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સેલ્ફ-આઇસોલેશન મ ટે કોવવડ-19 ક્લ સ ઑડડર
કોવવડ-19 ક્લ સ ઑડડર શુાં છે ?
"ક્લ સ ઑડડર" લોકોને તેઓ વબનચેપી બને ત્ ાં સુધી તેઓને ઘર પર રહેવ અને સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવ મ ટે વનર્દેવશત કરે છે . તેનો હેતુ કોવવડ-19 નો
ફેલ વો થતો ઘટ ડવ નો, અને ટોરોન્ટોમ ાં ર્દરેકન ાં આરોગ્્નુાં રક્ષણ કરવ નો છે ..
શુાં ટોરોન્ટો પવલલક હેલ્થ ક્લ સ ઑડડર જારી કરી શકે છે , અને તે કેટલો સમ્ અસરમ ાં રહેશે?
પ્ ાંવત્ હેલ્થ પ્ોટેક્શન અન્ડ પ્મોશન એક્ટ આરોગ્્ન ાં તબીબી અવધક રીને “ક્લ સ ઑડડર” જારી કરવ ની અનુમવત આપે છે . આ ઑડડર 1 એવપ્લ,
2020 ન ાં રોજ જારી કરવ મ ાં આવ્્ો હતો, અને 6 નવેમ્બર, 2020 ન ાં રોજ સુધ રો કરવ મ ાં આવ્્ો હતો. આ ઑડડર જ્ ાં સુધી આરોગ્્ન ાં તબીબી
અવધક રી તેની હવે પછી જરૂર નથી તેવુાં જાહેર કરે ત્ ાં સુધી અસરમ ાં રહેશે.
ક્લ સ ઑડડર કોને લ ગુાં પડે છે ?
ક્લ સ ઑડડર એવ લોકો તરફ વનર્દેવશત છે :




કોવવડ-19 ન ાં લક્ષણો ધર વત લોકો.
કોવવડ-19 મ ટેની તપ સ પોવિટટવ આવી હો્ તેવ લોકો.
કોવવડ-19 મ ટેની તપ સ પોવિટટવ આવી હો્ તેવી કોઇ વ્્વક્ત સ થે ત જે તરમ ાં વનકટન ાં સાંપકડમ ાં આવ્્ હો્ તેવ લોકો. આમ ાં સાંભ ળ આપન ર ઓ અને
ઘરન ાં સભ્્ોનો સમ વેશ થ ્ છે .

