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રેસિડેસશિયલ ઇમારતોમાાં રહેતા સનવાિીઓ માટે કોસવડ-19 ની માસહતી:










ઇમારતનો સ્ટાફ, સનવાિીઓ અમે અસતથીઓ એલીવેટરો, હોલવે અને લોબીઓ િસહત ઇનડોર િામાશય સવસ્તારોમાાં હોય ત્યારે માસ્ક
અથવા ચહેરાનાં આવરણ પહેરે તેની ખાતરી કરવા માટે નીસત બનાવો.
િમારકામ કરતા લોકો જે વા કામદારો અને ઠેકેદારો ઇમારતની અાંદર અને એપાટટમેશટ એકમોમાાં માસ્ક અથવા ચહેરાનાાં આવરણો પહેરે
તેની ખાતરી કરો.
લોશરીનાાં સવસ્તારો અને લોબીઓ જે વા ખલ્લા રહેતા મહત્વનાાં કોમન સવસ્તારોમાાં 70-90% આલ્કોહોલ-આધારરત હેશડ િેસનટાઇઝર
પ્રદાન કરો.
દરવાજાનાાં હાથાઓ, એલીવેટરનાાં બટનો, લાઇટની સસ્વચો, ટોઇલેટનાાં હેશડલો, કાઉશટરો, હાથ રેલલાંગ, ટચ સ્રીન િપાટીઓ અને કીપેડ
િસહત કોમન સવસ્તારોમાાં વધારે સ્પિટ થતો હોય તેવી િપાટીઓ પ્રસત રદવિ ઓછામાાં ઓછી બે વખત અને જ્યારે ગાંદી દેખાતી હોય
ત્યારે સ્વચ્છ કરવાની ખાતરી કરો.
સનવાિી એકમોમાાં પ્રવેિની આવશ્યકતા હોય તેવા કોઇપણ આગામી તાત્કાસલક કામની અગાઉછી િૂચના પ્રદાન કરો.
સનવાિી એકમોમાાં પ્રવેિની આવશ્યકતા હોય તેવી િેવા અને અશય સવનાંતીઓની િાંખ્યામાાં ઘટાડો કરો, અને પ્રાાંસતય ભલામણોનાં
અનિરણ કરવા િેથા તેઓને અસત મહત્વની િેવાઓ પૂરતી મયાટરદત કરો.
િારીરરક આાંતર જાળવવા પ્રોત્િાસહત કરવા માટે ઇમારત આિપાિ માકટરો (દા.ત. ભોંયતસળયાનાાં માકટરો, પાયલોન) રાખો (દા.ત.
આગળનાાં ડેસ્ક પર, ઇશિાઇડરો બહાર અને અાંદર).
કોસવડ-19 નો ફેલાવો અટકાવવા સવિે જાગૃસત વધારવા માટે દ્રષ્યમાન સ્થળોમાાં સચહ્નો લગાડો.

કોસવડ-19 નો ફેલાવો અટકાવવા માટે તમે િાં કરી િકો છો





ઇનડોર એપાટટમેશટ અથવા એલીવેટિટ, હોલવે, લોબીઓ અને લોશરી રૂમ જે વા િહસનવાિનાાં સ્થળોમાાં માસ્ક અથવા ચહેરાનાં આવરણ
પહેરો.
જે લોકો િાથે તમે ન રહેતા હોવ તેવા લોકોથી ઓછામાાં ઓછી બે મીટર/છ ફૂટનાં અાંતર રાખીને િારીરરક અાંતર જાળવવાની પ્રથા
અપનાવો.
િાબ અને પાણીથી હાથ ધઓ અથવા જો િાબ અને પાણી ઉપલબ્ધ ન હોય તો 70-90% આલ્કોહોલ-આધારરત હેશડિેસનટાઇઝરનો
ઉપયોગ કરો.
કોસવડ એલટટ ઍપ ડાઉનલોડ કરો જે થી કોસવડ-19 નો ચેપ ધરાવતી કોઇ વ્યસતત િાથે તમે સનકટનાાં િાંપકટમાાં આવ્યા હોવ તો તમને
િૂસચત કરી િકાય.

