
કોરોનાવાયરસ   (ઉફ�   કોિવડ   -19)   ના   ફાટ�   નીક�યા   પછ�   અને   ચેપથી   પોતાને   ક�વી   ર�તે   �રુ��ત   રાખવી   તેની  
અસ�ંય   સલાહ,   �વ�છતા   �ળવવાની   જ�ર   સવ��ચ   બની   ગઈ   છે.   સરળ   સાવચેતીના ં  પગલા ં  તમને   ચેપથી  
�રુ��ત   રાખી   શક�   છે   અને   અમ ે  તમારા   માટ�   સવ�-�ા�ૃિતક   આવ�યક   બાબતોની   ��ૂચ   લાવીએ   છ�એ   �   બે�ટ��રયા  
અને   વાયરસને   �ૂર   રાખે   છે.  
 
1.   પાણી   િવનાના   શ�ે� ૂ  અને   શાર��રક   બાથ  
 
�સુાફર�   ખાસ   કર�ને   ફ�નૂી   season�મુા ં  પડકારજનક   બની   �ય   છે,   પરં� ુ  રોગને   લગતા   �વા�ઓુને   �ૂર  
રાખવા   માટ�   �ય��તએ   �ળૂ�તૂ   �વ�છતા   �ળવવી   જ   જોઇએ.   આનો   એક   અ��તૂ   ઉપાય?   પાણી   વગર�ુ ં  શર�ર  
�નાન   અને   શ�ે�!ૂ   �ા�ડ   �લે��ટા,   પેરાબેન   ��ુત   �નાન   ઉ�પાદનો   બનાવ ે  છે   �નો   ઉપયોગ   પાણી   િવના   કર�  
શકાય   છે.   “�લે��ટા   પસ�નલ   હાઇ�ન   �ોડ��સ   (એફડ�એ   એ��ૂડ   ઈ��ડયા)   એ   �લોરહ���સ�ડન   સાથ ે  વ�્ૈ   .◌ાિનક  
ર�તે   એ��જિનયડ�   ફો��ુ�લેશન   છે   �   24   કલાકની   �રુ�ા   સાથ ે  30-60   સેકંડમા ં  99.99   ટકા   ��ૂમ�વા�ઓુનો  
ભોગ   લે   છે.   સો�ડયમ   બે�ઝોએટ,   સાઇ��ક   એિસડ   અને   �ડહાઇ�ોબાયોટ�ક   એિસડ   વાઇ�ુ�િસડલ,   એ�ટ�બે�ટ��રયલ  
અને   એ��ટફંગલ   એજ�ટ   તર�ક�   ઓળખાય   છે.  
 
તમે   પાણી   િવનાના   શ�ે� ૂ  અને   શર�ર   �નાન   મેળવવા   માટ�   અહ�   ��લક   કર�   શકો   છો.  
 
2.   એ�ટ�બે�ટ��રયલ   સા�નેુ   ધોવા   માટ�   હાિનકારક   બે�ટ��રયા  
 
િન�ણાતો   કોરોનાવાયરસને   પકડવાથી   બચવા   માટ�   તમારા   હાથને   િનયિમતપણે   ધોવા   માટ�ના   મહ�વ   પર   ભાર  
�કૂ�   છે.   ભલે   તે   ફ�નૂી   મોસમ   છે   ક�   નહ�,   ભોજન   પહ�લા ં  અને   પછ�,   વ   washશ�મમા ં  ગયા   પછ�   અને   �હ�ર  
�થળોએથી   પાછા   ફયા�   પછ�   હાથ   ધોવા   મહ�વ�ણૂ�   છે.  
 
તે   સમયે   �યાર�   તમાર�   આસપાસની   દર�ક   ઉધરસ   અથવા   છ�ક   તમારા   કાનમા ં  એલામ�ની   ઘટં   વગાડ�   છે,   �યાર�  
વક�    �લેસ   વ   washશ��સ   વહ�ચતા   અ��યાઓ   સાથનેા   પરો�   સપંક�ને   ટાળવા   માટ�   તમારા   પોતાના   સા�નુે  
હાથમા ં  રાખવો   એ   એક   સરસ   િવચાર   છે.   ખાતર�   કરો   ક�   તમા�ંુ   સા� ુ  વધારાની   �રુ�ા   માટ�   એ�ટ�બે�ટ��રયલ   છે.  
 
