
§ હા. તમને કોiવડ-૧૯ નો ચેપ શ1 છે જોઃ
§ તમે જેને કોiવડ-૧૯ હોય તેની સાથે રહેતા હો તો.
§ તમે કોiવડ-૧૯ ના દદ; ની સંભાળ લીધી હોય તો.
§ જેને કોiવડ-૧૯ હોય તેના સંપકAમાં હો તો.
§ જો તમે દૂiષત સપાટF અથવા વHIુ ને HપશA કયo
હોય તો.

§ જો તમે તાજેતરમાં LુસાફરF કરF હોય, હેNથકેર કાયAકર
હોય અથવા ઘણાં કોiવડ-૧૯ કેસોવાળF જQયાએ ગયા
હોય તો તમને કોiવડ-૧૯ થવાની સંભાવના વધારે છે. જો
તમારF રોગTiતકારક શiVત નબળF હોય, તમને Xદય
રોગ હોય, ફેફસાના રોગ જેવા કે અHથમા અથવા
સીઓપીડF હોય, અથવા તમે 60 થી વZુ uમરના હોય તો
તમને વZુ ગંભીર લ\ણો]ંુ જોખમ રહે_ંુ છે.

§ માંદા લોકો સાથે iનકટનો સંપકA અથવા `યiVતગત
વHIુઓ શેર કરવા]ંુ ટાળો

§ તમારF આંખો, નાક અને મoને HપશA કરવા]ંુ ટાળો
§ તમારF કોણી અથવા iટdeૂ પેપર થી તમારF ઉધરસ અને
છgકને ઢાંકો. વપરાયેલા iટdeૂ પેપર કચરાપેટFમાં ફeકF દો.

§ સપાટFઓ અને વારંવાર HપશA થતી વHIુઓને સાફ કરો.
§ તમારા હાથને ૨૦ સેકંડ lુધી સાmુ અને પાણીથી Zુઓ
અથવા ઓછામાં ઓછા 60% આNકોહોલ વાળા હેnડ
સેiનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો. 

§ ઘરે રહો અને તમારા નqકના પiરવાર iસવાય બીs લોકો
સાથે સંપકAમાં રહેવા]ંુ ટાળો.

કોiવડ-૧૯ એ એક ચેપી tાસની iબમારF છે. આ ચેપ નવા
કોરોનાવાયરસથી થાય છે જે ચીનના uુહાનમાં Tથમ વખત
જોવા મvો હતો.
§ લોકો આ લ\ણોના કોઈપણ સંયોજનનો અ]ુભવ કરF
શકે છે. ઘણા ચેપxHત લોકોમાં હળવા અથવા કોઈ
લ\ણો નથી.

§ આ વાયરસથી ગંભીર અસર yંુ છે?tાસ લેવામાં
તકલીફ, neુમોiનયા, શરFર ના અંગો કામ કરતા બંધ
થઈ sય છે, કેટલાક iકHસાઓમાં Lૃતeુ થઇ શકે છે.

કોiવડ-૧૯ કેવી રFતે ફેલાય છે?
§ !યi$ત થી !યi$ત: તમે છ |u ટ દૂર રહેલ ચેપxHત
`યiVતની ઉધરસ અથવા છgકના ટFપાં વાળF હવામાં
tાસ લઈ ચેપxHત થઈ શકો છો.

§ દૂiષત સપાટ0ઓ: તમે દૂiષત સપાટFઓને HપશA કરFને
અને પછF તમારા મo, નાક અથવા આંખોને HપશA કરો
તો ચેપ લાગી શકે છે. ઉ~ચ જોખમવાળF સપાટFમાં
દરવાsના હેnડNસ, એiલવેટર બટનો, કાઉnટસA, 
સેલફોન અને સામાnય iવHતારોની સપાટF સામેલ છે.

જો મને બીમારF જેuું લાગે તો
મારે yું કરuું જોઈએ?

§ ઘરે રહો અને તમારા ડોVટરને ફોન કરો. જો તમને tાસ
લેવામાં તકલીફ થઈ રહF હોય, અચાનક lુHતી લાગે
અથવા Lૂંઝવણ અ]ુભવો, અથવા તમારા હોઠ અથવા
ચહેરો Äૂબ iફÅો પડF sય તો તરત ૯૧૧ ને ફોન કરો. 

§ મોટાભાગના લોકો જેમને હળવા લ\ણો હોય તે લોકો ઘરે
આરામ કરવા થી HવHથ થઈ શકે છે.  જો તમને ડોVટરની
ઓiફસે અથવા ઇમરજnસી Çમમાં જવાની જÇર પડે તો
sઓ તે પહેલાં તમારા ડોVટરને કોલ કરો. બીજંુ, sહેર
પiરવહન વાપરશો નiહ.

કોiવડ-૧૯અને É_ૂ ના લ\ણો સમાન છે, પરંIુ જે વાયરસથી
આ બીમારFઓ થાય છે તે iભÖ છે. કોiવડ-૧૯ ને લગતા
વાયરસ વZુ સહેલાઈથી ફેલાય છે અને તેનાથી ગંભીર લ\ણો
અને LૃÜeુ થવાની સંભાવના છે. É_ૂથી iવપરFત, હાલમાં
કોiવડ-૧૯ ની સારવાર માટે કોઈ રસી અથવા દવા નથી.

કોરોનાવાયરસ રોગ ૨૦૧૯ (કોiવડ -૧૯) yું છે અને તમને yું અસર કરે છે
હાવAડA હેNથ પiàલiશ␣ગના સહયોગથી COVID-19 HવાHãય સા\રતા TોજેVટ બનાવામાં આ`યો છે
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yું મને COVID-19 નો ચેપ
લાગી શકે છે? 

કોiવડ-૧૯ É_ૂથી કેવી રFતે
અલગ છે?

હંુ મારF અને અnયની lુર\ા
કેવી રFતે કરF શકંુ?

§ સામા3ય લ5ણો: yુåક ઉધરસ, તાવ, tાસ લેવામાં તકલીફ
§ ઓછા સામા3ય લ5ણો: થાક, Hનાeુ અને સાંધાનો દુખાવો, 
ગળામાં દુખાવો, માથાનો દુખાવો

કોiવડ -19 ના લ\ણો yું છે?

કોiવડ-૧૯ yંુ છે?


