તથ્ય પત્રિકા: COVID-19 વિશે તમાર ે શ ું
જાણિાની જરૂર છે
17/09/2020

કોવિડ -19 શ ું છે ?
કોરોનાિાયરસ એ િાયરસન ું એક મોટું કટુંબ છે , જે શ્વસનતુંત્રના ચેપી રોગો ફેલાિે છે . આ રોગો સામાન્ય
શરદીથી લઈને િધ ગુંભીર રોગો સધીના હોઈ શકે છે .
COVID-19, એક નિા પ્રકારનાું કોરોનાિાયરસથી થતો રોગ છે . તે પ્રથમિાર ડડસેમ્બર ૨૦૧૯માું
ચીનના વહાન શહેરમાું નોંધાયો હતો.

COVID-19 ના લક્ષણો
COVID-19 ના લક્ષણો હળિી બીમારીથી લઈને ગુંભીર ન્યમોવનયા સધીના હોઈ શકે છે .
કેટલાક લોકો ઝડપથી અને સરળતાથી સાજા થઇ શકે છે અને અન્ય લોકો ખ ૂબ જ ઝડપથી બીમાર થઈ
શકે છે .
COVID-19 ના લક્ષણોમાું નીચેનાનો સમાિેશ થાય છે :
•

તાિ

•

શ્વસનમાું તકલીફનાું લક્ષણો

•

ખાુંસી

•

ગળામાું દખાિો

•

હાુંફ ચઢિો
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અન્ય લક્ષણોમાું નાકમાુંથી પાણી નીકળવ ું, માથાનો દખાિો, સ્નાયઓ અથિા સાુંધાનો દખાિો, ઉબકા,
ઝાડા, ઊલટી, ગુંધની ભાિનામાું ઘટાડો, સ્િાદ ન આિિો, ભ ૂખ ઓછી લાગિી અને થાકનો સમાિેશ થઈ
શકે છે .

તે કેિી રીતે ફેલાય છે
COVID-19 એક વ્યક્તતથી બીજી વ્યક્તત સધી નીચેની પદ્ધવતઓથી ફેલાય છે :
•

ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તતના નજીકના સુંપકક માું આિિાથી (તેમને લક્ષણો દે ખાિાના શર થયા
તે પહેલાના ૪૮ કલાકનો પણ આમાું સમાિેશ થાય છે .)

•

ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તતની ઉધરસ અથિા છીંકનાું ટીપાુંના સુંપકક માું આિિાથી

•

ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તતના ચેપિાળા ટીપાું લાગેલા પદાથો અથિા સપાટીઓ (બારણાુંના હાથા અથિા
ટેબલ)ને સ્પશક કયાક પછી તમારા મોં અથિા ચહેરાને સ્પશક કરિાથી

COVID-19 એ એક નિો રોગ છે , તેથી આપણા સમદાયમાું તેની સામે પ્રવતકાર શક્તત નથી. આનો અથક
એ છે કે તે, વ્યાપક રીતે અને ઝડપથી ફેલાય શકે છે .

હ ું COVID-19 માટે પરીક્ષણ કેિી રીતે કરાવ ું?
COVID-19 ના લક્ષણોિાળા દરે કની તપાસ થિી જોઈએ. તમને ફતત હળિા લક્ષણો હોય તો પણ, તેન ું
પરીક્ષણ કરાિવ ું મહત્િપ ૂણક છે .
જો તમને ચચિંતા હોય કે તમને COVID -19નો ચેપ લાગ્યો હોઈ શકે છે , તો:
•

હેલ્થડાયરે તટ સીમ્ટમ્સ ચેકરની મદદથી તમારા લક્ષણોની તપાસ કરો અથિા ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર
સલાહ માટે રાષ્ટ્રીય કોરોનાિાયરસ સહાય સેિાને ફોન કરો. જો તમે અંગ્રેજી વસિાયની ભાષા બોલો
છો, તો તમે ૧૩૧ ૪૫૦ પર ફોન કરીને ભાષાુંતર અને દભાવષયા સેિાનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

•

વન:શલ્ક COVID-19 શ્વસન ચચડકત્સાલયો (રે સ્પીરે ટરી ક્તલવનક) પર જાઓ (પરીક્ષણ કેન્રો)

•

તમારા દાતતરને ફોન દ્વારા સુંપકક કરો અને તેઓ પરીક્ષણની ગોઠિણ કરશે, આવ ું કરતાું ફી લાગી
શકે છે

COVID-19 રે સ્પીરે ટરી ક્તલવનતસ, દે શભરમાું ક્સ્થત આરોગ્ય કેન્રો છે , જે શ્વસનતુંત્રના ચેપના
લક્ષણોિાળા લોકોના પરીક્ષણ કરિા પર ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરે છે .
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તમારી નજીકન ું COVID-19 રે સ્પીરે ટરી ક્તલવનક શોધો.