The.   વાયરસના   ફ�લાવાને   ટાળવા   માટ�   ટ��� ુ  પેપર  
 
તમાર�   સલામતી   એટલી   જ   મહ�વ�ણૂ�   છે   �ટલી   તમાર�   આસપાસના   લોકોની   સલામતી   છે.   જો   મોસમમા ં 
પ�રવત�ન   આવ ે  તો   તમને   �દવસ   દરિમયાન   ખાસંી   આવ ે  છે   અથવા   છ�ક   આવ ે  છે,   તો   ઇકો   ���ડલી   પેશીઓનો   બ  
of�સ   હાથમા ં  રાખો.   ઉધરસ   તરફ   �યાન   દોરો   અને   ફ�ત   પેશીઓમા ં  છ�ક   કરો   અને   તરત   જ   તેનો   િનકાલ   કરો.  
તમાર�   �વા��યની   ��થિત   તમારા   સાથીદારો,   િમ�ો   અથવા   અ��યા   લોકોને   ડરાવવા   દો   નહ�.   વાસંના   આ  
પેશીઓ   વાયરસને   ફ�લાતા   અટકાવ ે  છે   �યાર�   �હ   માટ�   ઓછા   સસંાધનોની   પણ   �ક�મત   છે.   હવ ે  તેનો   બ   of�સ  
મેળવવા   માટ�   આ   �લ�કને   અ�સુરો!  
 
San.   સેનીટાઇઝસ�   આ   ��નુી   મોસમ   હોવી   જ   જોઈએ  
 
,   સામા�ય   ર�તે   ચેપ   ટાળવા   માટ�   સેિનટાઇઝરને   હાથમા ં  રાખ�ુ ં  એ   એક   સાવચેતી   પગ�ુ ં  છે.   �થાિનક  
�પુરમાક��સમાથંી   આ�કોહોલ   આધા�રત   સ   sanિન�ટસસ�ના   �ટોકમા ં  દરોડા   પાડવામા ં  આ�યા   છે.   �ચ�તા   કરશો  
નહ�.   તમને   �રુ��ત   રાખવા   માટ�   તમાર�   પાસે   હ�   પણ   �ુદરતી   સ   sanિન�ટસસ�   છે.   ખાતર�   કરો   ક�   તમે   �યાર�  
જ�ર�   હોય   �યાર�   તેનો   ઉપયોગ   કરો   પરં� ુ  વ�પુડ� ુ ં  ન   કરો.   એ�ટ�બે�ટ��રયલ   સા�થુી   હાથ   ધોવા   હમંેશા ં  તમાર�  
�ાથિમકતા   હોવી   જોઈએ   પરં� ુ  �યાર�   તમાર�   આસપાસ   પાણી   ન   હોય   �યાર�   આ   બે�ટ��રયા   અને   વાયરસથી  



બચાવવા   માટ�   આ   સ   sanિન�ટસસ�નો   ઉપયોગ   કરો.  
 
 
Mas.   મા�ક   �   ચેપથી   �રુ��ત   કર�   છે   -   નેચરલ   �� ૂ  િનવારણ   મા�કલેતા   
 
જો   તમે   વારંવાર   ભીડવાળ�   જ�યાઓહોવ   અથવા   ખાસંી   અથવા   છ�ક   આવો   છો,   તો   ખાતર�   કરો   ક�   તમે   મા�ક  
પહ�રો   છો.   જો   તમારા   મા�કમા ં  ધા�નુી   પ�ી   હોય,   તો   તેને   તમારા   નાકના   �લુ   પર   િનિ�તપણે   ગોઠવો   અને  
તમારા   કાનની   પાછળના   મા�ક   પરના   તાર   ખ�ચો.   ખાતર�   કરો   ક�   મા�ક   તમારા   નાક,   મ�   અને   રામરામને   આવર�  
લે   છે.   ઉપરાતં,   ખાતર�   કરો   ક�   તમે   મા�ક   �કુ�ને   અને   �ૂર   કરતી   વખતે   ફ�ત   તારને   જ   �પશ�   કરો   છો.  
 
