
બધાથી ઓછામાાં ઓછ ાં ૬ ફૂટ

દૂર રહો, ભલે તે લોકો માાંદા
લાગતા ના હોય. તમે જ ે
શહેરમાાં રહેતા હોય, તેના
નનયમોન ાં પાલન કરો.

જટેલ ાં શક્ય બને, એટલ ાં ઘરે રહો. 
ફક્ત ડોક્ટરને મળવ ાં જરુરી હોય

તો જ બહાર જાઓ. 

તમારા હાથ ૨૦ સેકાંડ સ ધી સાબ 

અને પાણીથી ધ ઓ અથવા

ઓછામાાં ઓછા 60% 
આલ્કોહોલ વાળા હેન્ડ

સેનનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો. 

તમે ખાતા કે રાાંધતા પહેલાાં, અથવા
તમને છી ાંક કે ઉધરસઆવ્યા પછી, 
નાક સાફ કયાા પછી અથવા કોઈ

જાહેર જગ્યાની મ લાકાત પછી આ

નનયમન ાં પાલન કરો.

તમારી આાંખો, નાક અને
મોાંને સ્પશા કરવાન ાં ટાળો. 

આવાયરસ કોઈ સપાટી ઉપર

ઘણા નદવસો સ ધી જીવે છે. જો
તમે આ સપાટીઓને સ્પશા કરો

અને પછી તમારી આાંખો, નાક
અથવા મોાંને સ્પશો તો તમે

ચેપગ્રસ્ત થઈ શકો છો.

તમારા રોજના વપરાશની ચીજો જમે

કે ફોન, ચાવી, ટીવી નરમોટ, ટેબ્લેટ
અને દરવાજાના નક ચા ને દરરોજ

સાફ કરો. સાફ કરવા માટે તમે
ઓછામાાં ઓછા 70% આલ્કોહોલ

વાળા આલ્કોહોલ સોલ્ય શન્સ અથવા

પાતળા ઘરલે બ્લીચ સોલ્ય શન્સ નો

ઉપયોગ કરો.

વારાંવાર સ્પશાતી

સપાટીઓને સાફ અને

જાંત મ ક્ત કરો. 

વૃદ્ધ વ્યનક્ત અને ગાંભીર બીમારી

વાળા દદીઓને કોનવડ-૧૯ નો ચેપ
લાગવાન ાં જોખમ વધારે છે અને

તેમણે સ રનિત રહેવા માટે ડૉકટરોની

સલાહ લેવી જોઈએ. કટોકટી
સાંપકોની સૂનચ બનાવો અને ક ટ ાંબના

બીમાર સભ્યો માટે તમારા ઘરમાાં

અલગ જગ્યા નનય ક્ત કરો.

તમારી જાતની અને નિયજનોની

સાંભાળ કેવી રીતે રાખવી તે નવશે

અગાઉથી નવચારો.

કોનવદ-19 નો ચેપ લાગ્યો હોય તે
લોકો જ્યારે બીજાની નજીક છીાંક

અથવા ઉધરસ ખાય ત્યારે તેમાાંથી

નીકળતા નાના ટીપાાંથી

કોરોનાવાયરસનો ફેલાવો થાયછે. 

તમારી કોણી અથવા નટશ્યૂ

પેપરથી તમારી ઉધરસ અને

છી ાંકને ઢાાંકો. 

ઘરે રહો. ફક્ત ડૉક્ટરને મળવ ાં હોય તો જ બહાર

જાઓ. જો તમને ગાંભીર લિણો હોય, તો ૯૧૧ ને ફોન
કરો.

તમારા હાથને 20 સેકાંડ સ ધી સાબ અને પાણીથી
ધ ઓ અથવા ઓછામાાં ઓછા 60% આલ્કોહોલ

વાળા હેન્ડ સેનનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો. 

તમારી કોણી અથવા નટશ્યૂ પેપરથી તમારી ઉધરસ

અને છીાંકને ઢાાંકો.

સાચી માનહતી માટે તમારા નગરના આરોગ્ચ

ખાતાની વેબસાઇટ, CDC વેબસાઈટ અને WHO

વેબસાઇટ ઉપર જાઓ.

ફોન અથવા નવનડઓ ચેટ પર નમત્રો અને પનરવાર

સાથે જોડાયેલા રહો.

કરવાન ાં
જરૂર વગર ઘરની બહાર ન જાઓઅને મોટા જૂથ

માાં ભેગા ના થાઓ. 

તમારા હાથમાાં ઉધરસ ના ખાઓ.

ખોટા સ્રોતોમાાંથી માનહતી મેળવો નહી ાં (જમે કે
WhatsApp).

નમત્રો અને ક ટ ાંબીજનોની મ લાકાત ન લો કારણ કે

તમે એકબીજાને ચેપ લગાવવાન ાં જોખમ વધારી

શકો છો.

ના કરવાન ાં

કોનવડ-૧૯ નો ફેલાવો રોકો
હાવાડા હેલ્થ પનબ્લનશાંગના સહયોગથી COVID-19 સ્વાસ્્ય સાિરતા િોજકે્ટ બનાવામાાં આવ્યો છે
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