
તમારા હાથ ધોવા અને સ્વચ્છતા જાળવી રાખવી (હાથ) 

દરકે વ્યક્તિએ પોતાના હાથ ક્તનયક્તિતપણે ધોવા જોઈએ.  

સાબુ અને ગરિ પાણી વડે ઓછાિાાં ઓછી 20 સેકન્ડ િાટે તિારા હાથ વારાંવાર ધુઓ. 

હાથ ધુઓ અને બરાબર સૂકા કરો. જો સાબુ અને પાણી ન હોય તો આલ્કોહૉલ-

આધારીત હેન્ડ સૅક્તનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો. તિારી આાંખો, નાક અને િોાંને સ્પર્શ 

કરવાનુાં ટાળો. 

તિે ખાાંસી કે છીાંક ખાઓ ત્યાર ેક્તડસ્પોઝેબલ ક્તટશ્યૂ વડે તિારાાં િોાં-નાક ઢાાંકો. ક્તટશ્યૂને 

પ્લાક્તસ્ટકની કચરાની થેલીિાાં નાાંખો અને ઓછાિાાં ઓછી 20 સેકન્ડ િાટે તિારા હાથ 

સાબુ અને પાણી વડે તુરાંત જ ધુઓ. હાથ ધુઓ અને બરાબર સૂકા કરો. 

ફેસ કવરરિંગ્ઝ (ચહેરો) 

 

આપણાાં રોક્તજાંદા જીવનિાાં ફેસ કવક્તરાંગ્ઝનો સિાવેર્ કરવાિાાં આવ્યો છે અને કાયદા 

િુજબ તિે બાંધ સાવશજક્તનક જગ્યાઓિાાં ફેસ કવક્તરાંગ પહેરો તે અક્તનવાયશ છે. તેનો અથશ એ 

છે કે જો તિે દુકાન, બેન્ક, પોસ્ટ ઑક્તફસ, ટેકઅવે અથવા ટૅક્સી સક્તહતના સાવશજક્તનક 

પક્તરવહનિાાં હો તો તિાર ેતે પહેરવુાં જોઈએ. પજૂા, મ્યુક્તઝયિ, ક્તસનેિા, તિારી જીપી 

પૅ્રક્તક્ટસ, ફાિશસી અને હૉક્તસ્પટલ જવેાાં સ્થળોએ પણ તિાર ેતે પહેરવુાં ફરક્તજયાત છે. 

િૂળભૂત રીતે, ઇન્ડોર હોય એવી કોઈ પણ જગ્યા જ્ાાં જનતા હાજર હોય.  

 

કેટલાક પ્રસાંગોએ તિે તિારાં  ફેસ કવક્તરાંગ ઉતારી ર્કો છો, જિે કે દવા લેવા અથવા તિે 

કાફે, રસે્ટોરાાં કે પબિાાં કર્ુાં ખાતા કે પીતા હો. 

 

અને કેટલાક લોકો એવા હોય છે જિેણે ફેસ કવક્તરાંગ પહેરવાની જરૂર પડતી નથી, જિે કે 

11 વર્શથી ઓછી ઉાંિરનાાં બાળકો અને જો તિને કોઈ રોગ, ક્તવકલાાંગતા અથવા 

િાનક્તસક સ્વાસ્્યની સિસ્યા હોય જિેાાં તિે તિારા નાક કે િોાં પર કર્ુાં પહેરી ર્કો તેિ 

ન હો. 

 

ક્યારકે તિને કોઈ પોલીસ અક્તધકારી, દુકાનના કાિદાર અથવા સાંવાદ િાટે ક્તલપ રીક્તડાંગ 

પર આધાર રાખતી વ્યક્તિ દ્વારા તિારાં  ફેસ કવક્તરાંગ કાઢવાનુાં તિની કહેવાિાાં આવી ર્કે 

છે - આિ કરવુાં િાન્ય છે. 

 

પરાંતુ આપણાિાાંથી િોટાભાગના લોકો િાટે કોક્તવડ-19નો ફેલાવો અટકાવવા િાટે ફેસ 

કવક્તરાંગ પહેરવુાં આવશ્યક છે. 



 

એક જ વખત ઉપયોગ િાટેનાાં ફેસ કવક્તરાંગ આવે છે જ ેએક વખત પહેરીને ફેંકી દેવાાં 

જોઈએ અથવા ક્તરયુઝેબલ કવક્તરાંગ્ઝ આવે છે, જ ેધોઈને ફરીથી પહેરી ર્કાય છે. 