અ�વ�થતા   અને   ડરના   આ   સમયમા,ં   ચાલો   બી�   િવશ ે  પણ   િવચાર�એ.   �ૃપા   કર�ને   તમાર�   જ��રયાત   કરતા   વ� ુ 
ખર�દ�   ન   કરો,   તે   મા�ક,   સેિનટાઇસસ�   અથવા   પેશીઓ   હોય.   બ�રોમાથંી   શરેો   �રૂા   થઈ   ર�ા   છે,   તેથી   ચાલો  
અ�ય   લોકો   માટ�   �રૂ� ુ ં  છોડ�   દઈએ.  
 
 
૨૦૧૦   મા,ં   ભારત   સરકાર   (�.ઓ.આઈ.)   એ   આરો�યસભંાળ   અને   અ�ય   સે�ટ��સમા ં  વા�જુ�ય   રોગોને  
િનય�ંણમા ં  રાખવા   માગ�દિશ�કા   �હ�ર   કર�.   આ   �દશાિનદ�શો   �ય   રોગના   િનવારણ   પર   ક����ત   હતી   પરં� ુ  �યાર�  
તે   અ�ય   વા�જુ�ય   ચેપની   વાત   આવ ે  �યાર�   સમાન   લા� ુ  પડ�   છે.  
 
આ   ડરામણા   સમયમા ં  તમાર�   office�ફસ   અન ે  ઘર   સલામત   �થળો   છે   તેની   ખાતર�   કરવા   માટ�   અમે   ભારત  
સરકાર   અને   ડ���એુચઓ   �વી   અ�ય   ��ુય   સ�ંથાઓ   �ારા   ભલામણ   કર�લ   સાવચેતી   પગલાનંો   સ�હૂ   તૈયાર  
કય�   છે.  
 
1.   �િુવધાના   જોખમ   આકારણી�ુ ં  સચંાલન   કરો   અને   ઉપલ�ધ   જ�યાઓના   ઉપયોગ   પર   �નુિવ�ચાર   કરો  
 
તમારા   પ�રસરમા ં  સાર�   ર�તે   વ�ે�ટલેટ�ડ   હો�ુ ં  જોઈએ,   અને   �યા ં  �ધુી   શ�   હોય   �યા ં  �ધુી,   વ�ે�ટલેશન   �ુદરતી  
હો�ુ ં  આવ�યક   છે.   પ�રસરમા ં  નબળા   �થળોન ે  ઓળખવા   માટ�   જોખમ   આકારણીઓ   -   �મ   ક�   કમ�ચાર�ઓ   અથવા  
�લુાકાતીઓનો   �ા�ફક.  
 
ઉપરાતં,   ગીચ   િવ�તારોમા ં  યો�ય   �વા� ુ  નાશક��યા   �ટ�શનો   �થાનાતં�રત   થ�ુ ં  જોઈએ   (તે   પછ�થી   વ�)ુ.  
 
ભારત   સરકારના   માગ�દિશ�કા   �ચૂવ ે  છે   ક�   "�સન   રોગના   લ�ણો   માટ�   અલગ,   સાર�   ર�તે   હવાની   અવરજવરની  
રાહ   જોતા   િવ�તારોને   ઉપલ�ધ   કરાવ�ુ ં  જોઈએ   ...   �તી�ાવાળા   િવ�તારોને   સડસડાટ   કરવા   જોઈએ   અને  
નબળા   વ�ે�ટલેટ�ડ   કો�રડોરથી   બહાર   ખસેડ�ુ ં  જોઈએ,"   ભારત   સરકારના   માગ�દિશ�કા   �ચૂવ ે  છે.  
 
2.   વા��ુ�ુત   રોગોને   કા�મૂા ં  રાખવા   માટ�   વ�ે�ટલેશન  
તા�   હવા   ઓરડામા ં  એરબોન�   કણો   (�મ   ક�   ટપ�ંુ   ���ુલી)   �વા   પાતળા   થઈ   શક�   છે.  
 
