
હ ું શ ું અપેક્ષા રાખી શક ું?

▪ કોવિડ-૧૯ સામાન્ય રીતે હળિી બીમારી છે. 60 
િર્ષથી ઓછી િયના તુંદ રસ્ત લોકો ઘણીિાર ફલૂ જિેા

લક્ષણો અન ભિે છે:  તાિ (૧૦૦.૪°F થી િધ ), સૂકી
ઉધરસ, ગળામાું દ ખાિો અને બે અઠિાવડયા સ ધી
થાક લાગે છે.

▪ જો તમને હળિા લક્ષણો હોય, તો તમારા પ્રાથવમક
સારિાર ડૉક્ટરને ફોન કરો. તેમને કહો કે જનેે કોવિડ-
૧૯ થય હત ું એના સુંપકષ માું તમે રહ્યા છો. તમારા
ડૉક્ટર, તમને જો જરુર હશે તો તમે ક્ાું ટેસ્ટ કરાિી

શકશો તે જણાિશે. 

▪ તમારા ડૉક્ટર કદાચ તમને 14 વદિસ બધાથી દૂર

રહેિાન ું કહેશે. કારણકે કોવિડ-૧૯ ના ટેસ્ટ હજી
વ્યાપકરૂપે ઉપલબ્ધ નથી.

મારે ક્ારે ડોક્ટર ને મળિ ું જોઈએ?

▪ 60 િર્ષથી િધ ઉુંમરના લોકોમાું અને હૃદયરોગ, 
ફેફસાના રોગ અથિા કેન્સરિાળા લોકોમાું ગુંભીર

લક્ષણો િધ જોિા મળે છે. પરુંત ય િાન, તુંદ રસ્ત
લોકોમાું પણ ગુંભીર લક્ષણો હોઈ શકે છે. 

▪ COVID-19 ના દદી જ્યારે ગુંભીર હોય ત્યારે

હોવસ્પટલમાું દાખલ કરિાની જરૂર પડે છે. 

▪ તમે ડૉક્ટરની ઓવફસે અથિા ઇમરજન્સી રૂમમાું

જાઓ તે પહેલાું તમારા ડૉક્ટરને કોલ કરો.

કોવિડ-૧૯ ની સારિાર કેિી છે?

▪ કોવિડ-૧૯ માટે હાલમાું કોઈ વિવશષ્ટ સારિાર નથી. 

▪ િધ પ્રિાહી પીિાથી અનેઆરામથી મોટાભાગના લોકોને સારુું લાગિાની શરુઆત થાય છે. 

▪ એસીટાવમનોફેન (ટાઇલેનોલ) તાિ અને સ્નાય નો દ ખાિો ઓછો કરિામાું મદદ કરે છે.

▪ જો તમને ગુંભીર લક્ષણો હોય અને હોવસ્પટલમાું જિ ું પડે, તો ડૉકટરો તમારી સારિાર માટે વિશેર્ યોજના બનાિશે.

હ ું શ ું કરી શક ું કે મારા થી બીજા કોઈને ચેપ ના લાગે?

બધાથી દૂર રહો.
તમારા હાથ સાફ

રાખો.
તમારું ઘર સાફ

રાખો.

જો તમને લાગે કે તમને

કોવિડ-૧૯ નો ચેપ છે, 
તો તમે તમારા ઘરમાું

બધાથી અલગ રહો

અને તમારા ડૉક્ટર ને

ફોન કરો.

જ્યારે િાયરસ નો ચેપ હોય

ત્યારે ઘરમાું બે અઠિાવડયા

અલગ રહો. તમારા ડૉક્ટર
ની સલાહ લીધા પછી ઘર

ની બહાર જિ ું.

જો શક્ હોય તો

બીજાઓથી અલગ

બેડરૂમ, બાથરૂમ અને
રસોઈની જગ્યાનો

ઉપયોગ કરો. જો તમારી
પાસે ફેસ માસ્ક

(મ હપત્તી) હોય તો
પહેરો.

જયારે તમને ઉધરસ અને

છીુંક આિે ત્યારે તમારા મોું, 
નાક ઢાુંકો . તમારી આુંખો, 
નાક અને મોું ને સ્પશષ કરિાન ું

ટાળો. તમારા હાથને ૨૦
સેકુંડ સ ધી સાબ અને

પાણીથી ધોઈ લો અથિા

ઓછામાું ઓછા 60% 
આલ્કોહોલ િાળા હેન્ડ

સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.

વ્યવિગત િસ્ત ઓ િહેંચીને

િાપરિાન ું (શેર કરિાન ું) ટાળો. 
દરરોજ િારુંિાર સ્પશષ થતી

સપાટીઓ (ટેબલ, દરિાજાના
નક ચા, શૌચાલયો, ફોન, કીબોર્ડસષ, 
લાઇટ સ્િીચો) સાફ કરો. ઓછામાું

ઓછા 70% આલ્કોહોલ િાળા

આલ્કોહોલ સોલ્ય શન્સ, પાતળા
બ્લીચ સોલ્ય શન્સ અથિા ઘરલે ું

જીિાણ નાશકોનો ઉપયોગ કરો.

જો તેઓ કોવિડ-૧૯ થી બીમાર હો અથિા તમને ચેપ લાગ્યો હોય
તો શ ું કરિ ું

હાિષડષ હેલ્થ પવબ્લવશુંગના સહયોગથી COVID-19 સ્િાસ્્ય સાક્ષરતા પ્રોજકે્ટ બનાિામાું આવ્યો છે

છેલ્લા સ ધારાની તારીખ: 3/23/20

www.covid19healthliteracyproject.com www.health.harvard.edu

જો તમને નીચેનામાુંથી કોઈ લક્ષણો હોય તો "911" 
કોલ કરો:

• શ્વાસ લેિામાું તકલીફ

• મૂુંઝિણ નો અન ભિ થિો અથિા અચાનક સ સ્તી

નો અન ભિ થિો

• બ્લ હોઠ અથિા ચહેરો

http://www.covid19healthliteracyproject.com/
http://www.health.harvard.edu/

