સમુદાયમાાં ચહેરા પર માસ્ક (આવરણ)નો ઉપયોગ
કોરોનાવાયરસ શુ ાં છે
કોરોનાવાયરસ (COVID-19)એ શ્વસનતાંત્રનો ચેપ છે , જે ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તતની ઉઘરસ અથવા છીંકના સ ૂક્ષ્મ
ટીપાાં મારફતે વ્યક્તતથી વ્યક્તતમાાં ફેલાય છે .
તે ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તતમાાંથી નીકળે લા સ ૂક્ષ્મ ટીપાાં લાગ્યા હોય તેવી વસ્તુઓ અથવા સપાટીઓને સ્પર્શ કયાશ
પછી, તમારા મોંઢા અથવા ચહેરાને સ્પર્શ કરવાથી પણ ફેલાય ર્કે છે .

શુાં મારે માસ્ક પહેરવુ ાં જોઇએ?
ઓસ્રેલલયાના કેટલાક ભાગોમાાં COVID – 19ના દર વધી રહ્યા હોવાથી, આપણામાાંના કેટલાકે હવે

જાહેરમાાં ચહેરા પર માસ્ક પહેરવાની જરૂર છે – તે ક્ાાં તો આવશ્યક છે અથવા તેની ભલામણ કરવામાાં
આવી છે . તમારા સ્થાનનક નવસ્તારમાાં આપવામાાં આવેલ સલાહથી તમે અવગત રહો તે મહત્વનુ ાં છે . જો
તમે એવા નવસ્તારમાાં છો, કે જયાાં તમારા રાજય, પ્રદે ર્ અથવા સ્થાનનક સરકારે તમને જાહેરમાાં માસ્ક

પહેરવાની સલાહ આપી હોય અથવા તેમ કરવુ ાં આવશ્યક બનાવ્્ુ ાં હોય, તો કૃપા કરી તેમના નનદે ર્નુ ાં
પાલન કરર્ો. રાજય અથવા પ્રદે ર્ સરકારની વેબસાઇટ નનયનમતપણે જોતા રહેર્ો અથવા
Australia.gov.auની મુલાકાત લો.

કૃપા કરીને યાદ રાખો, કે જે લોકોને આ વાયરસનો ચેપ લાગ્યો હોય તેમને, સમુદાયમાાં બીજા લોકોને
તેનો ચેપ લગાડતા અટકાવવામાાં માસ્ક મદદ કરે છે . ધ્યાનમાાં લેર્ો કે, જયારે ચેપ નનયાંત્રણના અન્ય
પગલાાં સાથે તેમનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે ત્યારે જ તે અસરકારક છે .

તમે ચહેરા પર માસ્ક પહેરતા હો તો પણ, તમારે ર્ારીરરક અંતર જાળવી રાખવુ,ાં હાથ અને શ્વસનની
સ્વચ્છતાને અનુસરવુ ાં અને બીમાર હોવ તો ઘરે રહેવ ુ ાં જોઇએ.

મારા માસ્કનો કઇ રીતે યોગ્ય ઉપયોગ કરવો?
તમારી જાતને અને અન્ય લોકોને ચેપનુ ાં જોખમ વધતુાં અટકાવવા માટે માસ્ક યોગ્ય રીતે પહેરવુ ાં જરૂરી
છે . તમારા માસ્કને સ્પર્શ કરવાથી અથવા તે કાઢવાથી તમારા હાથ દૂ નિત થઇ ર્કે છે .

કૃપા કરી માસ્ક પહેરતા પહેલાાં, તે કાઢયા પછી તરત અને તેના ઉપયોગ દરમ્યાન જેટલી વાર તમે તેને
સ્પર્શ કરો તેટલી વાર તમારા હાથ ધોર્ો.

જયારે તમે તે પહે્ું ુ હોય ત્યારે , સુનનનિત કરો કે તે, તમારા નાક અને મોઢાાં બાંનેને ઢાાંકતુાં હોય, અને
બરાબર દાઢીની નીચે, નાકના મ ૂળમાાં અને ચહેરાની બાંને બાજુ બાંધ બેસતુાં હોય.
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તેને તમારા ગળામાાં લટકવા દે ર્ો નરહિં અને કૃપા કરીને તમારા માસ્કના આગળના ભાગને ક્ારે ય સ્પર્શ
કરર્ો નરહિં. જો તમારો માસ્ક ભીંનો થઇ જાય તો તમારે તે બદલવાની જરૂર છે .

તેનો ઉપયોગ કયાશ પછી હુ ાં મારા માસ્કનુ ાં શુ ાં કરુાં?
જો તમારો માસ્ક એક જ વખત વાપરી ર્કાય તેવો હોય તો, તેને એક જ વખત પહેરર્ો અને પછી તેને
કચરા પેટીમાાં નાાંખી દે ર્ો.