પરીક્ષણના પડરણામની રાહ જોતા હોિ ત્યારે ,
પરીક્ષણના પડરણામો આિિામાું થોડા ડદિસોનો સમય લાગી શકે છે . જ્યારે તમે તમારા પરીક્ષણના
પડરણામોની રાહ જોતા હોિ ત્યારે , તમારે જાહેર આરોગ્ય અવધકારીઓ અને તબીબી વ્યાિસાવયકો કે
જેમણે તમારું પરીક્ષણ કયું છે , તેમના વનદે શોન ું પાલન કરવ ું આિશ્યક છે .
જો તમને લક્ષણો જણાતાું હોિાને લીધે તમારું પરીક્ષણ થાય ું હોય, તો તમારે સીધા ઘરે જઇને ત્યાું (ઘરે )
જ રહેિાની જરૂર છે . જ્યાું સધી તમારા પરીક્ષણન ું પડરણામ નકારાત્મક ન આિે અથિા તમારા લક્ષણો
દૂ ર ન થાય ત્યાું સધી, બે માુંથી જેમાું િધ ડદિસો લાગે ત્યાું સધી તમારે આવ ું કરવ ું પડશે.
તમે પરત ફરતા પ્રિાસી હોિાથી અથિા COVID-19નો ચપે લાગ્યો હોય તેિા વ્યક્તતના નજીકના
સુંપકક માું આવ્યા હોિાથી, સુંસગકવનષેધ (તિોરન્ટાઇન)માું હોઈ શકો છો. જો તમે તિોરન્ટાઇનમાું હોિ ત્યારે
કોઈપણ કારણોસર પરીક્ષણ કરિામાું આવ્ય ું હોય, તો તમારે તિોરન્ટાઇનની અિવધ (૧૪ ડદિસ)ના અંત
સધી તિોરન્ટાઇનમાું જ રહેવ ું જોઇએ. તમને કોઈ લક્ષણો ન જણાતા હોય અને તમારું પરીક્ષણ નકારાત્મક
આવ્ય ું હોય તો પણ, તમારે આમ કરવ ું આિશ્યક છે .
જો તમારા પરીક્ષણન ું પડરણામ સકારાત્મક આિે, તો તમારે તમારા ડૉતટર અને જાહેર આરોગ્ય
અવધકારીની સ ૂચના મજબ તમારા ઘર, હોક્સ્પટલ અથિા આિાસના અન્ય સ્થળે બીજા લોકોથી દૂ ર રહેવ ું
પડશે.

COVID-19ની સારિાર કેિી રીતે કરિામાું આિે છે ?
હાલમાું COVID -19ને મટાડતી કોઇ વિવશષ્ટ્ટ સારિાર અથિા તેને થતો અટકાિિા માટે કોઇ માન્ય રસી
નથી. કેટલીક સારિાર એિી છે કે જે, લોકોને COVID-19ના ગુંભીર ચેપમાુંથી સાજા થિા માટે મદદ કરી
શકે છે . સુંભવિત રસીઓ અને સારિાર વિકાસાિિા માટે ઓસ્રેચલયા અને વિશ્વભરમાું સુંશોધનો ચાલી
રહ્યા છે .

COVID -19થી સૌથી િધ જોખમ કોને છે ?
ઓસ્રેચલયામાું, િાયરસનો ચેપ લાગિાન ું સૌથી િધ જોખમ એિા લોકોને છે , જે:
•
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•

COVID-19નો ચેપ લાગ્યો હોિાન ું વનદાન થય ું હોય તેિા લોકોના નજીકના સુંપકક માું આવ્યા હોય

•

સધારણા અને અટકાયત સવિધાઓમાું હોય તેિા

•

જૂથ રહેણાુંક વ્યિસ્થા (ગ્રપ રે સીડેન્શીયલ સેડટિંગ્સ)માું હોય

િાયરસનો ચેપ લાગે તો, િધ ગુંભીર ચબમારી થઇ શકે તેમ હોય અથિા તેમ થિાન ું જોખમ િધારે હોય
તેિા લોકોમાું નીચેનાનો સમાિેશ થાય છે :
•

૭૦ િષક અને તેથી િધ ઉંમરના લોકો

•

જે લોકોની રોગપ્રવતકારક શક્તતઓ અમક તબીબી તકલીફોને લીધે અથિા સારિારને કારણે નબળી
થઇ ગઇ હોય

•

લાુંબી તબીબી તકલીફોિાળા લોકો જેમ કે:
o હૃદય રોગ
o ફેફસાનાું રોગ
o ડકડની વનષ્ટ્ફળ થઇ ગઇ હોય
o મધપ્રમેહનો વિકાર
o ગુંભીર સ્થ ૂળતા
o યકૃતના રોગ

આ સ ૂચચ જોખમ િધારી શકે તેિી તબીબી તકલીફોની સુંપ ૂણક સ ૂચચ નથી. જો તમે કોઇ તબીબી તકલીફોથી
પડીત હોિ તો, તમે તમારા વ્યક્તતગત જોખમ અને તેનાથી બચાિિા માટે શ ું કરી શકો, તેની ચચાક
તમારા ડૉતટર જોડે કરો તેિી ભલામણ કરિામાું આિે છે .
વ્યાપક િસ્તીના પ્રમાણમાું, બાળકોમાું પન્દ્ષ્ટ્ટ થયેલ COVID-19 કેસનો દર અત્યાર સધી નીચો છે .
હાલના સમયમાું સગભાક સ્ત્રીઓમાું તેના જોખમ સુંબવું ધત પરાિા મયાકડદત છે .

