
કઈ ર તે ચીજવ ુ  ુિવતરણ કર ુ
અને કોરોનાવાયરસથી  રુ ત રહ ુ

ા તિવક
કોિવડ-19 ના લીધે આ સમયે લોકડાઉનની  થિત છે. આવી 
પ ર થિતમા ંલોકોના ઘરો  ધુી આવ યક ચીજવ ઓુ  ુિવતરણ 
બૂ જ ર  છે. આ સાથે   લોકો આ ચીજવ ઓુ  ુિવતરણ કર 

છે તેમની ત બયત અને  રુ ાની કાળ  પણ એટલી જ જ ર  છે. 
આવ યક ચીજવ મુા ંક રયા ,ુ ગેસના િસલડર,  ૂધના પેકટ, 
અખબાર, તૈયાર ભોજન, દવા ઇ યા દ ગણાય છે. જો તમે આમાથી 
કોઈ પણ આવ યક ચીજવ ુ  ુિવતરણ કરો છો, તો શ  છે ક 
તમે ઘણા લોકોના ન કના સપંકમા ંઆવો, અને ઘણી એવી 
વ  ુક સપાટ ને  પશ કરો ક  ને બી  લોકોએ પણ  પશ 
કય  હશે. તમાર પૈસાની ઘણી લેવડદવડ કરવીપડતી હશે અને 
વાર ઘડ એ નોટ ક િસ ાને હાથ લગાડવો પડતો હશે. સભંિવત 
છે ક તમાર તમારા સહકાયકરોની ન કમા ંરહ ને કામ કર ુ ં
પડ ુ ંહશે, અને કોઈ વાર એક જ િવતરણ વાહનમા ંસાથે જતા 
હશો. અહ , અમે તમારા માટ અ કુ સરળ સાવચેિતઓની  ચૂી 
આપીએ છ એ   ુપાલન તમને, તમારા પ રવાર અને તમારા 
ાહકોને કોિવડ-19 નો ચેપ લાગવાથી બચાવી શકશે.

સામા ય માગદિશકા:
આ કોિવડ-19 ના ઉપ વના સમયમા ંિનયિમતપણે હાથ ધોવા અને પોતાના ચહરાને  પશ ન કરવો 
આ  ચૂન બધા પર લા  ુછે. પણ િવતરણ સમયે વાર વાર તમે તમારા હાથ કદાચ ન ધોઇ શકો. 
એટલે, િવતરણ દર યાન બને એટલી ઓછ  વ  ુક સપાટ ને  પશ કરો. શ  હોય તો પોતાની 
પાસે પાણી અને સા  ુરાખો. સૌથી સરળ ર ત છે ક તમે તમાર  સાથે એક સા નુા પાણીની નાની 
બોટલ રાખો. સા ુ  ુપાણી બનાવા માટ સા નુા એક નાના  ુકડાને પાણીની બોટલમા નાખીને 
બરાબર હલાવો. આ ર તે તમે સા ુ  ુએ ુ ંપાણી બનાવી શકશો  ના ઉપયોગથી ફ ણ થાય. કામ 
પર હો  યાર ર તાની બા ુ  મા ંબે- ણ વાર રોકાઈને 
તમારા હાથ  વુો, અને થઈ શક તો બે િવતરણની વ ચે 
પણ હાથ  વુો. મ  પર મા ક પહરો. તમે મા ક ખર દ  ન 
શકો તો વાર-વાર વપરાય એ  ુમા ક તમે ઘર પણ 
બનાવી શકો છો.
તમે બીમાર હો તો:
જો તમારામા ક તમારા સહકાયકરોમા કોિવડ-19 ના કોઈ 
પણ લ ણ દખાતા હોય,  મ ક ખાસંી ક તાવ, તો કામ 
પર ન જ  ુવધાર સા ુ છે. િનયો તાએ આવા 
કમચાર ઓને પગાર સાથે ર  આપવી જોઈએ  થી કમચાર  
સાજો થઈ શક અને, ખાસ કર  તેમના સહકાયકર અને  ાહકોમા ંઆ ચેપ ન ફલાવે.

