તથ્ય પત્રિકા
કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) ત્રવષે તમારે શું જાણવ ું જરૂરી છે
૧૨/૦૫/૨૦૨૦
COVID-19 એક નવા વાઇરસને કારણે થતી શ્વસનતંત્રની બિમારી છે . તેના લક્ષણોમાં તાવ, ઉઘરસ, ગળામાં દુ ખાવો અને
શ્વાસ લેવામાં તકલીફનો સમાવેશ થાય છે . આ વાઇરસ વ્યક્તતથી વ્યક્તતને ફેલાય છે , પરં ત ુ સારી સ્વચ્છતા ચેપ

અટકાવવામાં મદદ કરી શકે છે . કોણ કોણ જોખમમાં છે અને જો તમને COVID-19 થયો છે , તેવ ું તમને લાગે તો, તમારે શું
કરવુ,ં તે જાણો.

COVID-19 શ ું છે ?
કોરોનાવાઇરસો શ્વસનતંત્રનો ચેપ પેદા કરતા વાઇરસોનુ ં એક મોટુ ં જૂથ છે . આમાં સામાન્ય શરદીથી લઇને ગંભીર રોગો
સુધીની બિમારીઓનો સમાવેશ થાય છે .
COVID-19 એક નવા પ્રકારના કોરોનાવાઇરસથી થતો એક રોગ છે . તે પહેલીવાર ડીસેમ્િર ૨૦૧૯માં ચીનના વુહાન શહેરમાં
નોંધાયો હતો.

COVID-19ના ચિન્હો
COVID-19ના બચન્હોમાં હળવી બિમારીથી લઇને ન્યુમોનનયા સુધીની ગંભીર બિમારીઓનો સમાવેશ થાય છે .
કેટલાક લોકો ઝડપથી અને સરળતાથી સાજા થઇ જશે, તો કે ટલાક ખ ૂિ ઝડપથી િીમાર થઇ શકે છે .
COVID-19ના બચન્હોમાં:

•

તાવ

•
•
•

ઉઘરસ
ગળામાં દુ ખાવો
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, નો સમાવેશ થાય છે .

જો તમને COVID-19 થયો હોવાની બચિંતા સતાવતી હોય તો:

•

હેલ્થડીરે તટ (healthdirect)ની વેિસાઇટ પર (સીમ્્મમ્સ ચેકર) પર લક્ષણો ચકાસો

•

રાષ્ટ્રીય કોરોનાવાઇરસ મદદ સેવાનો ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦, પર સંપકક કરી દાતતરી સલાહ લો. આ માહહતી સેવા અઠવાહડયાના

સાત હદવસ અને હદવસના ૨૪ કલાક ચાલે છે . જો તમે અંગ્રેજી ન િોલતા હો, તો તમે ૧૩૧ ૪૫૦, પર ફોન કરીને અનુવાદ અને
દુ ભાનિયા સેવાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

•
•

તમારા દાતતર અથવા હોક્સ્પટલ સાથે મુલાકાત નક્કી કરવા, સમય પહેલા ફોન કરો.
તમારા સ્થાનનક રાજ્ય અથવા પ્રદે શના આરોગ્ય નવભાગનો સંપકક કરીને તપાસ કરાવવા નવશે માહહતી મેળવો.
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તે કેવી રીતે ફેલાય છે ?
COVID-19 વ્યક્તતથી વ્યક્તતને:

•
•
•

ચેપ ધરાવતા વ્યક્તત સાથે નજીકથી સંપકક માં આવવાથી (તેમને લક્ષણો જણાયાના ૪૮ કલાક પહેલાનો પણ આમાં
સમાવેશ થાય છે )
ચેપ ધરાવતા વ્યક્તતની ખાંસી અને છીંકનાં ટીપાંનાં સંપકક માં આવવાથી
ચેપ ધરાવતી વ્યક્તતનાં ટીપાં લાગેલા હોય તેવા સાધનો કે સપાટીઓ (જેવાકે, િારણાના હાથા અથવા ટેિલ)ને
અડીને પછી તમારા મોઢાં અથવા ચહેરાને અડવાથી, ફેલાય છે .

