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નવેમ્બર 15, 2022  
 

પ્રિય માતાપ્રિતા/વાલી: 
 

Re: શ્વસન વાઇરસનો ફેલાવો ઘટાડવો 
 

જેમ જેમ હવામાન વધ ુઠંડું થઈ રહ્ુ ંછે તેમ તેમ, બાળકોમા ંરેસ્પિરેટરી પ્રિન્િીટીયલ વાયરિ 
(RSV), ઈન્ફલ્યએુન્ઝા અને COVID-19 િહહતના શ્વિન વાયરિમા ંવધારો થયો છે. આ ત્રણ 

વાયરિને "ટ્રિપલ થે્રટ" કહવેામા ંઆવે છે કારણ કે તે ગભંીર બીમારીન ુ ંકારણ બની શકે છે, ખાિ 
કરીને િાચં વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો, વહરષ્ઠ લોકો અને તબીબી િહરસ્પથપ્રતઓ ધરાવતા 
લોકોને. 
  

તાજેતરમા,ં આમાથંી એક અથવા વધ ુવાયરિ ધરાવતા બાળકો હોસ્પિટલમા ંિામાન્ય કરતા ંવધ ુ
દાખલ થયા છે. ટોરોન્ટો િબ્લલક હલે્થ બાળકો અને અન્યોને સરુક્ષિત રાખવામા ંમદદ કરવા માટે 
રિણના પતરોની ભારપવૂષક ભલામણ કરે છે: 
  

 માસ્ક પહરેવા: શાળાઓ અને બાળ િભંાળ િહહત મકાનની અંદર હોય એવા ંજાહરે પથળોમા ં 
િારી રીતે ફીટ કરેલ  માપક િહરેો. 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને તબીબી મસુ્તત 
ધરાવતા બાળકોને માપક િહરેવાની ભલામણ કરવામા ંઆવતી નથી. 
 

 રસીકરણ: 6 મહહના અને તેથી વધ ુઉંમરના દરેક વ્યસ્તતએ કોપ્રવડ-19 રિીઓ િાથે અદ્યતન 
રહવે ુ ંજોઈએ, જેમા ં5 વર્ષ અને તેથી વધ ુઉંમરના કોઈિણ માટે ફૉલ બપૂટર અને ફૉલ  
ઈન્ફલ્યએુન્ઝા રિીનો િમાવેશ થાય છે. 5 અને તેથી વધ ુવયની કોઈિણ વ્યસ્તત એક જ 
િમયે તેમની COVID-19 બપૂટર અને ફ્લનૂી રિી સરુક્ષિત રીતે મેળવી શકે છે. 

 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-respirators
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/immunization/flu-influenza/
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 જો બીમાર હોવ તો ઘરે રહો: તમારા બાળક માટે આ દૈપ્રનક લિણોની તિાિ ની તિાિ 
પણૂષ કરો. તમારા બાળકને ઘરે રાખો, ભલે લિણો હળવા હોય, અને જયા ંસધુી તે િારંુ ન 
લાગ ેતયા ંસધુી. 

 

 તમારા હાથ સાફ કરો: હને્ડ િેપ્રનટાઈઝરનો ઉિયોગ કરો અથવા વારંવાર હાથ ધઓૂ. 

 

 સપાટીઓ સ્વચ્છ રાખો:  િામાન્ય રીતે પિશષ થતી િિાટીઓને વારંવાર િાફ કરો. 
 

 

જો તમને તમારા બાળકના પવાપ્ય પ્રવશે િશ્નો હોય તો 811 િર કૉલ કરો અથવા તમારા બાળકના 
આરોગ્ય િભંાળ િદાતા િાથે વાત કરો. જો તમારંુ બાળક બીમાર હોય, તો તમે તેની િભંાળ કેવી 
રીતે રાખવી તે પ્રવશેની માહહતી અહીં મેળવી શકો છો. 
 

આિણે બધા શ્વિન વાયરિના ફેલાવાને ઘટાડીને આિણા ંિહરવારો અને શાળા િમદુાયોની િભંાળ 
રાખી શકીએ છીએ. જયારે અમે ફેલાવો ઓછો કરીએ છીએ તયારે અમે એ સપુ્રનપ્રિત કરવામા ંિણ 

મદદ કરીએ છીએ કે અમારી આરોગ્યિભંાળ િદ્ધપ્રત બીમાર લોકોની િભંાળ રાખવામા ંિિમ રહ.ે 
 

આિની, 
 

ભવદીય,  

 
Nicole Welch 

Director Child and Youth Response and Chief Nursing Officer 

પ્રનયામક બાળ અને યવુા િપ્રતભાવ અને મખુ્ય નપ્રિિંગ અપ્રધકારી 

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2021/06/994c-Screening-Questionnaire-Child-Care-Day-Camp-School.pdf
https://www.pharmacists.ca/cpha-ca/function/utilities/pdf-server.cfm?thefile=/cpha-on-the-issues/Pain-medication-Information-for-families-and-caregivers_Final.pdf&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=practice&utm_content=kidsfeverpain

