકમ ાં સુધ રો ન થઇ 

રહ્યો િોર્ અથવ  ચક મુાં, લ ાંિો સમર્ રિેતો ત વ, ગુલ િી આાંખો અને/અથવ  િ થ અને પગમ ાં સોજાઓ આવે તો તુરાંત જ તિીિી ધ્ર્ ન 

મેળવો. 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=about-covid-19-how-it-spreads
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/10/8de9-COVID19-Transmission-Aerosols-Ventilation.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-what-to-do-if-you-have-covid-19-symptoms/?accordion=symptoms-of-covid-19
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દરકે વ્ર્વતતન ેસરુવક્ષત ર ખવ  મ ટને ાં પગલ ઓ 

 કોવવડ-19 મ ટેની રસી મેળવો. 

 તમ ર  ઘર િિ રની વિનજરૂરી મુલ ક તો મર્ િરદત કરો.  

 જો તમન ેઅસ્વસ્થત  લ ગતી િોર્ તો ઘર પર રિો અને સેલ્ફ-આઇસોલેટ થ ઓ. તપ સ કર વી લો. 

 અન્ર્ લોકોથી ઓછ મ ાં ઓછુાં િે મીટરનુાં અાંતર જાળવી ર ખો. 

 જ્ર્ રે શ રીરરક અાંતર જાળવવુાં મુશ્કેલ િોર્ ત્ર્ ર ેઇનડોર જાિેર સ્થળોમ ાં અને િિ ર ચિેર નુાં મ સ્ક પિેરો. 

 અવ રનવ ર તમ ર  િ થ ધુઓ અથવ  આલ્કોિોલ-આધ રરત સેવનટ ઇઝરનો ઉપર્ોગ કરો. 

 ધોર્  વગરન ાં િ થથી તમ ર  ચિેર નો સ્પશિ કરવ નુાં ટ ળો. 

 તમે ઉધરસ કે બછાંક ખ ત  િોવ ત્ર્ રે તેન ેિ થ અથવ  રટશ્ર્ૂથી ઢ ાંકો.  

 વધ રે પ્રમ ણમ ાં સ્પશિ થતો િોર્ તેવી સપ ટીઓન ેસ ફ કરો અને જાંતૂરવિત કરો.  

 કોવવડ ઍલટિ મોિ ઇલ ઍપ ડ ઉનલોડ કરો. 

જો તમને લક્ષણો િોર્ તો શુાં કરવુાં 

જો તમન ેકોવવડ-19 ન ાં એક અથવ  વધ રે લક્ષણો િોર્, અથવ  કોવવડ-19 િોર્ તેવી કોઇ વ્ર્વતતન ાં તમે વનકટન ાં સાંપકિમ ાં આવ્ર્  િત , તો 

તપ સ કર વી લો. તમ રી નજીકન ાંted. Make an appointment at an આક રણી કેન્ર પરની એપોઇન્ટમેન્ટ લઇ લો. તમ રી 

તપ સન ાં પરરણ મની તમે ર િ જોઇ રહ્ય  િોવ ત્ર્ રે ઘર પર રિો અને સેલ્ફ-આઇસોલેટ થ ઓ. 

સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવ નો અથિ ઘર પર રિેવુાં અને અન્ર્ લોકોથી દૂર રિેવુાં થ ર્ છે, તમ ર  ઘરન ાં લોકો સવિત, ક રણ કે તમે ચેપી િોઇ શકો 

છો. િિ ર, જાિેર સ્થળોએ ન જાઓ કતે જાિેર પરરવિનનો ઉપર્ોગ ન કરો. ઓનલ ઇન ખરીદી કરો અથવ  તમ ર  મ ટે પૂરવઠ ઓ વપક 

અપ કરવ  મ ટે વમત્રને કૉલ કરો. જો તમને તમ ર  લક્ષણોમ ાં ર િત મેળવવ  મ ટે મદદની જરૂર િોર્, તો તમ ર  આરોગ્ર્ સાંભ ળ પ્રદ ત ને 

કૉલ કરો. જો તમન ેઅથવ  અન્ર્ કોઇ વ્ર્વતતને શ્વ સ લેવ મ ાં મુશ્કેલી પડતી િોર્ તો 911 પર કૉલ કરો. 