લોકોએ કેટલો સમ્ સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવુાં અવનવ ્ડ છે ?
નવી જાહેર આરોગ્્ની મ ગડર્દર્શડક ઓનો સમ વેશ કરવ મ ટે સુધ રેલ ક્લ સ ઑડડરમ ાં સેલ્ફ-આઇસોલેશનની આવશ્્કત ઓ અપડેટ કરવ મ ાં આવી
છે .
હળવી અથવ સ ધ રણ વબમ રી ધર વત લોકોએ તેઓન ાં લક્ષણોની શરૂઆત થ્ પછી 10 ટર્દવસો સુધી આઇસોલેટ થવુાં અવનવ ્ડ છે . તીવ્ર વબમ રી
ધર વત અથવ તીવ્ર રીતે રોગપ્વતક રકત ની-ઉણપ ધર વત લોકોએ 20 ટર્દવસો સુધી આઇસોલેટ થવુાં અવનવ ્ડ છે . કોવવડ-19 ધર વતી કોઇ
વ્્વક્તન ાં વનકટન ાં સાંપકડમ ાં આવેલ વ્્વક્તઓએ તે વ્્વક્ત સ થે તેઓન ાં અાંવતમ સાંપકડ બ ર્દ 14 ટર્દવસો સુધી આઇસોલેટ થવુાં અવનવ ્ડ છે ક રણ કે
લક્ષણો ર્દેખ ત આટલો સમ્ લ ગી શકે છે .
શુાં કેટલ ક લોકોને ક્લ સ ઑડડરમ ાંથી મુવક્ત મળી શકે છે ?
લક્ષણો ન ધર વત હો્ તેવ વનકટન ાં સાંપકડમ ાં હો્ તેવ કેટલ ક અવત મહતવની સેવ ન ાં કમડચ રીઓને ક મ કરવ ની પરવ નગી આપવ મ ાં આવી શકે
છે . જોકે, જ્ રે તેઓ ક મ કરત ન હો્ અથવ ક મ તરફ/પરથી મુસ ફરી કરી રહ્ય ન હો્ ત્ રે તેઓએ સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવુાં અવનવ ્ડ છે . ઘરેલુાં
હહાંસ મ ાંથી છૂ ટક રો મેળવી રહેલ લોકો મ ટે પણ અપવ ર્દો ગણવ મ ાં આવી શકે છે . ટોરોન્ટો પવલલક હેલ્થ ર્દરેક પટરવથથવત મ ટે અપવ ર્દોની સમીક્ષ
કરશે.
લોકો જ્ રે સેલ્ફ-આઇસોલેશનમ ાં હો્ ત્ રે હજુ ાં પણ તબીબી એપોઇન્ટમેન્્સ મ ટે જઇ શકે છે . તબીબી વક્લવનક અથવ હોવથપટલ પર જત
પહેલ સૂચન ઓ મ ટે ટોરોન્ટો પવલલક હેલ્થનો 416-338-7600 પર સાંપકડ કરો.
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સેલ્ફ-આઇસોલેશન કેવી રીતે ક ્ડ કરે છે ?
સેલ્ફ-આઇસોલેશન અથ ડત ઘર પર રહેવુાં અથવ આઇસોલેશન સુવવધ મ ાં રહેવુાં. બહ ર ન જાઓ અથવ મુલ ક તીઓને ન બોલ વો. અન્્ લોકો સ થે
વનકટનો સાંપકડ ટ ળો. ઓનલ ઇન ખરીર્દી કરો અથવ કોઇ વ્્વક્તને તમ ર મ ટે પૂરવઠ ઓ લઇ આવવ મ ટે ર ખો. જો તમને કરી્ ણ , પ્ીવથિપ્શનો
અથવ અન્્ સેવ ઓ મ ટે સહ ્ત ની જરૂર હો્, તો કૃપ કરીને સલ હ મ ટે ટોરોન્ટો પવલલક હેલ્થનો 416-338-7600 પર સાંપકડ કરો.
તમે જે ઓ સ થે સહેત હોવ તેવ લોકોથી શક્્ તેટલુાં વધ રે અાંતર જાળવો. જો તમ રી પ સે હો્ તો અલગ બ થરૂમ અને શ્નખાંડનો ઉપ્ોગ કરો.
ઓડ ડઓ શેર કરતી વખતે, સ ર હવ ન ાં પ્વ હ મ ટે બ રીઓ ખોલો. જુ ઓ કેવી રીતે સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવુાં.
બેઘર હો્, ્ોગ્્ આવ સની સુવવધ ન હો્, અથવ ઘર પર અસુરવક્ષત હોવ નો અનુભવ કરત હો્ તેવ લોકોને હાંગ મી આવ સ પ્ર્દ ન કરવ મ ાં
આવશે.
જો કોઇ વ્્વક્ત સેલ્ફ-આઇસોલેટ ન થ ્ તો શુાં થ ્ છે ?
A person who ignores the class order to self-isolate can be charged and fined up to $5,000 per day. Police
may be called to assist.
સુધ રેલ ક્લ સ ઑડડરમ ાં બીજો શુાં ફેરફ ર કરવ મ ાં આવ્્ો છે ?
વવનાંતી પર, ક્લ સ ઑડડર દ્વ ર આવરી લેવ મ ાં આવેલ લોકોએ ટોરોન્ટો પવલલક હેલ્થ દ્વ ર વનધ ડટરત કરવ મ ાં આવતી ત રીખો અને સમ્
ર્દરવમ્ ન તેઓ વનકટન ાં સાંપકડમ ાં આવ્્ હત તેવ લોકોન ાં ન મ અને સાંપકડની મ વહતી (ટેલીફોન નાંબરો, સરન મ ઓ, ઇમેઇલ એડ્રેસ) ટોરોન્ટો
પવલલક હેલ્થને પ્ર્દ ન કરવ અવનવ ્ડ છે . આ મ વહતી મ ત્ર સાંપકડની ભ ળ ર ખવ મ ટે જ ઉપ્ોગમ ાં લેવ મ ાં આવશે.
શુાં કોઇ વ્્વક્ત ક નૂની રીતે ક્લ સ ઑડડરને પડક રી શકે છે ?
ક્લ સ ઑડડરમ ાં ્ ર્દીગત કરવ મ ાં આવેલી વ્્વક્ત હેલ્થ સર્વડસીસ અપીલ એન્ડ રીવ્્ૂ બોડડ સમક્ષ અપીલ કરીને તેને પડક રી શકે છે .

ક્વોરેન્ટ ઇન એક્ટ હેઠળન ાં ફેડરલ ઑડડર વવશે મ રે શુાં જાણવ ની જરૂર છે ?
ફેડરલ ક્વોરેન્ટ ઇન ઑડડર કેનેડ મ ાં પ્વેશ કરત તમ મ પ્વ સીઓને લ ગુાં પડે છે , જે 25 મ ચડ, 2020 થી અસરમ ાં છે . તમ મ પ્વ સીઓએ 14
ટર્દવસો સુધી સેલ્ફ-ક્વોરેન્ટ ઇન થ ્ તેવી તેની આવશ્્ક છે . વધુ મ વહતી અહીં ઉપલલધ છે .
કેટલ ક ટકથસ ઓમ ાં, ફેડરલ ઑડડર અાંતગડત ક્વોરેન્ટ ઇન થવુાં અવનવ ્ડ હો્ તેવ લોકો ટોરોન્ટોન ાં આરોગ્્ન ાં તબીબી અવધક રી દ્વ ર જારી કરવ મ ાં
આવેલ ઑડડરનુાં પ લન કરવ ને પણ આધીન હોઇ શકે છે . (ઉર્દ હરણ તરીકે, કોવવડ-19 નુાં વનર્દ ન થ્ુાં હો્ તેવ અને ત જે તરમ ાં પ્વ સ કરી પરત
આવ્્ હો્ તેવ લોકો).
વધુ મ વહતી
આરોગ્્ની આક રણી મ ટે, તમ ર ડૉક્ટરની ઓટફસ પર અથવ ટેલીહેલ્થ ઓન્ટેટર્ોને 1-866-797-0000 પર કૉલ કરો. ક્લ સ ઑડડર વવશે વધુ
મ વહતી મ ટે, ટોરોન્ટો પવલલક હેલ્થને 416-338-7600 પર કૉલ કરો.

Gujarati

