COVID-19
તમારા ઘરમાં બીજાઓ��થી સ્વયં અલગ
રહે નારની સંભાળ કે વી રીતે રાખવી
COVID-19ન�ો સામન�ો કરવ�ો તણાવપૂર્ણ છે .

સાથે રહીએ� ત�ો આ�પણે મજબુત છીએ� અને ઘર�ોમાં ફે લાવ�ો ઓ��છ�ો કરી શકીએ� એ�મ છીએ�.
જો તમે એ�વા ક�ોઇની સંભાળ લેતા હ�ોવ જેમને COVID-19નાં તબીબી લક્ષણ�ો હ�ોય અથવા જેમન�ો સંપર્ક COVID-19 સાથે થય�ો હ�ોય ત�ો તમને ચેપ
લાગવાનું જોખમ હ�ોઇ શકે છે . ઘરે ફે લાવ�ો થત�ો ઓ��છ�ો કરવા જ્યાં શક્ય હ�ોય ત્યાં ફક્ત એ�ક જ સંભાળ લેનારની પસંદગી કર�ો.
તમારા પ�ોતાના સ્વાસ્થ્યનું નિરીક્ષણ કેવી રીતે કરવું અને જો તમને પ�ોતાને બીમાર હ�ોવા જેવું લાગે ત�ો શું કરવું તે અંગે 905-799-7700 પર પીલ પબ્લિક
હે લ્થન�ો સંપર્ક કર�ો. આ�ર�ોગ્ય સંભાળ કાર્યકર�ોને એ� જરૂરથી કહે જો કે તમે એ�વા ક�ોઈના નજીકના સંપર્ક છ�ો, જેમને COVID-19 થય�ો છે .

તમારા હાથને વારં વાર ધુઓ��
• જેની તમે સંભાળ લેતા હ�ો એ� વ્યક્તિ સાથેના દરેક સંપર્ક પછી તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી ધુઓ��.
• જો સાબુ અને પાણી ઉપલબ્ધ ન હ�ોય ત�ો આ�લ્કોહ�ોલ આ�ધારિત હે ન્ડ સેનિટાઇઝરન�ો ઉપય�ોગ કર�ો. પહે લાં
ભીના વાઇપન�ો ઉપય�ોગ કરી શકાય.

• તમારા હાથને નિકાલ થઈ શકે એ�વા પેપર ટ�ૉવેલ વડે સૂકવ�ો. બીજા ક�ોઇની સાથે સહિયાર�ો ના કરતા હ�ો

એ�વ�ો, ફરીથી વાપરી શકાય એ�વા ટ�ૉવેલ પણ વાપરી શકાય. જ્યારે એ� ટ�ોવેલ ભીન�ો થઈ જાય ત્યારે બદલ�ો.

માસ્ક, ગ્લવ્સ અને આ�ંખ�ોનું રક્ષણ પહે ર�ો
• જો તમે એ� વ્યક્તિની લાળ અથવા શરીરના અન્ય પ્રવાહી તત્ત્વો (દા.ત. લ�ોહી, પરસેવ�ો, લાળ, ઉલટી,

પેશાબ અને મળ)ના સંપર્ક માં આ�વતા હ�ોવ ત�ો બરાબર ફીટ થાય એ�વ�ો માસ્ક, ગ્લવ્સ અને આ�ંખ�ોનું રક્ષણ
(ગ�ૉગલ્સ અથવા ચહે રાનું રક્ષક આ�વરણ) પહે ર�ો.

દરે ક ઉપય�ોગ પછી ગ્લવ્સ, માસ્ક અને આ�ંખ�ોના રક્ષણન�ો નિકાલ કર�ો
• તમે સેવા પૂરી પાડી રહ�ો કે તરત ગ્લવ્સ અને માસ્કને કાઢી નાંખ�ો અને તેન�ો નિકાલ પ્લાસ્ટિકની
થેલીવાળી કચરાપેટીમાં કર�ો.

• પહે લાં ગ્લવ્સ ઉતાર�ો અને તમારા આ�ંખ�ોના રક્ષણને અને પછી તમારા માસ્કને ઉતારતા પહે લાં તમારા
હાથને સાબુ અને પાણીથી ધુઓ��.

• તમારા ચહે રાને અડતા પહે લાં અથવા કં ઇપણ કરતાં અગાઉ તમારા હાથને ફરીથી સાબુ અને
પાણીથી ધુઓ��.

• જો તમારી આ�ંખ�ોનું રક્ષણ એ�ક જ વખતના ઉપય�ોગ માટેનું ના હ�ોય ત�ો, તેને સાબુ અને પાણીથી સાફ
કર�ો અને પછી ડ્રગ આ�ઇડેન્ટિફીકેશન નંબર (DIN) વાળા મંજૂર થયેલા, નક્કર સપાટીના જં તુનાશકથી
જં તુરહિત કર�ો.