લોશરી






ગાંદા કપડા હલાવિો નહીં. આનાાંથી હવામાાં હાજર રહેલા કોઇપણ વાઇરિનો ફેલાવો થવાની િતયતા શયૂનત્તમ થિે.
કપડાઓ િાબ અથવા ડીટજટ શટથી ધઓ. કાપડ િહન કરી િકે તેવી રીતે બને તેટલાં ગરમ પાણી વાપરો અને કપડાઓને િાંપૂણટ રીતે
િૂકવો — આ પગલાઓ વાઇરિનો નાિ કરવામાાં મદદ કરે છે .
લોશરી સવસ્તારનો ઉપયોગ કરનારા લોકોની િાંખ્યા ઓછી હોય તેવા િમયે તમારા કપડા ધોવાનો પ્રયાિ કરો.
તમે તમારા કપડાઓ ધઓ તે પહેલા અને પછી તમામ મસિનોની િપાટીઓ રડિઇશફેતટ કરો, અને તમારા ચહેરાનો સ્પિટ ન કરો.
તમારી લોશરી બેગ/હેમ્પર ધઓ અથવા રડિઇશફેતટ કરો.
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ગાંદા કપડા ધોયા બાદ તરાંત જ તમારા હાથ િાબ અને પાણીથી ધઓ, અથવા 70-90% આલ્કોહોલ-આધારરત હેશડ િેસનટાઇઝરનો
ઉપયોગ કરો.
િાંયતત લોશરી સ્થળોમાાં તમારો િમય મયાટરદત કરો (દા.ત. તમારા સ્વચ્છ કપડા ઘર પર િાંકેલો).

એલીવેટિટ અને ઇમારતની િસવધાઓ






એલીવેટર દીઠ લોકોની િાંખ્યા મયાટરદત કરો, અને જે લોકો િાથે તમે રહેતા ન હોવ તેવા લોકોથી ઓછામાાં ઓછાં બે મીટર/છ ફૂટનાં
અાંતર રાખો.
એકજ ધરનાાં િભ્યો િારીરરક અાંતરની જાળવણી કરવાની જરૂર વગર એલીવેટરનો ઉપયોગ કરી િકે તેનો આદર કરો.
ઇમારતની િસવધાઓમાાં ઇનડોરમાાં 10 લોકો એકઠા થવાની મયાટદાઓનાં પાલન કરો.
ઇમારતની િસવધાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે એપોઇશટમેશટ લોવાની અપેક્ષા રાખો.
િફાઇ અને રડિઇશફેતટ કરવા દેવા માટે એપોઇશટમેશ્િ વચ્ચે વધારાનાાં િમયની અપેક્ષા રાખો.

ડીસલવરીઓ મેળવવી



જો િતય હોય, તો ઇમારતમાાં મલાકાતીઓની િાંખ્યા ઘટાડવા માટે લોબીમાાં ડીસલવરીઓ સપક અપ કરો.
માત્ર જરૂરી હોય ત્યારે જ તમારા એકમમાાં િીધી જ ડીસલવરી પહોંચાડવા માટે કહો, જે મ કે જો તમે િેલ્ફ-આઇિોલેટ થઇ રહ્યા હોવ,
પરરવારનાાં િભ્યની િારિાંભાળ લઇ રહ્યા હોવ અથવા િલભતા િહાયતાની આવશ્યકતા હોય.

*જો ભાડઆતો તેઓનાાં મકાનમાસલકો અથવા િાંપસત્તનાાં મેનજ
ે ર િાથે જાહેર આરોગ્યની માગટદર્િટકા બાબતનાાં મદ્દાઓનાં સનરાકરણ લાવવા
અિક્ષમ હોય, તો તેઓ 311 પર કૉલ કરી િકે છે અથવા અહીં ઇમેઇલ કરો: 311@toronto.ca.

અશય સ્ત્રોતો
કોસવડ-19 હાઉલિાંગ લો
એપાટટમેશટ સબલલ્ડાંગ પેટા-કાયદો
ભાડે આપવાં: કોસવડ-19 (કોરોનાવાયરિ) દરસમયાન ફેરફારો
કોમર્િટયલ અને રેસિડેસશિયલ ઇમારતો માટે કોસવડ-19 માગટદર્િટકા

વધ માસહતી
વધ માસહતી માટે, અમારી વેબિાઇટની www.toronto.ca/COVID19 પર મલાકાત લો અથવા અમને 416-338-7600 પર કૉલ
કરો.
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