COVID-19 એક નવો રોગ હોવાથી, સમાજમાં તેની સામે પ્રનતકારક શક્તત નથી. એનો અથક કે, તે વ્યાપક રીતે
અને ઝડપથી ફેલાઇ શકે છે .

COVIDSafe એપ શા માટે છે ?
COVIDSafe એપ, ઓસ્રેબલયાની સરકાર દ્વારા COVID-19નો ફેલાવો ધીમો પાડવા કરવામાં આવેલી કામગીરીનો
ભાગ છે . આપણે ચેપનો ફેલાવો ઝડપથી શોધી શકીશું અને તેને અટકાવી શકીશુ,ં તેવો નવશ્વાસ હોવાનો અથક એ, કે
સરકારો પ્રનતિંધો હળવા કરવા છતાં ઓસ્રે બલયાના રહેવાસીઓને સલામત રાખી શકે છે . COVIDSafe એપ,

ઓસ્રેબલયાની સરકાર દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હોય તેવી એક માત્ર સંપકક માં આવેલાઓને શોધવાની એપ છે .
નવી COVIDSafe એપ તદ્દન સ્વૈચ્ચ્છક છે . તમારી પોતાની, તમારા પહરવારની અને ઓસ્રેબલયાના િીજા
રહેવાસીઓની રક્ષા કરવા માટે તમે કશુક
ં કરી શકો, તો તે આ એપ ડાઉનલોડ કરવાનુ ં છે . જેટલા વધુ
ઓસ્રેબલયાના લોકો COVIDSafe એપથી જોડાશે, તેટલા ઝડપથી રાજ્ય અને પ્રદે શના આરોગ્ય અનધકારીઓ
વાઇરસને શોધી શકશે અને COVID-19ના સંપકક માં આવ્યા હોય, તેવા લોકોનો સંપકક કરી શકે છે .
COVID-19નો ચેપ લાગ્યો હોય તેવા કોઇના સંપકક માં આવેલા વ્યક્તતઓને શોધવાની હાલની માણસો થકી થતી
પ્રહિયાને COVIDSafe એપ ઝડપી િનાવે છે . એનો અથક કે, જો તમે જોખમમાં હશો તો તમારો સંપકક વધુ
ઝડપથી થશે. આનાથી તમે, તમારા પહરવારજનોને, નમત્રોને અને સમાજમાં િીજા લોકોને આ વાઇરસનો ચેપ
લગાડો તેની શક્યતા ઘટે છે .
જો કોઇની તપાસ હકારાત્મક આવે અને તે તેમના ફોનમાં રહેલી માહહતી અપલોડ કરવા દે વા સંમનત દશાકવે, તો
જ રાજ્ય અને પ્રદે શ અનધકારીઓ એપમાંની માહહતી મેળવી શકે છે . આરોગ્ય અનધકારીઓ એપની માહહતીનો
ઉપયોગ, ફતત જેઓને તવોરે ન્ટાઇન થવાની (િીજાથી દૂ ર રહેવાની) અથવા તપાસ કરાવવાની જરૂર હોય, તેમને
સાવચેત કરાવા મદદરૂપ થવામાં જ કરી શકે છે .