તમારા ઘરમાં મુલાકાતીઓ��ની સંખ્યાને મર્યાદિત કર�ો
• આ�વશ્યક (દા.ત. સંભાળ લેતા કાર્યકર�ો) સિવાયના મુલાકાતીઓ�� ટાળ�ો.
• જો તમારી પાસે મુલાકાતીઓ�� હ�ોવા જરૂરી જ હ�ોય, ત�ો દરેક સમયે બીજાઓ��થી ઓ��છામાં ઓ��છા
બે મીટરનું અંતર રાખ�ો અને બરાબર ફીટ થાય એ�વ�ો માસ્ક પહે ર�ો.

• વરિષ્ટો અને એ�વા લ�ોક�ો કે જેમને માંદગીનું જોખમ વધારે હ�ોય (દા.ત. નબળું ર�ોગપ્રતિકારક તંત્ર, તબીબી
બીમારીઓ�� જેવી કે હૃદય ર�ોગ, ડાયાબિટીઝ અને કેન્સર હ�ોય) તેમને બીજાઓ��થી સ્વયં અલગ રહે લા
વ્યક્તિથી અને તેમની સંભાળ લેનારથી દૂર રાખ�ો.

ઘરની ચીજ-વસ્તુઓ�� સહિયારી કરવાનું ટાળ�ો
• બીજાઓ��થી સ્વયં અલગ રહે તી વ્યક્તિ સાથે, જો શક્ય હ�ોય ત�ો ડીશ, પીવાના પ્યાલા,
કપ, જમવાનાં વાસણ�ો, ટુવાલ, પથારી અથવા અન્ય વસ્તુઓ�� સહિયારી કરશ�ો નહીં.

• એ� વસ્તુઓ�� ગરમ પાણીમાં સાબુ અથવા ડિટરજન્ટથી ધુઓ��. ક�ોઈ વિશિષ્ટ સાબુની
આ�વશ્યકતા નથી. ડીશ વ�ૉશર્સ અને વ�ોશીંગ મશીનન�ો ઉપય�ોગ કરી શકાય છે .

• સિગારે ટ સહિયારી કરશ�ો નહીં.
• શક્ય હ�ોય ત�ો, એ�ક જ બાથરૂમન�ો ઉપય�ોગ ટાળશ�ો. નહીંતર, ફ્લશ કરતાં અગાઉ ટ�ોઇલેટનું
ઢાંકણું પાડી દેશ�ો.

સાફ કર�ો
• તમારા ઘરને ડ્રગ આ�ઇડેન્ટિફીકેશન નંબર (DIN)વાળા ઘરે લુ ક્લીનર્સથી સાફ કર�ો.
• શ�ૌચાલય, સિંક, નળના હાથા, બારણાના હાથા અને પલંગની બાજુનું ટેબલ જેવી નિયમિત
રૂપે સ્પર્શ થતી વસ્તુઓ��ને દૈનિક ધ�ોરણે સાફ કર�ો.

ધ�ોવાનાં કપડાં સારી રીતે ધ�ોઈ લ�ો
• લ�ોન્ડ્રી કરતી વખતે તમારે ગ્લવ્સ અને સારી રીતે ફીટ થયેલા માસ્ક પહે રવા જોઈએ�.
ધ�ોવાનાં કપડાં અલગથી ધ�ોવાની જરૂર નથી.

• તમારા ગ્લવ્સ કાઢ્યા પછી તરત જ તમારા હાથ સાબુ અને પાણીથી ધુઓ��.
• કપડાંને કપડાં ધ�ોવાના સામાન્ય સાબુ અને ગરમ પાણી (60-90°સે) વડે ધુઓ�� અને
બરાબર સૂકવ�ો.

રિજ્યન ઓ��ફ પીલ – પીલ પબ્લિક હે લ્થ 

COVID-19 તમારા ઘરમાં બીજાઓ��થી સ્વયં અલગ રહે નારની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી 2

કચરાને અડતી વખતે સાવચેત રહ�ો
• તમામ કચર�ો રાબેતા મુજબની કચરાપેટીઓ��માં જઈ શકે છે .
• જ્યારે કચરાપેટી ખાલી કર�ો, ત્યારે વપરાયેલા ટિશ્યુને તમારા હાથથી સ્પર્શ ન કર�ો તેની કાળજી રાખ�ો.
કચરાપેટી પ્લાસ્ટિકની થેલીવાળી હ�ોય ત�ો કચરાના નિકાલને વધુ સલામત બનાવે છે .

• કચરાની ટ�ોપલી ખાલી કર્યા પછી સાબુ અને પાણીથી તમારા હાથ સાફ કર�ો.

આ� દસ્તાવેજને પબ્લિક હે લ્થ ઓ��ન્ટારિય�ોની પરવાનગીથી અનુકૂલિત કરવામાં આ�વ્યો
હત�ો. પબ્લિક હે લ્થ ઓ��ન્ટારીય�ો, ત્રીજા પક્ષો દ્વારા PHO દસ્તાવેજોના અનુવાદ / ફે રફાર�ો /
અનુકૂલનના પરિણામે થયેલ ક�ોઈપણ પ્રકાશનની સામગ્રી માટે ક�ોઈ જવાબદારી સ્વીકારતું નથી.

આ� દસ્તાવેજમાંની માહિતી એ�પ્રિલ 16, 2021સુધીની અદ્યતન છે
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વધુ માહિતી માટે peelregion.ca/coronavirus ની મુલાકાત કર�ો
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