જો તમારો માસ્ક ફરીથી ઉપયોગ કરી ર્કાય તેવો કપડાનો બનેલો હોય તો, તમે તે ધોઇ ન ર્કો ત્યાાં
સુધી તેને પ્લાસ્સ્ટકની થેલીમાાં મુકી રાખો.

કપડાાંના માસ્કને, બીજા કપડાાં સાથે વોનર્િંગ મર્ીનમાાં ધોઇ ર્કાય છે .
તમે તેને સાબુ અને તે જે પ્રકારના કપડાાંમાાંથી બનાવેલ હોય, તે કપડા માટેનાાં યોગ્ય તાપમાનનાાં ગરમ
પાણીનો ઉપયોગ કરીને હાથથી પણ ધોઇ ર્કો છો.

કપડાાંના માસ્કનો તમે ફરીથી ઉપયોગ કરો તે પહેલાાં તેને કપડાાં સુકવવાના મર્ીનમાાં અથવા તાજી
હવામાાં સાંપ ૂણશપણે સ ૂકવો.

COVID મુતત રહો
આપણા સમુદાયોની રક્ષા માટે, વાયરસનો ફેલાવો અટકાવવા, દરે ક જણે ત્રણ અત્યાંત મહત્વની બાબતો
કરતા રહેવ ુ ાં જોઇએ:
•

જયારે અને જયાાં ર્ક્ હોય અન્ય વ્યક્તતઓથી આપણે ઓછાાંમાાં ઓછા ૧.૫ મીટર દૂ ર રહેવ ુ ાં
જોઇએ.

•

નનયનમતપણે સાબુ અને પાણીથી હાથ ધોતાાં રહીને સ્વચ્છતા જાળવી રાખવી જોઇએ. જો સાબુ
અને પાણી ઉપલબ્ધ ના હોય તો આલ્કોહોલવાળાં હેન્ડ રબ વાપરવુ ાં જોઇએ. તમારા ચહેરાને

સ્પર્શ ના કરો અને ખાાંસી અને છીંક તમારા હાથમાાં ખાવાને બદલે તમારી કોણીમાાં ખાવાનુ ાં યાદ
રાખો.
•

COVIDSafe એપ ડાઉનલોડ કરો. આ એપ તમે જેમના નજીકનાાં સાંપકશ માાં આવ્યા હો તેવા
વ્યક્તતઓની નોંધ રાખવામાાં સહાય કરે છે .

જો તમને ર્રદી કે સળે ખમ જેવા લચન્હો લાગતાાં હોય તો, તમે ઘરે રહો તે હવે અત્યાંત મહત્વનુ ાં
છે . જો તમને તાવ, ખાાંસી, ગળામાાં દુખાવો હોય અથવા શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ પડતી હોય, તો
કોરોનાવાયરસની તપાસ કરાવો. COVID – 19નો ફેલાવો અટકાવવામાાં સહાય માટે આપણે બધા
જ આપણો પ્રયાસ કરી ર્કીએ છીએ.
અદ્યતન COVIDSafe એપ
COVIDSafe એપ હવે અંગ્રેજી ઉપરાાંત અરબી, સરળ અને પરાં પરાગત ચાઇનીઝ, નવયેતનામી અને
કોરરયન ભાિાઓમાાં પણ ઉપલબ્ધ છે . આ એપ ટૂાંક સમયમાાં ઇટાલલયન અને ગ્રીક ભાિામાાં પણ
ઉપલબ્ધ થર્ે.
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COVIDSafe એપ, જાહેર આરોગ્ય અનધકારીઓને COVID – 19નો ચેપ ધરાવતા કોઇના સાંપકશ માાં આવેલા
વ્યક્તતઓને સ ૂલચત કરવામાાં મદદ કરે છે . જો તમે એપ ડાઉનલોડ કરી હોય તો, તમે આરોગ્ય
અનધકારીઓને એપમાાં રહેલ મારહતી મેળવવા દે વાનુ ાં પસાંદ કરી ર્કો છો. તેનાથી તેઓ યોગ્ય

વ્યક્તતઓને ઝડપથી ઓળખી અને સાંપકશ કરી ર્કે છે અને વાયરસને ફેલાતો અટકાવી ર્કે છે .

COVID-19 નવિે વધુ મારહતી
સત્તાવાર સ્ત્રોતો મારફતે મારહતગાર રહેવ ુ ાં જરૂરી છે . health.gov.au ની મુલાકાત લો, કોરોનાવાયરસ
સહાય સેવાને ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર અથવા અનુવાદ અને દુ ભાનિયા સેવાને ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરો.
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