જાહેર આરોગ્ય હકીકત
જૂિ 2021

કોવિડ-૧૯ એ લોકોથી ફેલાય છે જેઓ લક્ષણો દર્ાાિતા નથી અથિા લક્ષણો વિકસેલા નથી. આ વ્યક્તતઓ જે
લોકો સંપકા માં આિી ગયા છે . તેમની ઓળખ કરી ર્કતા નથી. આ કારણોસર, સાિાજવનક આરોગ્ય
અવિકારીઓ એિી માહિતી પ્રદાન કરર્ે કે જયાં કોવિડ-૧૯ નો સંભવિત જાિેર સંપકા િોઈ ર્કે. જો તમે આ
ુ ાકાત લીિી િોય, તો તમારે તમારી છે લ્લી મલ
ુ ાકાતના ૧૪ હદિસ માટે, લક્ષણો માટે
સ્થળમાંથી કોઈની મલ
સ્િ-વનરીક્ષણ કરવ ંુ જોઈએ, અને જો લક્ષણો વિકવસત થાય છે , તો તરત જ અલગ થવ ંુ અને પરીક્ષણ કરાિી
લેવ ંુ જોઈએ.
ઓિલ ઇિ આક રણી સ ધિ અહીં મળી શકે છે https://sharedhealthmb.ca/covid19/screening-

tool/નોંિ લો કે, જાિેર આરોગ્ય અવિકારીઓ કોવિડ-૧૯ ના બિા પષ્ુ ટટ થયેલ કેસોની તપાસ કરે છે , અને નજીકના
સંપકો તરીકે ઓળખાતી વ્યક્તતઓને હદર્ા પ્રદાન કરર્ે.

હ ાં મ ર લક્ષણોન ાં સ્વ-નિરીક્ષણ કેવી રીતે કરી શકાં?
ત વ, ઉધરસ, મ થ િો દખ વો, વહેત ાં િ ક, ગળ મ ાં દખ વો, શ્વ સિી તકલીફ અથવ શ્વ સ લેવ મ ાં
તકલીફ જેવ કોઈપણ િવ અથવ વધ ખર બ થત લક્ષણોિી િોંધ લો. લક્ષણોિી સાંપ ૂણક સ ૂચિ મ ટે ,
મલ ક ત લો: www.manitoba.ca/covid19/about/index.html.
ઓરલ ડડજિટલ થમોમીટર (મોઢ મ ાં મ ૂકવ મ ાં આવે છે ) િો ઉપયોગ કરીિે, ડિવસમ ાં બે વખત (સવ રે અિે
ર ત્રે) ત પમ િ લો. ત પમ િન ાં સિોટ વ િ
ાં િ મેળવવ ાં મહત્વપ ૂણક છે . તમ રાં ત પમ િ લેત પહેલ ૩૦
નમનિટ સધી ખ વ,ાં પીવ,ાં ધ ૂમ્રપ િ અથવ ચિિંગમ િ વવી િહીં. તમે એસીટ નમિોફેિ (Tylenol®) અથવ
આઇબપ્રોફેિ (Advil®) લીધ પછી ઓછ મ ાં ઓછ િ ર કલ ક ર હ જઓ.
Temperature Self-Monitoring Form. િો ઉપયોગ કરીિે, તમ રાં ત પમ િ અિે તમે જે લક્ષણોિે
અનભવો છો તેિે િોંધો.

િો મ ર મ ાં લક્ષણો નવકસત હોય તો મ રે શ ાં કરવ ાં િોઈએ?
િો તમે કોલમ A મ ાં સ ૂચિબદ્ધ કોઈ એક લક્ષણ અથવ કોલમ B (િીિેન ાં કોષ્ટક જઓ)મ ાં સ ૂચિબદ્ધ
કોઈપણ અથવ બે કે વધ લક્ષણો િી શરૂઆત અથવ વધ ખર બ સ્સ્થનતમ ાં હોય, પછી ભલે તે સ મ ન્ય
સ્વ-નિરીક્ષણ અિે કોનવડ-૧૯મ ાં સાંભનવત જાહેર સાંપકક