ભારતીય  વૈ ાિનકોનો કોવીડ 19 આહવાનને  િતસાદ 



પોતાની / ઘરગ  ુ વ છતા:
બને  યા ં ધુી ઘરથી િનકળતા પહલા અને બહારથી પાછા 
આવીને એમ બનંે વખતે  નાન કરવાનો  ય ન કરો. આમ 
કરવાથી   િવષા  ુતમાર  ઉપર લા યા હોય તે બી  લોકોમા ં
ફલાવવાની સભંાવના તમે ઘટાડ  શકશો.  યાર તમે ઘર પાછા 
આવો  યાર  ટૂ-ચપંલ ઘરની બહાર કાઢો, તમારો મા ક એની 
દોર  વડ  યાનથી કાઢો અનેતેને સરખી ર તે ફકો અથવા બા ુમા ં
રખો. ઘરની  દર કોઈ પણ વ  ુઅથવા સપાટ ને  નાન કરતા ં
પહલા હાથ ન લગાડો.   કપડા અને મા ક (  વાર વાર વાપર  
શકાય તે )ુ તમે આખો  દવસ પહર  રા યા હતા તેને એક  ુદ  
િન ુ ત ડોલમા  કુો. બને  યા ં ધુી તમારા કપડા ને પાણી અને 
સા  ુથી તરત  ઓુ અને પોતે સા થુી  નાન કરો.
કામ કરતી વખતે જમ ુ:ં
જમતા પહલા હાથ સા  ુઅને પાણીથી  વુો અથવા હડ સેિનટાઇઝરથી
સાફ કરો. તમે એવો ચમચો પણ જમવા માટ વાપર  શકો છો   
ઘર સાફ કયા બાદ સાચવીને રાખેલો હોય, અને  ને બહાર 
નીક યા બાદ હાથથી ન  પશ કય  હોય.
િવતરણ વાહન:
 િવષા થુી કોિવડ-19 થાય છે એ ધા નુી સપાટ  પર  ણ 
દવસ  ધુી  િવત રહ છે એ  ુમાનવામા ંઆવે છે. તમા ુ 
દવસ  ુકામ પતી  ય એ પછ  રો  ઘર તમે તમારા િવતરણ 
વાહનને સા થુી બરાબર સાફ કરો એવી સલાહ છે. વાહનને સાફ 
કયા પછ  તમે  નાન કરો. વાહનના ભાગ   વાર વાર હાથ લગાડવામા ંઆવે 
છે  મ ક ગાડ ના હ ડલ, દરવા ના હ ડલ,  ટ યર ગ  હ લ, ડશબોડ વગેરને 
સા  ુવાળા પાણીથી બરાબર  છૂો.
ચીજવ ઓુ  ુિવતરણ કરતી વખતે:
ચીજવ ઓુ  ુિવતરણ કરતી વખતે તમારા  ાહકથી 1-2 મીટર ુ ં
રુ ત  તર રાખો. તમારા  ાહકને કહો ક તેમની અને તમાર

  રુ ા માટ િવતરણ ઘર ક  ુ કાનની બહાર કર  ુવધાર સા ુ છે. 
જો તમાર ઘરની ક  ુ કાનની  દર ગેસ િસલડર ક ડ બા  વી 
ચીજો  કુવા જ  ુપડ તો  ય ન કરો ક કોઈ સપાટ   મ ક 
દરવા  અથવા  લેટફોમ નો  પશ ન થાય. ખાલી િસલડર ક 
ડ બાને  યાન થી ઉપાડો. આવી વ ઓુને ઉપાડ ા અને વાહનમા ં
ુ ા પછ  બની શક તો હાથ  ઓુ. તમે તમાર  પાસે એક કોથળ  

અથવા ટોપલી રાખી શકો છો  મા ંતમારા  ાહક પૈસા  કૂ  શક 
થી ગમાર પૈસાને હાથ લગાડવો ન પડ. તમારા  ાહકને િવનતંી 

કરો ક બને  યા ં ધુી તો કશલેસ પેમટ જ કર.
અહ  આપેલી મા હતી વૈ ાિનક  ુ ોથી અને ચોકસાઈથી  તુ કરવાની કોિશશ કરવામા ંઆવી છે. 
વાચંકોને મા હતી મા ંકોઈ  ુ ટ અથવા  લૂ જણાય તો અમને ઇમેઇલ  indscicov@gmail.com  
કરવા  િવનતંી.  ધ યવાદ.