 

તૈયાર ક્તરયુઝેબલ કવક્તરાંગ વ્યાપકપણે ઉપલબ્ધ છે અથવા તિે કૉટન કે જિેાાં શ્વાસ લઈ 

ર્કાય એવા િટીક્તરયલનો ઉપયોગ કરીને તિારાં  પોતાનુાં કવક્તરાંગ બનાવી ર્કો છો. 

રિલ્ટ-ઇન વેન્ટ સાથેનાિં ફેસ કવરરિંગ રહતાવહ નથી, કારણ કે તે અસરકારક નથી. 

 

જોકે, તિે સ્કાફ, બાાંધણી અથવા ધાક્તિશક ક્તલબાસ - જિે કે નકાબ અથવા બુરખાનો પણ 

ઉપયોગ કરી ર્કે છે, જ્ાાં સુધી તે તિારાાં નાક, િોાં અને ચહેરાની બાજુની ફરતે સુરક્તિત 

રીતે ક્તફટ થાય અને તે સૉક્તલડ િટીક્તરયલિાાંથી બનાવેલ હોય (કૉટન અથવા રસલ્ક, નેટ 

નરહ). 

 

તિે ગિે તે ફેસ કવક્તરાંગ પસાંદ કરો, તિે તે પહેરો તે પહેલાાં, તિે તે કાઢો તે પહેલાાં અને 

ત્યારબાદ ફરીથી તિારા હાથ ધુઓ તે જરૂરી છે. 

 

જાંતુઓનો ફેલાવો ટાળવા િાટે તિારા ચહેરાને સ્પર્શ કરર્ો નક્તહ અને િાસ્ક સુરક્તિતપણે 

પહેરવા અને કાઢવા િાટે તિારા કાનની પાછળના પટ્ટાઓનો ઉપયોગ કરો. 

 
 

ઉપયોગી રટપ્સ: 

 

 તિે તિારી સાિાન્ય લૉન્ડર ી સાથે ક્તરયૂઝેબલ ફેસ કવક્તરાંગને ધોઈ ર્કો છો. 

 પ્રત્યેક ઉપયોગ બાદ રોજ ધુઓ. 

 તિે બહાર જાવ તે પહેલાાં તેને પહેરી જુઓ, જથેી ખાતરી કરી ર્કાય કે તિને તે 

પહેરવુાં ફાવે છે અને બાદિાાં બહાર ગયા બાદ સ્પર્શ કરવાનુાં અને ફરી ગોઠવવાનુાં 

ટાળી ર્કાય.  

 ફેસ કવક્તરાંગ પહેયુું હોય તે દરક્તિયાન પણ સાિાક્તજક અાંતરના ક્તનદેર્ોનુાં પાલન 

કરતા રહો (જ્ાાં ર્ક્ય હોય ત્યાાં 2 િીટરનુાં સુરક્તિત અાંતર રાખવુાં). 

 તિારા હાથ અવારનવાર અને પ્રત્યેક સિયે ઓછાિાાં ઓછી 20 સેકન્ડ િાટે 

ધુઓ. 

 તિને લિણો જણાય તો ઘર ેરહો અને તુરાંત જ ટેસ્ટ બૂક કરો. ફેસ કવક્તરાંગ પહેરીને 

પણ ઘરની બહાર ક્તબલકુલ જર્ો નક્તહ. 



 એક વખત ફેસ કવક્તરાંગ દૂર કયાશ બાદ ક્તરયૂઝેબલ કવક્તરાંગ તિે ધુઓ નક્તહ ત્યાાં 

સુધીએ પ્લાક્તસ્ટકની થેલીિાાં િૂકી રાખો. 

 

જગ્યા 

 

તિારાાં નાક અને િોાંિાાંથી બહાર આવતાાં નાનાાં ટીપાાંઓિાાં કોરોનાવાઇરસ હાજર હોઈ 

ર્કે છે. 

તિારા નાક અને િોાં પર ફેસ કવક્તરાંગ પહેરવાથી વાઇરસનુાં વહન કરનાર ટીપાાંનો ફેલાવો 

ઘટે છે. આનો અથશ એ છે કે તિને વાઇરસનો ચેપ લાગ્યો હોય તો તિે બીજાને ચેપ 

લગાડો તેવી ર્ક્યતા ઓછી રહેલી છે. 

િોટાાં ટીપાાં અન્ય લોકો પર અથવા તેઓ જ ેસપાટીઓને સ્પર્શ કર ેતેના પર પડી ર્કે છે. 