COVIDSafe એપ કેવી રીતે કામ કરે છે ?
જ્યારે તમે એપ ડાઉનલોડ કરો છો, ત્યારે તમે તમારું નામ, મોિાઇલ નંિર અને પોસ્ટકોડ આપો છો અને વય
શ્રેણી પસંદ કરો છો. ઇન્સ્ટોલેશન પ ૂણક કરવા ખાતરી માટે , તમને એક એસએમએસ સંદેશો મળશે. સીસ્ટમ ત્યાર
પછી ફતત તમારા માટે જ એક અનન્ય, િીજા કોઇથી જાણી ન શકાય તેવ ું સંદભક બચન્હ િનાવે છે .
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COVIDSafe એપ, એપ નાંખેલી હોય અને બ્લુ ટુ થ ચાલુ હોય, તેવા િીજા સાધનો ઓળખી કાઢે છે . જ્યારે એપ
િીજા ઉપભોતતાને શોધી કાઢે છે પછી તે, જે તે હદવસની તારીખ, સમય, અંતર અને સંપકક ની અવનધ તથા િીજા
ઉપભોતતાનો સંદભક બચન્હ નોંધી લે છે . COVIDSafe એપ તમે જ્યાં હતા તે સ્થાનની માહહતી એતઠી કરતી નથી.
અસરકારક િનવા માટે, તમે તમારા દૈ નનક કામ પર જાવ અને લોકોનાં સપકક માં આવો ત્યારે COVIDSafe એપ
ચાલુ હોવી જોઇએ. COVIDSafe એપ ચાલુ જ છે , તેની ખાતરી કરવા ઉપભોતતાઓને રોજેરોજ તાકીદ કરવામાં
આવશે.
માહહતી, ગુ્ત બચન્હો કે સંજ્ઞાઓમાં પહરવતકન થયેલી હોય છે અને તે ગુ્ત સંજ્ઞાઓ તમારા ફોનમાં સુરબક્ષત રીતે
સંગ્રહાયેલ છે . તમે પોતે પણ તે મેળવી ના શકો. દર ૨૧ હદવસે લોકોના ફોનમાં સંગ્રહ થયેલ સંપકક માહહતી નાશ
પામે છે . આ સમયગાળો, COVID-19 ને રોગના બચન્હો દે ખાડવા માટે જોઇતો મહત્તમ સમયગાળો અને તપાસ
કરાવવા માટે જોઇતા સમયને આવરી લે છે .

કોને COVID-19થી સૌથી વધ જોખમ છે ?
ઓસ્રેબલયામાં વાઇરસ લાગવાનુ ં સૌથી વધુ જોખમ ધરાવતા લોકોમાં:

•

હાલમાં જ નવદે શ જઇ આવ્યા હોય તેવા મુસાફરો

•

જેમને COVID-19 થયાનુ ં નનદાન થયું હોય, તેવા વ્યક્તતના સંપકક માં આવેલા લોકો

•
•

સુધારાત્મક અને અટકાયતી સુનવધાઓમાં હોય તેવા લોકો
અમુક વગકના લોકોને રહેવાની વ્યવસ્થાઓવાળી જગ્યા (રે સીડેન્શીયલ ફેનસબલટી)માં રહેતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે .

જે લોકોને, વધુ જોખમવાળી બિમારીનુ ં જોખમ હોય અથવા જો વાઇરસનો ચેપ લાગે, તો વધુ જોખમવાળી બિમારી
થવાનુ ં જોખમ હોય, તેવા લોકોમાં:

•

૭૦ વિક કે તેથી વધુ વયના લોકો

•
•
•

૬૫ વિક કે તેથી વધુ વયના લોકો, કે જેમને જૂની તિીિી બિમારી હોય
૫૦ વિક કે તેથી વધુ વયના એિોરીજીનલ અને ટોસ્રે ટ આઇલેન્ડર લોકો, કે જેમને જૂની તિીિી બિમારી હોય
અનતશય નિળી રોગપ્રનતકારક શક્તતવાળા લોકોનો સમાવેશ થાય છે .