"આરો�ય   સભંાળની   �િુવધાઓમા ં  �ધુાર�લ   વ�ે�ટલેશન   એ   હવામાથંી   થતા   ચેપના   સ�ંમણને   રોકવા   માટ�   જ�ર�  
છે   અને   તેની   ભાર�વૂ�ક   ભલામણ   કરવામા ં  આવ ે  છે.   વ� ુ  સા�ંુ   વ�ે�ટલેશન   ટ�બી   અને   અ�ય   વા�જુ�ય   ચેપના  
સ�ંમણ�ુ ં  જોખમ   ઘટાડ�   છે,   'એમ   ભારતના   આરો�ય   અને   પ�રવાર   ક�યાણ   મ�ંાલયે   જણા��ુ ં  છે.  
 
તેઓ   આગળ   સમ�વ ે  છે   ક�   જો   ફર�થી   ફરતા   એર   કં�ડશનસ�નો   ઉપયોગ   કરવો   આવ�યક   છે,   તો   ઓરડાની   �દર  



તા�   હવાને   દબાણ   કરવા   માટ�   િવપર�ત   �દશામા ં  એ�ઝો�ટ   ફ�ન   �થાિપત   કરો.  
 
3.   અ��ુળૂ   િવ�તારોમા ં  �વ�છતા   �ટ�શનો   �થાિપત   કરો  
 
આ   �ટ�શનોમા ં  મા�ક   અને   સેિનટાઇસસ�   હોવા   આવ�યક   છે.   બાથ�મમા ં  સા� ુ  િવતરકને   એવી   ર�તે   �ડઝાઇન  
કરવાની   જ�ર   છે   ક�   માટ�વાળા   હાથ   તેમને   �પશ�   ન   કર�.  
 
સેિનટાઇસસ�   અને   મા�ક   સાથ,ે   તેનો   ઉપયોગ   ક�વી   ર�તે   કરવો   તેનો   ઉ�લેખ   કરવાની   જવાબદાર�   પણ   આવ ે  છે.  
આ   �ચૂનાઓને   �પ�ટ   �દશ�ન   પર   �કૂો.  
 
“ટ��ુ,ં   ચેપ��ત   લોહ�   અને   શર�રના   �વાહ�,   �ૂિષત   પદાથ�   અથવા   અ�ય   �ૂિષત   પયા�વરણીય   સપાટ�ઓના  
સપંક�મા ં  ન   રહ�વા   માટ�   સારા   હાથ   �વ�છતા   �ોટોકોલનો   ઉપયોગ   કરો.   હાથની   �વ�છતામા ં  સા� ુ  અને   પાણીથી  
ધોવા   અથવા   આ�કોહોલ   આધા�રત   હ��ડ   ર�સનો   ઉપયોગ   કરવામા ં  આવ ે  છે   �મા ં  ઓછામા ં  ઓ� ં  60%  
આ�કોહોલ   હોય   છે.   ઓ���પેુશનલ   સે�ટ�   એ�ડ   હ��થ   એડિમિન���શન   (ઓએસએચએ),   �એુસએ   કહ�   છે,   સા� ુ 
અને   પાણી,   �   �ૃ��ટની   ર�તે   ગ�ંું   હોય   તેવા   હાથ   માટ�   ��ેઠ   છે.  
 
Your.   તમારા   કમ�ચાર�ઓને   અને   �લુાકાતીઓને   મા�હતગાર   કરવો  
 
એ   હવા��ુત   રોગચાળા   દર�યાન   હાથ   ધરવા   માટ��ુ ં  િનણા�યક   પગ�ુ ં  છે,   ખાસ   કર�ને   �યાર�   તે   કોરોનાવાયરસ  
�વા   રોગોની   વાત   આવ ે  છે,   �યા ં  લ�ણો   �બૂ   ગભંીર   નથી   (લ�ણોમા ં  તાવ,   માથાનો   �ુખાવો,   ઉધરસ,   �ાસ  
લેવામા ં  ��ુક�લીઓનો   સમાવશે   થાય   છે),   લોકો   ��તૃ   હોવા   જોઈએ.  
 