ટીપાાંથી વાઇરસનો ફેલાવો થવાની સાંભાવના ત્યાર ેવધાર ેહોય છે જ્ાર ેતિે 2 િીટરથી 

ઓછા અાંતર ેહો. 

એરોસોલ્સ તરીકે ઓળખાતાાં નાનાાં ટીપાાં થોડા સિય િાટે હવાિાાં રહી ર્કે છે, ખાસ 

કરીને કોઈ હવાની અવરજવર ન હોય. 

તેથી તમે તમારા ઘર રસવાયની અન્ય વ્યરિઓ સાથે હો ત્યાર ેઓછામાિં ઓછા 2 

મીટરન િં અિંતર રાખો તે જરૂરી છે. 

 
 

કોરવડ-19નાિં લક્ષણો કયાિં છે? 

 

"કોક્તવડ-19નાાં િુખ્ય લિણોિાાં સતત રહેતી નવી ખાાંસી, ભાર ેતાવ આવવો, અથવા ગાંધ 

કે સ્વાદ પારખવાની િિતા ગુિાવવી અથવા તેિાાં ફેરફાર થવાનો સિાવેર્ થાય છે. જો 

તિને આિાાંથી કોઈ પણ લિણો જણાય તો કૃપા કરીને 10 ક્તદવસ િાટે તુરાંત જ 

આઇસોલેટ થાઓ અને ટેસ્ટ બૂક કરો. વધુિાાં, તિારી સાથે રહેતી કોઈ પણ વ્યક્તિએ 

પણ 14 ક્તદવસો િાટે આઇસોલેટ થવુાં જરૂરી છે." 

 

મને લક્ષણો હોય તો માર ેશ િં કરવ િં જોઈએ? 

 



"તિને અથવા તિારા ઘરિાાં કોઈ પણ વ્યક્તિને કોક્તવડનાાં લિણો હોય તો તિાર ે

સૌપ્રથિ ઘરિાાં રહેવાની અને તુરાંત જ ટેસ્ટ બૂક કરાવવાની જરૂર છે. તિારો ટેસ્ટ 

પૉક્તઝક્તટવ આવે અથવા તિે પૉક્તઝક્તટવ ટેસ્ટવાળી કોઈ વ્યક્તિના નજીકના સાંપકશિાાં 

આવ્યા હોય તો NHS ટેસ્ટ ઍન્ડ ટર ેસ સક્તવશસ તિારો સાંપકશ  કરર્ે અને તેઓ સિજાવર્ે કે 

તિાર ેહવે પછી ર્ુાં કરવાની જરૂર છે. કૃપા કરીને તેિના કૉલ્સના જવાબ આપો અને 

તેિને જોઈતી િાક્તહતી આપો." 

 

હ િં  ટેસ્ટ કઈ રીતે િૂક કરાવી શક િં? 

  

"ટેસ્ટ બૂક કરાવવાની અલગ-અલગ રીતો છે. તિે ઑનલાઇન https://www.gov.uk/get-

coronavirus-test ક્તલાંક પર બૂક કરાવી ર્કો છો અને ટેક્તસ્ટાંગ સેન્ટરિાાં જઈ ર્કો છો. 

અથવા તિે એવી ક્તવનાંતી કરી ર્કો છો કે ટેક્તસ્ટાંગ ક્તકટ તિારા ઘર ેિોકલવાિાાં આવે. કૃપા 

કરીને યાદ રહે કે ડર ાઇવ થ્ર ૂએ બૉલ્ટનિાાં િાત્ર અપોઇન્ટિેન્ટથી જ થઈ ર્કર્ે. તિારી 

પાસ ેઇન્ટરનેટની સુક્તવધા ન હોય તો તિે 119 પર કૉલ કરીને ફોન પર ટેસ્ટ બૂક કરી 

ર્કો છો. િાત્ર િુખ્ય કાયશકતાશઓ જ નક્તહ પરાંતુ તિાિ ઉાંિરના લોકો િાટે હવે ટેસ્ટ 

ઉપલબ્ધ છે." 

 

આઇસોલેટ થવ િં એટલે શ િં? 