વ્યાપક વસ્તીની સરખામણીમાં િાળકોમાં અત્યાર સુધીમાં પુષ્ષ્ટ્ટ થયેલા COVID-19 હકસ્સાઓનો દર ઓછો છે .
ઓસ્રેબલયાની સ્વાસ્્ય સુરક્ષા મુખ્ય સનમનત (એએચપીપીસી)એ સલાહ આપી છે કે, િાળકોને શાળાએ મોકલવાથી
તેમને કોઇ જોખમ વધતું નથી.
હાલના સમયમાં ગભકવતી સ્ત્રીઓમાં જોખમ અંગે મયાકહદત પ ૂરાવા છે .
જોખમ ધરાવતા લોકો માટે સલાહ માટે આરોગ્ય ખાતાની વેિસાઇટનો સંદભક લો.

COVID-19થી પોતાને અને બીજાને કેવી રીતે સરચિત રાખવા
COVID-19નો ફેલાવો અટકાવવામાં દરે કે ભાગ ભજવવાનો છે . COVID-19નો ફેલાવો ધીમો પાડવા અને જેઓ
વધુ જોખમ ધરાવે છે તેમને સુરબક્ષત રાખવા, નીચના સ ૂચનોનુ ં પાલન કરવું મહત્ત્વનુ ં છે .
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શાહરરીક અંતર (કે જેને સામાજજક અંતર પણ કહે છે ) જાળવો અને સારી સ્વચ્છતાનુ ં પાલન કરો.
એનો અથક કે:

•

અન્યોથી ૧.૫મીટર દૂ ર રહેવ ું

•
•
•

જો તમને શરદી કે ફ્લુના લક્ષણો હોય તો ઘરે રહેવ ું

•
•
•
•
•
•
•

તમારી ખાંસી અને છીંકને તમારી કોણી અથવા હટશ્યુમાં ખાવી

•

શાહરરીક સલામીઓ જેવી કે, હાથ નમલાવવા, ભેટવું અને ચુિ
ં ન કરવાનુ ં ટાળવું
શક્ય હોય ત્યાં રોકડને િદલે ટેપ એન્ડ ગો નો ઉપયોગ કરવો
વાપરે લા હટશ્યુ સીધા કચરા પેટીમાં નાખો અને હાથ ધુઓ
જમતાં પહેલા અને પછી અને શૌચાલયનો ઉપયોગ કયાક પછી સમેત, તમારા હાથ વારં વાર સાબુ અને પાણીથી ધુઓ
આલ્કોહોલ આધાહરત હેન્ડ સેનનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો
તમારા આંખો, નાક અને મોઢાંને અડકવાનુ ં ટાળો
ુ તુ ત કરો
વારં વાર ઉપયોગમાં લેવાતી સપાટીઓ જેવી કે, િેન્ચટોપ, મેજ અને િારણાનાં હાથા સાફ અને જતં મ
ુ જેવી કે, મોિાઇલ ફોન, ચાવીઓ, પાકીટો અને કામને સ્થળે અપાયેલ પાસ સાફ
વારં વા ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તઓ
અને જતુ
ં મતુ ત કરો

િારીઓ ખોલીને અથવા એર કષ્ન્ડશનનિંગની માત્રા પ ૂરતા પ્રમાણાં ગોઠવીને, ઉપલબ્ધ તાજી હવાનુ ં પ્રમાણ વધારો

તમારા રાજ્ય કે પ્રદે શના સત્તાનધકારીઓએ આપેલી જાહેર સભાઓ અંગેની સલાહને હંમેશા અનુસરો.