લોકોને   20-સેક�ડ   હ��ડ   વ   washશ   િનયમ   િવશ ે  જણાવો,   તેઓએ   ક�વી   ર�તે   તેમના   મ�,   �ખો   અને   નાકને   �પશ�  
કરવા�ુ ં  ટાળ�ુ ં  જોઈએ   અને   અ�ય   સાવચેતીના ં  પગલા ં  લેવા.  
 
“�તે   અને   ખાસંી   અથવા   છ�ક   આવ ે  છે   ત ે  કોઈપણ   વ�ચે   ઓછામા ં  ઓ� ં  1   મીટર   (3   �ટ)   �તર   �ળવો.   �યાર�  
કોઈને   ઉધરસ   આવ ે  છે   અથવા   છ�ક   આવ ે  છે,   �યાર�   તેઓ   તેમના   નાક   અથવા   મ�માથંી   નાના   �વાહ�   ટ�પા ં 
છાટંતા   હોય   છે   �મા ં  વાયરસ   હોઈ   શક�   છે.   વ�ડ�   હ��થ   ઓગ�નાઇઝેશન   (ડ���એુચઓ)   ભલામણ   કર�   છે,   જો   તમે  
�બૂ   ન�ક   છો,   તો   તમે   ટ�પામંા ં  �ાસ   લઈ   શકો   છો,   �મા ં  COVID-19   વાયરસ   છે.  
 
Air.   વાતાવરણીય   રોગોના   લ�ણો   દશા�વતા   લોકો   માટ�   માગ�દિશ�કા  
 
 
ડ���એુચઓ   ભલામણ   કર�   છે   ક�   જો   તમે   બીમાર   ન   હો   અને   હવા��ુત   રોગોના   �ચ�હો   બતાવતા   હો   તો   તમાર�   ઘર�  
જ   રહ��ુ ં  જોઈએ.   આ   તમારા   કાય��ે�ના   અ�ય   કમ�ચાર�ઓને   �રુ��ત   કરશ.ે   આવા   �ક�સાઓમા,ં   ખાતર�   કરો   ક�  
તમે   office�ફસના   એડિમનને   �ણ   કરો   છો   �થી   તેઓ   આ   િવ�તારના   અ�ય   કમ�ચાર�ઓને   �રુ��ત   રાખવા   માટ�  
ઝડપી,   �રૂતા   પગલા   લઈ   શક�.   બધા   સમયે,   આવ�યક   ઉધરસ   અને   છ�ક   આવવાના ં  િશ�ટાચારને   અ�સુરો   (તેને  
પેશીમા ં  કરો   અને   તેનો   યો�ય   ર�તે   અને   તા�કા�લક   િનકાલ   કરો).   જો   તમને   ખાસંી   અથવા   છ�ક   આવી   રહ�   છે,   તો  
ખાતર�   કરો   ક�   તમે   N95   મા�ક   પહ�રો   છો,   �થી   ટ��ુ ં  તમારા   આસપાસના   લોકોના   �વા��ય   માટ�   જોખમ   ન   દો.  
 
6.   �વા� ુ  નાશક��યા   અને   ��ૂપાનઅન ે  ��ૂપાન  
આરો�ય�દ   વાતાવરણ   �િુનિ�ત   કરવા   માટ�   તમારા   કાય��થળો   અને   ઘરને   સ�ંણૂ�   ર�તે   �વા� ુ  નાશકકરવાની  
જ�ર   છે.   કાય��થળોમા,ં   ખાતર�   કરો   ક�   ફિન�ચર,   િવ�ડોઝ   અને   દરવા�   િવ�સનીય   જ�ંનુાશક   પદાથ�થી   સાફ   છે.  



કામના   કલાકો   પછ�   પ�રસર   ફ�િુમગેટ   કરો.   આવા   સમયમા,ં   નવીનીકરણ   અથવા   બાધંકામના   કામોમા ં  િવલબં  
થાય   છે.  
 
જો   કોઈ   કમ�ચાર�   વા�જુ�ય   રોગના   કોઈ   લ�ણો   બતાવી   ર�ા   હોય,   તો   તેમની   સાથ ે  કામ   કરનારાઓને   જણાવો.  
તેમના   સામાનને   જ�ં�ુ�ુત   કરો   અન ે  તેમના   ઓરડા   /   ક�બીનને   �મુાડો.  


