ુ ાયને સરુ ક્ષિત કરીએ
કોરોનાવાયરસ (COVID-19) થી સમદ
હવે જ્યારે આપણે COVIDSafe રહીને જીવન જીવવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ, તો જો તમે
બિમાર હો તો ઘરે જ રહો તે મહત્તત્તવન ું છે . જો તમને શરદી કે સળે ખમ સાથે તાવના લક્ષણો
લાગતા હોય તો, તમારે COVID-19ની તપાસ કરાવવા તિીિી સલાહ લેવી જોઇએ. હળવા
લક્ષણો ધરાવતા લોકો પણ આ વાયરસ ફેલાવી શકે છે .
COVID-19ની તપાસ
તપાસ દ્વારા દદીને COVID-19 છે કે કેમ, તેની ખાતરી થાય છે અને તે આરોગ્ય અધધકારીઓને
વાયરસનો ફેલાવો શોધી કાઢવામાું મદદ કરે છે .
વહેલ ું ધનદાન થવાથી તમે તમારા ધમત્રો અને પરરવારજનો સધી વાયરસ ફેલાતો અટકાવવા

માટે પગલાું લઇ શકો છો. જો તમને તાવ હોય, ખાુંસી આવતી હોય, ગળામાું દખત ું હોય અથવા
શ્વાસ લેવામાું તકલીફ પડતી હોય તો, તમે તપાસ કરાવો તે મહત્તવન ું છે .
તપાસ કરાવવી તેથી પણ વધ મહત્તવની છે જો તમે, અસ્વસ્થ હો અને:
• તમે હાલમાું જ ધવદે શથી ઓસ્રેબલયા પાછા ફયાા છો. તમામ પ્રવાસીઓને ઓસ્રેબલયા
પરત ફયે ૧૪ રદવસ સધી ક્વોરન્ટાઇનમાું રાખવામાું આવશે;

• છે લ્લા ૧૪ રદવસમાું તેવા કોઇના સુંપકા માું આવ્યા હો કે જેને COVID-19ન ું ધનદાન થય ું
હોય;

• તમે દદીના સીધા સુંપકા માું આવતા આરોગ્ય સુંભાળ કમાચારી, વ ૃદ્ધ સુંભાળ કમાચારી
અથવા રહેવાસી સારસુંભાળ કામદાર અથવા કમાચારી હો.

હુું તપાસ ક્ાું કરાવ?ુંુ
તપાસ કરાવવા માટે તમે તમારા દાક્તરનો સુંપકા કરી શકો છો અથવા એક શ્વસનતુંત્રને

લગતા દવાખાનામાું પણ જઇ શકો છો. જો તમે તમારા દાક્તરની મલાકાત લેવાના હો તો,

દવાખાનાને પહેલા સુંપકા કરી અને તમારા લક્ષણો જણાવવા જરૂરી છે . આનાથી તેમને તમારા
આગમનની તૈયારી કરવામાું અને દવાખાનામાું િીજા લોકોને સરબક્ષત રાખવામાું મદદ મળશે.
શ્વસનતુંત્રને લગતા દવાખાનાઓ, દે શભરમાું આવેલા શ્વસનતુંત્રના ગુંભીર ચેપના લક્ષણો

ધરાવતા લોકોની તપાસ કરવા પર કેન્દ્ન્િત આરોગ્ય કેન્િો છે . તમારી નજીકન ું શ્વસનતુંત્રને
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લગત ું દવાખાન ું શોધવા, www.health.gov.au/covid19-clinics ની મલાકાત લો. તમારા રાજ્ય
અથવા પ્રદે શમાું વધારાના દવાખાના હોય શકે છે , કે જ્યાું તમે તપાસ કરાવી શકો છો. તે, તમે
તમારા રાજ્ય અથવા પ્રદે શની આરોગ્ય વેિસાઇટ દ્વારા શોધી શકો છો.

જો તમે વાયરસની તપાસ કરાવો તો, તમારે ઘરે રહેવાની અને અન્યોનો સુંપકા ટાળવાની જરૂર
છે . તમારી તપાસન ું પરરણામ આવતા એક કે િે રદવસ લાગી શકે છે .

જો તમને શ્વાસ લેવામાું તકલીફ પડવા જેવા ગુંભીર લક્ષણો હોય તો, તમારે તાત્તકાબલક તિીિી
સારવાર માટે ૦૦૦ પર ફોન કરવો જોઇએ.
ફેલાવો અટકાવવામાું મદદ કરો
આપણા સમદાયોની સરક્ષા માટે દરે કે શારીરરક અંતર જાળવવ ું પડશે અને સારી સ્વચ્છતા

રાખવી પડશે. ધ્યાન રાખો કે, તમે િીજા લોકોથી ૧.૫ મીટર દૂ ર રહો અને જો અસ્વસ્થ હો તો
ઘરે રહો. તમારા હાથ સાબ અને પાણીથી ધઓ અને ખાુંસી અને છીંક તમારી કોણીમાું ખાવ.
COVID-19નો ફેલાવો રોકવામાું મદદ માટે આપણે િધાએ આપણો ભાગ ભજવવાનો રહેશે.
COVIDSafe એપ ડાઉનલોડ કરો
જો તમે હજ ના કરી હોય તો, તમારા પરરવારજનો, ધમત્રો અને સમદાયને સરબક્ષત રાખવા માટે
COVIDSafe એપ ડાઉનલોડ કરો. આ એપ આરોગ્ય અધધકારીઓને, કોરોનાવાયરસ ધરાવતા
વ્યક્ક્તના સુંપકા માું આવેલા લોકોને, જાણ કરવામાું મદદ કરે છે .
COVID-19 વવષે વધ ુ માહિતી
અધધકૃત સ્ત્રોતો મારફતે મારહતગાર રહેવ ું જરૂરી છે . www.australia.gov.au ની મલાકાત લો,

કોરોનાવાયરસ મદદ રે ખાને ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર અથવા અનવાદ અને દભાધિયા સેવાને
૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો.
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