
ઘરમા ંકોઈ બીમાર હોય  યાર 
રાખવા  વી કાળ  અને 

COVID19 ના મોટાભાગના કસમા ંલ ણો સામા ય   ૂ વા જ, એટલે ક 
તાવ અને ખાસંીના જ હોય છે. જો તમારા પ રવારમા ંકોઈને આ લ ણો 
હોય, તો તે COVID19 નો કસ હોઈ શક છે. સામા ય પણે તં ુ ર ત હોય 
એવા દદ ઓ મોટા ભાગે 3 થી 5  દવસમા ંસા  થવા. આ સમયમા,ં દદ ની 
વ  ુકાળ  અને સહાયતા જ ર  છે  થી ઘરના અ ય સ યોમા ંવાઈરસ 
ફલાતા રોક  શકાય.

COVID19 ના મોટાભાગના કસમા ંલ ણો સામા ય   ૂ વા જ, એટલ ેક તાવ અને ખાસંીના જ હોય છે. જો 
તમારા પ રવારમા ંકોઈને આ લ ણો હોય, તો તે COVID19 નો કસ હોઈ શક છે. આવા સજંોગોમા ંન કના 
આરો ય ક ને  ણ કરો, તમારા ડો ટરને ફોન કરો અથવા 011-23978046 ઉપર ફોન કરો. તમારા 
લ ણોના આધાર, તેઓ તમને ઘર રહવા અથવા િનયત સરકાર  ક ખાનગી હો પટલમા ંઅથવા પર ણ 

સામા ય પણે તં ુ ર ત હોય એવા દદ ઓ મોટા ભાગે 3 થી 5  દવસમા ં
સા  થવા. દદ ની વ  ુકાળ  અને સહાયતા જ ર  છે  થી ઘરના 
અ ય સ યોમા ંવાઈરસ ફલાતા રોક  શકાય.

સૌ થમ, દદ ને એક જ ઓરડા અથવા ઓરડાના ભાગમા ંસીિમત 
રાખવો તે જ ર  છે. બી ુ ,ં સમ  માદંગી દરિમયાન પ રવારના કોઈ 
એક જ સ યએ દદ  ની સારસભંાળ રાખવી જોઈએ. શ  હોય તો, 
દદ ને સાચવનાર  ય ત એવી ન હોવી જોઈએ  ને પોતાને જોખમ 
વધાર હોય -  મક,  ૃ , નાના બાળકો ક પછ   ને પહલથેી કોઈ 
બીમાર  ના લ ણો હોય. કારણ ક આ  ય તએ  ણૂ માદંગી દરિમયાન 
સૌથી વધાર દદ  સાથે રહ  તેની કાળ  રાખવી પડશે.

મા ક પહર ુ ંદદ  અને કાળ  રાખનાર બનંે માટ જ ર  છે. શ  હોય તો, 
દદ એ હમશા N95  કારનો મા ક પહર  રાખવો જોઈએ.  યાનમા ંરાખો ક એક 
મા ક ને એક જ વાર વાપર  શકાય અને દર 6 થી 8 કલાક તેને બદલવો 
જોઈએ. વપરાયેલ મા કનો િનકાલ તેને સળગાવીને ક પછ  જમીનમા ં ડ 
દાટ ને કરો. જો દર વખતે નવો મા ક વાપરવો શ  ન હોય તો, દદ  ફર થી 
વાપર  શકાય તેવા કાપડના મા કનો ઉપયોગ કર  શક છે. બને  યા ં ધુી 
કાળ  રાખનાર  ય ત ઘરની બહાર ન  ય તો સા ું, પણ જો અિનવાય 



દદ ની બીમાર  દર યાન અને એના સા  થઇ ગયા બાદના 14  દવસ 
ધુી ઘરમા ંકોઈ  લુાકાતી આવે તે ુ ં યાન રાખ ુ ંજ ર  છે. દદ ના 
સપંકમા ંઆવેલા કપડા ંઅને અ ય વ ઓુ ઉપર વાઇરસ હોઈ શક છે, 
નાથી ઘરના સ યોએ સાચવ ુ ંજોઈએ. દદ ની  ય તગત વ ઓુ 
મક  થૂ શ,  ુવાલ, ચાદર, વાસણો, પલગં વગેર બાક ના સ યોએ 
વાપરવી ન હ. 