હોય, પણ તમ ર ઘરિ સભ્યો સડહત તરાં ત િ પોત િે બીજાથી અલગ કરો, અિે પરીક્ષણ અિે
અલગત પરિી મ ડહતી મ ટે આરોગ્ય ચલિંક – Health Links – Info Santé (204-788-8200)
અથવ 1-888-315-9257)પર કોલ કરો. તમ રે આરોગ્યિી ચલિંક – આરોગ્ય નવભ ગિે તમ ર
સાંભનવત જાહેર સાંપકક નવશે જાણ કરવી િોઈએ.
A

B

• ત વ / શરિી

• વહેત ાં િ ક

• ખસ
ાં ી

• સ્િ યમ ાં દખ વો

• સકકાં ગળાં / કકક શ અવ િ

• થક

• શ્વ સ લેવ મ ાં તકલીફ

• ગલ બી આંખ (િેત્રસ્તર િ હ)

• સ્વ િ અથવ ગાંધ ગમ વવી

• મ થ િો દખ વો

• ૨૪ કલ કથી વધ સમય સધી ઊલટી

• અજાણ્ય ક રણોસર ત્વિ પર ફોલ્લીઓ

અથવ ઝ ડ

• િબળ ખોર ક, િો નશશ હોય તો,
• ઉબક અથવ ભ ૂખ ઓછી લ ગવી.

િો કોઈ પણ સમયે તમ ર મ ાં ગાંભીર લક્ષણો (િ .ત., શ્વ સ લેવ મ ાં તકલીફ, શ્વ સ લેવ િી તકલીફ)
વધી રહ્ય છે . તો 911 પર કોલ કરો અથવ ત ત્ક ચલક સાંભ ળ અથવ ઈમરિન્સી નવભ ગમ ાં તબીબી
સહ ય મેળવો.

િો મિે લક્ષણો િથી, તો શ ાં મ રે પરીક્ષણ કર વવ ાં?
િો હ ાં પરીક્ષણ કર વ ાં તો, મ રે સ્વ-અલગ (ક્વોરે ન્ટ ઇિ) થવ ાં પડશે?
જાહેર આરોગ્ય િોખમન ાં આકલિ કરશે અિે સેલ્ફ-આઇસોલેટેડ (કોરન્ટ ઇિ) થવ િી અથવ પરીક્ષણ
કર વવ ન ાં છે કે કેમ તે સડહત સલ હ આપશે. િો તમે કોનવડ-૧૯ િ લક્ષણો અનભવી રહ્ય િથી, અિે
ત જેતરિ કોઈ જાણીત સાંપકક મ ાં આવ્ય નથી (જાહેર આરોગ્ય અનધક રી દ્વ ર િક્કી કર યેલ
િજીકિ સાંપકક દ્વ ર , અથવ મસ ફરી દ્વ ર ), તમ રે સ્વ-અલગ (ક્વોરે ન્ટ ઇિ) થવ િી િરૂર નથી.
સ ઇટ પર તમ રી ઉપસ્સ્થનતિે પગલે તમ રે ઓછ મ ાં ઓછાં 14 ડિવસ સધી સાંભનવત સાંસગકિ સમ યોિિ તરીકે
સ ૂચિત તમ ર લક્ષણોન ાં સ્વ-નિરીક્ષણ કરવ ન ાં િ લ ાં ર ખવ ાં િોઈએ.
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હ ાં એક એવી િગ્ય પર ગયો છાં જય ાં જાહેર આરોગ્ય દ્વ ર સાંભનવત જાહેર સાંપકક િો સાંકેત
આપવ મ ાં આવ્યો છે , તેથી મ રે સ્વ-અલગ (ક્વોરે ન્ટ ઇિ) કેમ િ થવ ાં િોઈએ?
ઘણીવ ર જાહેર કર યેલ સાંભનવત િોખમો ઓછ િોખમી હોય છે . જાહેર આરોગ્ય અનધક રી દ્વ ર
િજીકિ સાંપકક તરીકે ઓળખ વ્ય િ હોય, તેવ લોકોએ સ ૂચિબદ્ધ સ્થળિી મલ ક ત લીધ પછી 14
ડિવસ મ ટે સ્વ-નિરીક્ષણ કરવ ાં િોઈએ. એવી ભલ મણ પણ કરવ મ ાં આવે છે કે તમે અન્ય લોકો
સ થેિો તમ રો સાંપકક ઓછો કરો, અિે લોકો સ થે ખ સ કરીિે ગાંભીર બીમ રીન ાં િોખમ ધર વત લોકો
સ થેિ સાંપકક ટ ળો. િો કોનવડ-૧૯ િ લક્ષણો વધે, તો તમ રે ત ત્ક ચલક પોત િે અલગ કરી પરીક્ષણ
કર વવ ાં િોઈએ.