COVIDSafe ઓસ્ટ્રે ચલયા તરફ આગળ વધવા
ઓસ્રેબલયાએ સફળતાપ ૂવકક 'વળાંકને સપાટ' કરી દીધો છે અને અત્યારે આખા દે શમાં COVID-19ના નવા
હકસ્સાઓની સંખ્યા ખ ૂિ જ ઓછી છે . હવે આપણે આ વાયરસનો ફેલાવો રોકવામાં મદદ કરી; તેવા કેટલાક
નનયંત્રણોને હળવા કરવા માટે સાવચેતીપ ૂવકકના પગલાં લેવાનુ ં શરૂ કરી શકીએ છીએ.
ઓસ્રેબલયાની સરકારે ત્રણ તિક્કાની યોજના જાહેર કરી છે , જે રાજ્યો અને પ્રદે શોને COVIDSafe સમુદાયો તરફ
આગળ વધવાનો માગક પ ૂરો પાડે છે . રાજ્યો અને પ્રદે શો, તેમને ત્યાંની જાહેર આરોગ્ય પહરક્સ્થનત અને સ્થાનનક
ક્સ્થનત અનુસાર નવનવધ સમયે આ યોજનાના તિક્કાઓ વચ્ચે આગળ વધશે.
તમારા રાજ્ય અને પ્રદે શમાં િદલાતા નનયંત્રણોની અદ્યતન માહહતી તમે તેમની COVID-19 વેિસાઇટોની
મુલાકાત લઇને મેળવી શકો છો. જોકે, તમામ પગલાં દરમ્યાન, લોકોએ શાહરરીક અંતર અને સારી સ્વચ્છતા

જાળવવી, બિમાર હોય તો ઘરે રહેવ ું અને જો COVID-19ના બચન્હો જણાય તો તપાસ કરાવવી અત્યંત જરૂરી છે .

હું તબીબી સારવાર કેવી રીતે મેળવ?
ું
તમે, તમારી કાયમી તિીિી મુલાકાતો જાળવી રાખો તે મહત્ત્વનુ ં છે – ખાસ કરીને જો તમને લાંિા ગાળાની
અથવા હાલની તિીિી સારવારની જરૂર હોય તેવી કોઇ િીમારી હોય.
જો તમે િીમાર છો અને તમને COVID-19ના લક્ષણો લાગતા હોય તો, તિીિી સલાહ લેવી જરૂરી છે . જો તમે
કોઇની સાથે તમારા લક્ષણો નવિે વાત કરવા ઇચ્છતા હો તો, ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર રાષ્ટ્રીય કોરોનાવાઇરસ મદદ
સેવાને ફોન કરો. આ માહહતી સેવા હદવસના ૨૪ કલાક અને અઠવાહડયાના સાતે હદવસ ચાલે છે .
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જો તમે અંગ્રેજી ના િોલતા હો તો, ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરીને તમે અનુવાદ અને દુ ભાનિયા સેવાનો ઉપયોગ કરી
શકો છો.
દાતતર કે હોક્સ્પટલની તિીિી મદદ લેવા માટે, તમે આવી રહ્યા છો તેની જાણ ત્યાં પહોચતાં પહેલા કરો. તમે
સારવાર લેવા જાવ ત્યારે તમને સાવચેતી રાખવાનુ ં કહેવામાં આવશે. તમને આપવામાં આવતા સ ૂચનોનુ ં પાલન
કરશો.
જો તમને શ્વસનતંત્રને લગતી િીમારીના લક્ષણો હોય તો, જ્યારે તમે તિીિી સારવાર લેવા જાવ ત્યારે િીજાની
સુરક્ષા માટે માસ્ક પહેરો. જો તમારી પાસે એક પણ ન હોય તો, તમારા આરોગ્ય પ્રિંધકને જાણ કરો, તે કદાય
તમને એક મેળવી આપી શકે.
દરે ક સમયે િીજા લોકોથી ઓછામાં ઓછા ૧.૫ મીટર દૂ ર રહો. તમારી ખાંસી અને છીંકો તમારી કોણીમાં ખાવ.
દાતતરને નીચેના નવિે જણાવો :

•

તમારા લક્ષણો

•
•

મુસાફરી કરી હોય તો તેની નવગતો
જેને COVID-19નો ચેપ લાગ્યો હોય, તેવા કોઇના સંપકક માં તાજેતરમાં આવ્યા હોય તો તે

જીપી દ્વારા સુંિાચલત શ્વસન દવાખાનાઓ
તમે જીપી દ્વારા સંચાબલત શ્વસન દવાખાનામાં પણ જઇ શકો છો. દરે ક રાજ્ય અને પ્રદે શમાં શ્વસન દવાખાનાં છે .
તમારા નવસ્તારનાં દવાખાના નવિે વધુ માહહતી મેળવવા: https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/localstate-and-territory-health-departments ની મુલાકાત લો.

