ફેલાવો અટકાવવા માટેના છ પગલાું.
ુ રીને ફેલાવો અટકાવી શકો છો અને સર
ુ ક્ષિત રહી શકો છો
તમે તમામ છ પગલાાંઓને અનસ
1. શાંુ તમારી તક્ષિયત સારી છે ?

4. શાંુ તમે તમારા હાથ ધોયા છે ?

ગમે તેવા હળવા ચિન્હો હોય તો પણ, જો તમે બીમાર હોવ તો તમારે ઘરે

તમારે ઓછામાું ઓછી ૨૦ સેકન્ડ સધી તમારા હાથ સાબ અને પાણીથી

અને સલાહ લો. તમે વ ૃદ્ધ સુંભાળ કમકિારી (એઇજ કેર વકક ર) છો તે તેમને

આલ્કોહોલવાળું હેન્ડ સેનીટાઇઝર વાપરી શકો છો. નીિેના સુંજોગોમાું

છે . COVID-19ના ચિન્હો શરદી અથવા સળે ખમ (ફ્લ) જેવા હોય શકે છે

• તમે કામ શરૂ કરો તે પહેલા

જ રહેવ ું જોઇએ. દાક્તરનો અથવા શ્વસનતુંત્રના સારવાર કેન્રનો સુંપકક કરો

ધોવા જોઇએ. જો તમારા હાથ દે ખીતી રીતે ગુંદા ન હોય તો, તમે

જણાવો. બધા જ એઇજ કેર વકક ર માટે COVID-19ન ું પરરક્ષણ ઉપલબ્ધ

તમારે તમારા હાથ સારી રીતે ધોવા જોઇએ:

અને તેમાું નીિેનાનો સમાવેશ થાય છે :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

તાવ

ખાુંસી

માથાનો દખાવો

5. શાંુ તમે એઇજ કેર વકત ર માટેની COVID-19 તાલીમ પ ૂર્ત કરી

ગળામાું દખાવો

ગુંધ પારખવાની ક્ષમતા ગમાવવી

સ્વાદ પારખવાની ક્ષમતા ગમાવવી
નાકમાુંથી પાણી નીકળવ ું
સ્નાયઓમાું કળતર

•

ઝાડા
ઉબકાું/ઉલ્ટી
ભ ૂખ ન લાગવી

2. િીમાર હોય તેવા લોકોથી તમે દૂ ર રહ્યા છો?
જો છે લ્લા ૧૪ રદવસમાું તમે નીિેનામાુંથી કશ ું કયું હોય તો, તમારે ઘરે જ
રહેવ ું જોઇએ:

•

COVID-19નો િેપ લાગ્યો હોય તેવા કોઇના સુંપકક માું આવ્યા હોવ
અને યોગ્ય પીપીઇ (સ્વસરક્ષાના સાધનો) ન પહેયાક હોય અથવા

•

• સુંભવવત દૂ વિત સપાટીઓ અથવા વસ્તઓ સાથે સુંપકક માું આવ્યા પછી

• આખા રદવસ દરમ્યાન વનયવમત અંતરે

સાુંધાનો દખાવો

•

પહેલા અને પછી

શ્વાસ લેવામાું તકલીફ

•

•

• તમે જે વ્યક્ક્તની સુંભાળ રાખો છો તે વ્યક્ક્ત સાથે સુંપકક ના દરે ક પ્રસુંગ

વવદે શથી પાછા ફયાક હોવ.

તમારે ક્વોરન્ટાઇનમાું અથવા આઇસોલેશનમાું રહેવ ું જોઇએ. તમારા

નોકરીદાતાનો અથવા મેનેજરનો સુંપકક કરો. કામ પર ના જશો. જો તમને

ચિન્હો જણાતા હોય તો, તે ગમે તેટલા હળવા હોય તો પણ તબીબી સલાહ
લો. તમે એઇજ કેર વકક છો તે તેમને જણાવો.

ુ ી રસી મક
ુ ાવેલી છે ?
3. શાંુ તમે પ્રવતતમાન ફ્લન
જો તમે રહેણાુંક વ ૃદ્ધ સુંભાળ (રે સીડેન્શીયલ એઇજ કેર)માું કામ કરતાું હોવ

છે ?

તમને મદદ કરવા માટે વન:શ ૂલ્ક ઓનલાઇન તાલીમ વગો બનાવવામાું
આવ્યા છે :
• COVID-19 ને સમજો

• ચિન્હો અને સુંકેતો ઓળખો

• તમારી જાતને અને અન્યોને સરચક્ષત રાખો
તમે ઓનલાઇન તાલીમ વગો અરહિં શોધી શકો છો: https://covid-

19training.gov.au
તમારે િેપ વનવારણ અને વનયુંત્રણના પગલાુંને તાજી કરતી તાલીમ
વનયવમત લેવી જોઇએ.

6. શાંુ તમે જાર્ો છો કે પીપીઇનો ઉપયોગ ક્યારે અને કેવી રીતે
કરવો?
તમે કામ કરતા હોવ ત્યારે તમને સરચક્ષત રાખવા માટે સ્વસરક્ષાના
સાધનો (પીપીઇ) મહત્વપ ૂણક છે .
પીપીઇનો ઉપયોગ કરવા માટે તમારે તમારા રાજ્ય અને પ્રદે શમાું
અપાયેલ વનદે શોન ું પાલન કરવ ું જોઇએ.

જ્યારે તમે કોઇની સુંભાળ લઇ રહ્યા હોવ ત્યારે પીપીઇ પહેરવ ું જોઇએ:
• COVID-19ના પષ્ટટ થયેલા અથવા શુંકાસ્પદ રકસ્સામાું

• જે ક્વોરન્ટાઇનમાું છે

તો, તમને ફ્લ સામે રક્ષણ માટે રસી મ ૂકેલી હોવી જોઇએ. ઘરમાું સુંભાળ

તમે તે વ્યક્ક્તના ઓરડામાું અથવા ઘરમાું પ્રવેશો તે પહેલા પીપીઇ પહેરી

મ ૂકાવવા ભારપ ૂવકક પ્રોત્સારહત કરીએ છીએ.

વાત કરો. health.gov.au પર જઇને COVID-19 સુંસાધનો હેઠળ, પીપીઇ

પ ૂરી પાડતા કમકિારીઓ (હોમ કેર વકક સ)્ ને અમે ૨૦૨૦ની ફ્લની રસી

લો. જો તમે અવનવિત હોવ તો, તમારા નોકરીદાતા અથવા મેનેજર સાથે

વીરડયો જઓ અને વ ૃદ્ધ સુંભાળ (એઇજ કેર)માું પીપીઇના ઉપયોગ માટેનો
ફ્લો િાટક વાુંિો.
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