કોનવડ-૧૯ િ પ્રસ રિે મય કડિત કરવ મ ટે હ ાં શ ાં કરી શકાં?
કોનવડ-૧૯િ પ્રસ રિે મય કડિત કરવ મ ટે તમે ઘણ પગલ ાં ભરી શકો છો.
સૌથી પહેલ , બાંધ અથવ ભીડવ ળી િગ્ય ઓ ટ ળો અિે તમ ર ઘરિી બહ રિ િજીકિ સાંપકોિી
સાંખ્ય ઘટ ડો.
બીજ,ાં મ ૂળભ ૂત બ બતો પર ધ્ય િ કેન્દ્ન્િત કરો:
•

જય રે તમે બીમ ર છો, ત્ય રે ઘરે િ રહેવ.ાં

•

વ રાં વ ર તમ ર હ થ ધોવ /સ્વચ્છ કરવ .

•

જય રે તમે તમ ર ઘરિી બહ રિ લોકો સ થે હોવ, ત્ય રે શ રીડરક અંતર જાળવો.

•

એવી પડરસ્સ્થનતઓમ ાં જય ાં તમે શ રીડરક અંતર જાળવી શકત િથી, અથવ જાહેર આરોગ્ય આિે શો
દ્વ ર િરૂરી છે , ત્ય ાં મ સ્ક પહેરો.

•

રસી લેવ મ ટે તમે પ ત્ર બિો કે તરત રસી મ ૂક વવી.

છે લ્લે, કોનવડ િેતવણી એપ્લલકેશિિે આજે િ ડ ઉિલોડ કરો. www.canada.ca/en/publichealth/services/ diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html. કોનવડ િેતવણી

એપ્લલકેશિ િેપિ િક્રિે તોડવ મ ાં મિિ કરી શકે છે . એપ્લલકેશિ લોકોિે સાંભનવત સાંપકક મ ાં સ ૂચિત
કરે છે અિે વધ કોનવડ-૧૯ ફેલ વવ ન ાં િોખમ ઘટ ડવ મ ટે ડિશ પ્રિ િ કરે છે .

સાંભનવત જાહેર સાંપકક વ ળ સ્થળો નવશેિી મ ડહતી મિે ક્ થ
ાં ી મળી શકે?
સાંભનવત જાહેર સાંપકક સ થેિી િગ્ય િી સ ૂચિ #RestartMB Pandemic Response System નવનશષ્ટ

સ્વ-નિરીક્ષણ અિે કોનવડ-૧૯મ ાં સાંભનવત જાહેર સાંપકક

વેબ પ ૃષ્ઠ પર મળી શકે છે :
Interlake Eastern Regional Health Authority
Northern Regional Health Authority
Prairie Mountain Health
Southern Health – Santé Sud
Winnipeg Regional Health Authority
ફ્લ ઇટ્સિી સ ૂચિ, જય ાં લોકો સાંપકક મ ાં આવી શકે છે તે www.manitoba.ca/
covid19/updates/flights.html પર મળી શકે છે .

કોનવડ-૧૯ નવશે વધ મ ડહતી મ ટે:
ફોન કરો:
•

આરોગ્ય ચલિંક- Info Santé: 204-788-8200 અથવ 1-888-315-9257

ુ ાકાત લો:
મલ
• મેિીતોબ સરક રિી કોનવડ-૧૯ વેબસ ઈટ: www.manitoba.ca/covid19/

• કોનવડ-૧૯ સ્વ-અલગત (ક્વોરે ન્ટ ઇિ) અિે અલગત હકીકત
પત્ર-

www.manitoba.ca/covid19/updates/resources.html#
factsheets
• ડ સરક રિી કોનવડ- ૧૯ વેબસ ઈટ- www.canada.ca/en/public-

health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html

સ્વ-નિરીક્ષણ અિે કોનવડ-૧૯મ ાં સાંભનવત જાહેર સાંપકક