ટેચલહેલ્થ અને દવાઓ ઘરે પહોંિતી કરવી
તિીિો, નસો અને માનનસક સ્વાસ્્ય વ્યાવસાનયકો ૩૦ સ્ટે મ્િર ૨૦૨૦ સુધી, િલ્ક-બિલ થતી હોય તેવી
સેવાઓ ફોન અને વીહડયો કોન્ફરક્ન્સિંગ મારફતે પ ૂરી પાડી શકશે.
મેડીકે ર કાડક ધરાવતી કોઇ પણ વ્યક્તત ટેબલહેલ્થ સેવાઓ મેળવવા પાત્ર છે . તમારા દાતતર ટેબલહેલ્થ સલાહ
મારફતે તમને દવાની બચઠી પણ આપી શકે છે .
તમારી ટેબલહેલ્થ સલાહ દરમ્યાન, તમારા દાતતર કાગળ પર દવાની બચઠી લખશે. ત્યાર પછી તેઓ તે આખી
બચઠીની સ્પષ્ટ્ટ નકલ (ફોટો પાડીને કે સ્કે ન દ્વ્રારા પીડીએફ) િનાવીને ઇમેલ, ટેતસટ કે ફેતસ દ્વારા તમારી પસંદની
દવાની દુ કાને, તમારા ઘરમાં તમારી દવા પહોંચતી કરવા માટે મોકલી શકે છે . જો તમે ઇચ્છો તો તમારા દાતતર
તે દવાની બચઠી તમને ટપાલ મારફતે મોકલી શકે છે .
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-national-health-plan-prescriptions-via-telehealtha-guide-for-patients ની મુલાકાત લઇને વધુ માહહતી મેળવો.
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માનત્રસક સ્ટ્વાસ્ટ્થ્ય માટે મદદ
કોરોનાવાઇરસ આપણી જીવનશૈલી અને આપણા સ્વજનો જોડે સમય નવતાવવાની આપણી રીત િદલી રહ્ું છે .
આ માહામારી આવનારા ઘણા મહહનાઓ સુધી રહેશે, અને આપણે આપણા માનનસક સ્વાસ્્ય અને શારીહરક
સ્વાસ્્યની કાળજી રાખીએ તે મહત્ત્વનુ ં છે .
તમારા નમત્રો, પહરવારજનો અને સમુદાય જોડે ફોન અથવા ઇન્ટરનેટથી જોડાયેલા રહો.
યાદ રાખો કે, ક્યારે ક ઠીક ન લાગે તો પણ વાંધો નહહિં. જો તમે તણાવ, ઉદાસીનતા, થાક, બચિંતા અથવા ગુસ્સાનો
અનુભવ કરો તો તે સામાન્ય છે અને મદદ માંગવાથી ગભરાશો નહહિં.
નીચેના માટે www.headtohealth.gov.au ની મુલાકાત લો:

•

માનનસક સ્વાસ્્ય માટે ઓનલાઇન અને ફોન પર મદદ માટેની બલિંતસ

•

જો તમને માનનસક સ્વાસ્્ય અંગે બચિંતા હોય અથવા કોઇને મદદ કરવા કોનશિ કરતા હો તો, મદદ કરી શકે તેવા
સંસાધનો અને સેવાઓ

