ટાેરાે�ાે પિ�લક હે �

સંપક� ની ભાળ મેળવવામાં હં ગામી ફે રફાર
ટાેરાે�ાેમાં કાે�વડ-19 કે સાેની ઉંચી સં�ાનાં કારણે, ટાેરાે�ાે પિ�લક હે � (TPH) �ારા જે રીતે અમે સંપક� ની ભાળ
મેળવીઅે છીઅે તેમાં હં ગામી ફે રફાર કયા� છે . સાૈથી ઉંચી �ેખમની પ�ર���તઅાે પર અમારા �યાસાે કે િ��ત કરી ર�ા
છીઅે. અાનાે અથ� અેવા લાેકાે જેઅાેને કાે�વડ-19 હાેય અને જેઅાેનાે ચેપ અ� લાેકાેને સાૈથી વધુ �ેખમકારક હાેય.
હાલ પૂરતું, TPH અેવા લાેકાેનાે સંપક� કરશે જેઅાેને કાે�વડ-19 નું �નદાન થયું હાેય જે અા માટે છે :
•

તેઅાેનાં પાે�ઝ�ટવ કાે�વડ-19 લેબાેરેટરી તપાસનાં પ�રણામાેની પુ�� કરવા.

•

તેઅાેનાં લ�ણાેની અાકારણી કરવા, અને તેઅાે �ારે શ� થયા હતા તે ન�ી કરવા.

•

સુર��ત રીતે સે�-અાઇસાેલેટ થવાની તેઅાેની �મતાની પુ�� કરવા અથવા તેઅાેને ટાેરાે�ાે વાેલ�રરી
અાઇસાેલેશન સે�ર પર રે ફર કરવા.

•

તેઅાેનાં ઉંચા-�ેખમ પર રહે લા સંપકા�ને તેઅાે કે વી રીતે સૂ�ચત કરી શકે તેનાં પર સૂચનાઅાે �દાન કરવા.

કાે�વડ-19 નું �નદાન થયું હાેય તેવા લાેકાેને તેઅાેનાં લ�ણાે શ� થયા પહે લા 14 �દવસાેમાં તેઅાેનાં �નકટનાં સંપક� માં
અાવેલા લાેકાેની સં�ાની અાેળક કરવા માટે TPH �ારા કહે વામાં અાવી ર�ંુ છે . �નકટનાે સંપક� અેટલે અેવી કાેઇપણ
��� જે તેઅાેનાં પ�રવારનાે ભાગ ન હાેય અને તેની સાથે કાેઇપણ ઇનડાેર સામા�ક મેળાવડામાં અથવા ભીડવાળી
ઇનડાેર જ�યામાં તેઅાેઅે 15 �મનીટ કરતા વધારે સમય પસાર કયા� હાેય. અા મા�હતી TPH ને સંપક� નાં �વ�ાપનમાં અને
અનુસરણમાં મદદ�પ થવા માટે 10 અથવા વધારે ઉંચા-�ેખમ પર રહે લા લાેકાે ધરાવતા ���ની અાેળખ કરવામાં મદદ
કરશે. અાપણા શહે રમાં કાે�વડ-19 નાે ફે લાવાે ઘટાડવામાં મદદ�પ થવા માટે લાેકાેને કે વી રીતે ચેપ લા�યાે હતાે તેનાં પર
મા�હતી અેક��ત કરવા માટે TPH �ારા અાેનલાઇન સવ�નાે પણ ઉપયાેગ કરવામાં અાવશે. TPH �ારા હાે��ટલાેમાં,
લાંબા-ગાળાનાં સંભાળ ઘરાેમાં, �નવૃ�� ઘરાેમાં, શાળાઅાેમાં અને બાળ સંભાળ ગાેઠવણાેમાં ફે લાવાની તપાસણી અને
��તભાવ અાપવાનું સતત ચાલું છે .
�ારે ટાેરાે�ાેમાં કાે�વડ-19 કે સાેની સં�ા �વ�ાપન થઇ શકે તેવા �તર પર પરત ફરશે, �ારે TPH �ારા તેની �નય�મત
સંપક� ની ભાળ મેળવવાની ���યા ફરીથી ચાલું કરવામાં અાવશે.
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