વેવન્ટલશેન અથવ  િવ નો પ્રવ િ 

સ રો િવ નો પ્રવ િ કોવવડ-19 નો ફેલ વો ઓછો કરવ મ ાં મદદ કરી શકે છે. તમ ર  ઘરમ ાં સ રો િવ નો પ્રવ િ સુવનવશ્ચત કરવ  મ ટે:  

 જો સુરવક્ષત િોર્ અને શતર્ િોર્, તો િ રીઓ અને દરવ જાઓ ખુલ્લ  ર ખો. 

 તમ રી િીટટાંગ અને એર કવન્ડશબનાંગ ર્ાંત્રણ ઓની સ રી જાળવણી ર ખો. 

 તમ રી ફનેસ, એર કવન્ડશનર વગેરે સ થે સ નુકૂળ િોર્ તેવ  સવોચ્ચ ક્ષમત વ ળ  રફલ્ટરનો ઉપર્ોગ કરો. 

 જ્ર્ રે વસબલાંગ અથવ  પોટેિલ પાંખ નો ઉપર્ોગ કરત  િોવ, ત્ર્ ર ેઉપર તરફી િવ ન ાં પ્રવ િન ાં પરરભ્રમણનો ઉપર્ોગ કરો. 

 િવ  મ ટેન ાં ખ ાંચ  આસપ સન ાં વવસ્ત રોમ ાંથી ફર્નિચર વગેર ેજેવી વસ્તુઓન ાં અવરોધો દૂર કરો. 

પોટેિલ એર તલીનરો કોવવડ-19 નો ફેવ વો અટક વે તેવુાં વનરૂપણ કરત  કોઇ પૂર વ ઓ નથી પરાંતુ ઇનડોર સ્થળોમ ાં સ રો િવ ઉજાસ મદદ 

કરી શકે છે. પોટેિલ એર તલીનરો સ ર  િવ ઉજાસ વગરન ાં વવસ્ત રોમ ાં ઉપર્ોગી િની શક ેછે, ઉદ િરણ તરીક,ે િ રીઓ વગરન ાં ન નકડ  

ઓરડ મ ાં.  

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://covid-19.ontario.ca/covidalert?utm_source=mobile-app-organic&utm_medium=referral&utm_campaign=covid-alert-mobile-app-english&utm_content=covid-alert-landing-page
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
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કોવવડ-19 રસીકરણ 

ઓન્ટેરરર્ોમ ાં ઉપર્ોગમ ાં લેવ મ ાં આવતી કોવવડ-19 રસીઓ આરોગ્ર્ની વિમ રીઓ ધર વત , નિળ  રોગપ્રવતક રક તાંત્રો ધર વત , ઑટો-

ઇમ્ર્ુન વવક રો ધર વત  અને સગભ િ અને સ્તનપ ન કર વત  લોકો સવિતન ાં મોટ ભ ગન ાં લોકો મ ટે સુરવક્ષત છે. રસીઓ કોવવડ-19 થી 

થતી ગાંવભર વિમ રીઓ અટક વવ મ ાં અસરક રક છે. રસીકરણ ફરજીર્ ત નથી, પરાંતુ દરેક વ્ર્વતતન ેિને તેટલ  વિેલ  રસી લઇ લેવ  મ ટે 

પ્રિળ રીતે પ્રોત્સ વિત કરવ મ ાં આવે છે. કોવવડ-19 રસીઓ વવશે વધુ જાણક રી મેળવો. 

વધ ુમ વિતી 

toronto.ca/COVID19 પર અમ રી વેિસ ઇટની મુલ ક ત લો અથવ  અમને 416-338-7600 પર કૉલ કરો.  

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
http://www.toronto.ca/COVID19