તમારી જાતને અને અન્ય લોકોને COVID-19થી કેિી રીતે
સરચક્ષત રાખિી
COVID-19ના ફેલાિાને રોકિામાું દરે કે ભ ૂવમકા ભજિિાની છે . COVID-19ના ફેલાિાને ધીમો કરિા
અને જેઓને સૌથી િધ જોખમ છે , તેના રક્ષણ માટે નીચેની બાબતો કરિી મહત્િપ ૂણક છે .
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•

અન્ય લોકોથી દોઢ મીટર દૂ ર રહો

•

હાથ વમલાિિા, ભેટવ ું અને ચ ુંબન જેિી શારીડરક શભેચ્છાઓ પાઠિિાન ું ટાળો

•

જો તમને શરદી અથિા સળે ખમ સાથે તાિ (ફ્લ)ના લક્ષણો હોય તો ઘરે જ રહો અને તમારા લક્ષણો
હળિા હોય તો પણ તેન ું પરીક્ષણ કરાિો

•

ઉધરસ અને છીંક તમારી કોણી અથિા ટીશ્યમ
ું ાું ખાિ

•

િપરાયેલ ટીશ્ય ું સીધા કચરાના ડબ્બામાું નાખો અને તમારા હાથ ધોઈ લો

•

જમતા પહેલાું અને પછી અને શૌચાલય ગયા પછી સમેત, તમારા હાથ િારું િાર સાબ અને પાણીથી
ધઓ

•
•

આલ્કોહોલ આધાડરત હેન્ડ સેવનટાઇસસકનો ઉપયોગ કરો
તમારી આંખો, નાક અને મોંને સ્પશક કરિાન ું ટાળો

•

બેન્ચટોપ્સ, ટેબલો અને બારણાુંના હાથા જેિી િારું િાર િપરાતી સપાટીઓને સાફ અને જતું મતત કરો

•

મોબાઇલ ફોન, ચાિીઓ, બટિો અને િકક પાસ જેિા િારું િાર ઉપયોગમાું લેિામાું આિતા પદાથોને
સાફ અને જતું મતત કરો

•

બારીઓ ખોલીને અથિા એર કન્ડીશનીંગની માત્રામાું સધારો-િધારો કરીને ઉપલબ્ધ તાજી હિાની
માત્રામાું િધારો કરો.

•

COVIDSafe એક્પ્લકેશન ડાઉનલોડ કરો

તમારા રાજ્ય અથિા પ્રદે શ સત્તાિાળાઓ તરફથી સાિકજવનક મેળાિડા પર આપિામાું આિેલ સલાહને
અનસરો.
તમે તમારી વનયવમત તબીબી મલાકાતો ચાલ રાખો તે મહત્િપ ૂણક છે - ખાસ કરીને જો તમને તબીબી
સુંભાળની જરૂર હોય તેિી લાુંબા સમયથી ચાલી રહેલી અથિા હાલમાું શર થયેલ તકલીફ હોય.

િધ માડહતી અને સુંપકો
ઓસ્રેચલયાની સરકારન ું આરોગ્ય ખાત ું
અંગ્રેજી COVID-19 સ્ત્રોતો
અનિાડદત કોવિડ -19 સ્ત્રોતો
ઓસ્રેચલયાની સરકારની િેબસાઇટ
હેલ્થડાયરે તટ સીમ્ટમ્સ ચેકર
તમારી સૌથી નજીકન ું COVID-19 પરીક્ષણ કેન્ર (હેલ્થ ડાયરે તટ) શોધો
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માનવસક સ્િાસ્્ય અને સખાકારી માટે સહાય મેળિિા હેડ ટ હેલ્થ િેબસાઇટ પર જાઓ
રાષ્ટ્રીય કોરોનાિાયરસ સહાય સેિા: ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦. આ માડહતી સેિા અઠિાડડયાના સાતેય ડદિસ
૨૪ કલાક ઉપલબ્ધ છે .
અનિાદ અને દભાવષયા સેિા: ૧૩૧ ૪૫૦. જો તમે અંગ્રેજી વસિાયની ભાષા બોલતા હોિ તો, અનિાદ
અને દભાવષયા માટે.
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