શ  હોય તો, દદ  માટ અલગથી બાથ મ / ટોઇલટે રાખ ુ ંજોઈએ. જો અલગ ટોઇલટે શ  ના હોય તો 
ટોઇલટેમા ંદદ એ અડકલી બધી વ ઓુને જ ં ુ ુ ત રાખવી જ ર  છે. ઉભા (વે ટન) ટોઇલટેમા ં લશ કરતા 
પહલા ઢાકંણ નીચ ે કૂ ને ટોઇલટે સીટ સાફ કર  લવેી. બઠેા (ભારતીય) ટોઇલટેમા ંદદ એ આડલ દરક 
સપાટ ને ( મગ, નળ વગેર) સાફ કર ુ ંજ ર  છે. શૌચાલયનો ઉપયોગ કરતી વખતે દદ ને (અને કાળ  
રાખનારને)  પશલી કોઈપણ સપાટ ને સાફ કરવા માટ સા વુાળા પાણી અને  પો જ / કાપડ સાથે તૈયાર 
મગ રાખો.

સતત સપંકમા ંઆવતી સપાટ ઓને ( મક પલગં, ટબલ વગેર) અને ટોઇલટેને દરરોજ સા નુા પાણી 
અથવા 1% સો ડયમ હાયપો લોરાઇટ સો શૂન (ઘર વપરાશ ુ ં લીચ 1:10) થી સાફ અને જ ં ુ ુ ત કરવી 
જોઈએ. દદ ના વપરાશમા ંઆવેલા કપડા ંઅને ચાદર શ  હોય તો ઘરના સા થુી જ, પણ અલગથી ધોવી.

વ  ુસાવચતેી રાખવા માટ, કાળ   રાખનાર  ય ત દદ એ આડલ 
સપાટ ને સાફ કરતી વખતે અથવા વપરાયેલી ચાદરને બદલતી વખતે 
ડ પોસેબલ  લ સ નો ઉપયોગ કર  શક છે, પણ એ ના શ  હોય તો સાફ-
સફાઈ પહલા અને બાદમા ંહાથને  યવ થત ધોઈ લવેા પણ ચાલ.ે દદ એ 
વાપરલ ફોન અથવા કોઈ પણ સાધન બી   ય ત વાપર તે પેહલા 
આ કોહોલ વાઇપથી સાફ કર  લે ુ.ં ઘરના તમામ સ યોએ દદ  જોડના 
સીધા  પશને ટાળવો જોઈએ. જો દદ   બુજ બીમાર હોય અને કાળ  
રાખનારને સીધો  પશ કરવો પડ તેમ હોય તો કાળ  રાખનાર પોતે  પશ 
કરતા પહલા અને પછ  સા થુી પોતાને  વ છ કરવા જોઈએ. ભલ ેએવો  રુાવો નથી ક પાલ  ુ ાણીથી આ 
વાઈરસ  સર  શક છે, છતા ંપણ દદ  ઘરના પાલ  ુ ાણીના સપંકમા ંઆવવા ુ ંટાળ ુ ં થી કર ને તેમની 
વચા ક  ુવાટં   ારા વાઈરસ ઘરના અ ય સદ યોમા ંન ફલાય.

ઘરના બાક ના સદ યોએ પણ કવૉર ટ ન પાળ ુ ંજોઈએ અને શ  એટ ુ ંઘરમા ંજ રહ ુ ંજોઈએ. જો 
બહારની કોઈ  ય ત છે લા 14  દવસમા ંદદ ના સપંકમા ંઆવી હોય તો તેમને કવૉર ટ ન પાળવા માટ 
જણાવ ુ ંજોઈએ.

દદ  સાથે ફોન ક પછ  2 મીટરથી વ  ુ તર રાખીને વાતચીત કરવામા ંકોઈ જ વાધંો નથી. ઘરના અ ય 
સ યોએ પણ  યાન રાખ ુ ંજોઈએ ક દદ  અને તેમની કાળ  રાખનારને યો ય ખોરાક, પાણી અને તં ુ ર ત- 
શુ મુા વાતાવરણ મળે. 

અહ  આપલેી મા હતી વૈ ાિનક  ુ ોથી અન ેચોકસાઈથી  તુ કરવાની કોિશશ કરવામા ંઆવી છે. વાચંકોન ેમા હતી મા ંકોઈ  ુ ટ અથવા  લૂ જણાય તો અમન ે
ઇમઇેલ indscicov@gmail.com કરવા  િવનતંી.  ધ યવાદ.