 

"આઇસોલેટ થવુાં એનો અથશ એ છે કે તિે ફરક્તજયાત ઘર ેરહો. તિે અને તિારાં  ઘર કોઈ 

કારણસર ઘર છોડો નક્તહ તે ફરક્તજયાત છે. ખાદ્ય પદાથો ખરીદવા કે આવશ્યક ચીજો 

િેળવવા િાટે પણ નક્તહ અથવા ઘરની બહાર કસરત કરવા િાટે પણ નક્તહ. જઓે 

સાિાન્ય રીતે તિારી સાથે રહેતા ન હોય એવા લોકોને તિે ઘરિાાં આવવા ન દો તે ખૂબ 

જરૂરી છે. તિને કોક્તવડનાાં લિણો હોય તો તિાર ેઅને તિારા ઘરના લોકોએ તુરાંત જ 

આઇસોલેટ થવાની અને ટેસ્ટ બૂક કરાવવાની/ટેસ્ટ કરાવવાની જરૂર પડર્ે. જો NHS 

ટેસ્ટ ઍન્ડ ટર ેસ પ્રોગ્રાિ દ્વારા તિારો સાંપકશ  કરવાિાાં આવ્યો હોય તો તિાર ેપણ 

આઇસોલેટ થવુાં ફરક્તજયાત છે. ખુદને આઇસોલેટ કરવા એ વાઇરસનો ફેલાવો રોકવા 

િાટે અને આપણાાં ક્તપ્રયજનોનાાં જીવનનુાં રિણ કરવા િાટે ખરખેર િહત્વનુાં છે. જો 

આપણે વાઇરસને પરાક્તજત કરી ર્કીએ અને આપણાાં સાિાન્ય જીવનિાાં પરત ફરી 

ર્કીએ તો તે િાટે આપણે આપણી ફરજ ક્તનભાવવી જરૂરી છે. તેનો અથશ છે જો 

આપણને લિણો હોય તો ક્તનયિોનુાં પાલન કરવુાં, આઇસોલેટ થવુાં અને ટેસ્ટ કરાવવો.  
 

NHS ટેસ્ટ ઍન્ડ ટરેસ પ્રોગ્રામ શ િં છે? 

 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test


“NHS ટેસ્ટ ઍન્ડ ટર ેસ પ્રોગ્રાિ એ આપણને કોક્તવડનો ફેલાવો ધીિો કરવાિાાં અને 

આપણા સાિાન્ય જીવનિાાં આપણને પરત ફરવાિાાં િદદ કરતી િહત્ત્વની રીતોિાાંની 

એક છે. તેનો અથશ છે એવા લોકોનુાં પરીિણ કરવુાં જઓેને લિણો હોય અને ત્યારબાદ એ 

તિાિ લોકોની ર્ોધ કરવી જિેની સાથે તેઓ ઘક્તનષ્ઠ સાંપકશિાાં આવ્યા હોય. તેથી તિારો 

ટેસ્ટ પૉક્તઝક્તટવ આવ્યો હોય અથવા તિે પૉક્તઝક્તટવ ટેસ્ટવાળી કોઈ વ્યક્તિ સાથે સાંપકશિાાં 

આવ્યા હો તો કૃપા કરીને આઇસોલેટ થાઓ અને વાઇરસને તેના િાગશિાાં અટકાવો. 

જ્ાર ેNHS ટેસ્ટ ઍન્ડ ટર ેસ ટીિ તિારો સાંપકશ  કર ેત્યાર ેતેિની સાથે કૃપા કરીને કાિ કરો 

અને તેિને જરૂરી બધી િાક્તહતી આપો.” 
 

ઘરલે  ઉપચારો અને વૈકરલ્પક રચરકત્સાઓ િાિતે શ િં કરવ િં જોઈએ? 

 

"હાલિાાં કોક્તવડ-19ના ઈલાજ િાટે કોઈ દવાને પરવાનો િળ્યો નથી. કોક્તવડ-19ના ઉપચાર 

િાટેની દવાઓ ક્તવકસાવવા અને તેિનુાં િૂલ્યાાંકન કરવા િાટે થતા પ્રયાસોિાાં સિન્વય સાધવા િાટે વલ્ડશ હૅલ્થ 

ઓગેનાઇઝેર્ન કાયશ કર ેછે. 
 
રાષ્ટ્ર ીય અને આાંતરરાષ્ટ્ર ીય એવાાં બધાાં પ્રિાણો કહે છે કે ક્તનવારણનાાં િહત્ત્વનાાં પગલાાંઓ એ વાઇરસના ફેલાવા 

ક્તવરદ્ધ શે્રષ્ઠ સુરિા છે: હાથ ધોવા, અાંતર રાખવુાં, ચહેરાને ઢાાંકવો, તિને લિણો હોય ત્યાર ેઘર ેરહેવુાં અને પરીિણ 

કરાવવુાં.” 
 