હું COVID-19ની તપાસ કેવી રીતે કરાવ?
ું
જે કોઇને પણ COVID-19ના લક્ષણો જણાતા હોય તેમણે તપાસ માટે જાતે હાજર થવું જોઇએ.
તાવ, ખાંસી અને ગળામાં દુ ખાવો COVID-19ના લક્ષણો છે . જો તમને માત્ર હળવા લક્ષણો જ હોય, તો પણ
તપાસ કરાવવી જરૂરી છે .
COVID-19ની તપાસ કરાવવાથી શક્ય તેટલા વધુ હકસ્સાઓને ઓળખી કાઢવામાં મદદ મળે છે , જેથી તેઓને
અન્યોથી જૂદા રાખી શકાય અને તેમના સંપકક માં આવેલાઓને શોધી કાઢીને વાઇરસને સમુદાયમાં ફેલાતો
અટકાવી શકાય.
આનાથી COVID-19ના ફેલાવાને મયાકહદત કરવા અને આરોગ્ય સંભાળ સંસાધનોને ક્યાં પ્રાથનમકતા આપવી અને
ક્યાં કેન્રીત કરવા, તે માટેના જાહેર આરોગ્યના પ્રયાસોમાં મદદ થશે.
રાજ્ય અને પ્રદે શોને તેમના પોતાના તપાસના માપદં ડો હોઇ શકે છે , માટે તમારા સ્થાનનક આરોગ્ય ખાતામાં
તપાસ કરશો.

તપાસના પરરણામની રાહ જોતાું
તપાસનુ ં પહરણામ આવતા થોડા હદવસો લાગી શકે છે .
જો તમને ગંભીર લક્ષણો હોય તો, તમને હોક્સ્પટલમાં અને વાઇરસને ફેલાતો અટકાવવા માટે અન્ય દદીઓથી
અલગ રાખી શકાય છે .
જો તમારા દાતતર કહે કે, તપાસનુ ં પહરણામ આવે ત્યાં સુધી તમે ઘરે જઇ શકો તેટલા સાજા છો, તો તમારે :
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•

ઘરમાં અલગ રહેવ ું

•

સારી સ્વચ્છતા અને શારીહરક અંતરનુ ં પાલન કરી પોતાનુ ં અને અન્યોનુ ં રક્ષણ કરો
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COVID-19ની સારવાર કેવી રીતે કરવામાું આવે છે ?
હાલમાં COVID-19ની કોઇ સારવાર કે રસી નથી. તિીિી સંભાળ, મોટાભાગના લક્ષણોની સારવાર કરી શકે છે .
એષ્ન્ટિાયોહટતસ માત્ર િેતટેહરયાથી થયેલ ચેપ સામે જ અસરકારક છે અને તે વાઇરસ પર કામ કરતી નથી.
કેટલાક અહેવાલો સ ૂચવે છે કે, હાઇડ્રોતસીતલોરોક્તવન સમેતની કેટલીક દવાઓનો ઉપયોગ COVID-19ની સારવાર
માટે કરી શકાય છે . COVID-19ની સારવાર માટે , રોગનનવારક સામગ્રી વહીવટી સંસ્થા (થેરા્યુહટક ગુડ્સ
એડનમનનસ્રેશન – ટીજીએ) દ્વારા કોઇ પણ દવાને મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.

ટીજીએની વેિસાઇટ https://www.tga.gov.au/alert/new-restrictions-prescribing-hydroxychloroquine-covid-19
ની મુલાકાત લઇને હાઇડ્રોતસીતલોરોક્તવન નવિે વધુ જાણો.

વધ મારહતી
મુલાકાત લો www.health.gov.au
Find the answers to COVID-19 નવિે વારં વાર પ ૂછતાં પ્રશ્નોના જવાિો મેળવો.
અમારા COVID-19 નવિેના COVID-19ના અંગ્રેજી સંસાધનો અને COVID-19ના અનુવાહદત સંસાધનો ની મુલાકાત લો.
ઓસ્રેબલયાની સરકાર ઓસ્રેબલયાના લોકોને COVID-19 સામે જે રક્ષણ આપી રહી છે તે નવિે જાણવા માટે,
www.australia.gov.au પર જશો.
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