વ ૃદ્ધ સંભાળના નનવાસીઓ માટે ફેલાવો
અટકાવવા માટેના છ પગલાં

તમને પોતાને, તમારા સાથી નનવાસીઓને અને તમારી સંભાળ રાખનારા તમામ લોકોને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ
કરવા બદલ તમારો આભાર. અમે સમજીએ છીએ કે, આ ક્યારે ક ક્યારે ક પડકારરૂપ રહ્ું છે અને બધાને માટે એક
મોટુ ં સમાયોજન છે .
તમારી સલામતી અને સુખાકારી અમારી સૌથી મોટી પ્રાથનમક્તા છે . અમે જે પગલાં લીધા છે , તે તમને સુરક્ષિત
રાખવા માટે છે .
આપણે બધા, વ ૃદ્ધ સંભાળ કેન્દ્રના નનવાસીઓ અને કમમચારીઓને COVID-19થી બચાવવા માટે બનતા તમામ
પ્રયત્નો ચાલુ રાખીએ, તે મહત્વનુ ં છે . નીચેની માહહતી તમને સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ રહેવામાં મદદ કરવા માટે છે .
જો તમને કોઇ ક્ષચિંતા હોય અથવા તમને લાગતું હોય કે, તમને વધુ માહહતીની જરૂર છે તો કૃપા કરીને
પહરવારજનો, સંભાળકતામઓ અથવા કમમચારીઓ સાથે વાત કરો. આમાં આપણે બધા સાથે જ છીએ.
વધુ માહહતી health.gov.au વેબસાઇટ પર છે અથવા તમે ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર રાષ્ટ્રીય કોરોનાવાયરસ મદદ
સેવાને ફોન કરી શકો છો.

ફેલાવો અટકાવવા માટેના છ પગલાં:
જો તમને તબિયત સારી ના લાગતી હોય તો તમારા સંભાળ રાખનાર
કાયયકતાયને તે જણાવો

તમારે તમારા આરોગ્ય સંભાળ કાયમકતામ ને ગમે તેટલા હળવા હોય તો પણ, બીમારીના કોઇ પણ ક્ષચન્દ્હો જણાવવા
જોઇએ. તેઓ મ ૂલયાંકન કરી શકે છે અને સંભવત: COVID-19 માટે તમારું પહરિણ કરી શકે છે . COVID-19ના
ક્ષચન્દ્હો શરદી અથવા સળે ખમ (ફ્લુ) જેવા હોય શકે છે અને તેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઇ શકે છે :

•
•
•
•
•

તાવ
ખાંસી
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
ગળામાં દુ ખાવો
માથાનો દુ ખાવો
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•
•

ગંધ પારખવાની િમતા ગુમાવવી
સ્વાદ પારખવાની િમતા ગુમાવવી

•

નાકમાંથી પાણી નીકળવું

•

સ્નાયુઓમાં કળતર

•
•
•
•

સાંધાનો દુ ખાવો
ઝાડા
ઉબકા/ઊલટી
ભ ૂખ ન લાગવી.

બધા જ રહેણાંક વ ૃદ્ધ સંભાળ કે ન્દ્રના રહેવાસીઓ માટે COVID-19નુ ં પહરિણ ઉપલબ્ધ છે .

ુ
તમારા હાથ નનયનમતપણે ધઓ
તમારે સારી રીતે તમારા હાથ ધોવા જોઇએ. તમે જ્યારે પણ અન્દ્ય નનવાસીઓ, મુલાકાતીઓ અથવા કમમચારીઓ
સાથે સંપકમ માં આવો, ત્યારે પહેલાં અને પછી હંમેશા આવું કરવું જોઇએ. તમારે ઓછામાં ઓછી ૨૦ સેકન્દ્ડ સુધી
સાબુ અને પાણીથી તમારા હાથ ધોવા જોઇએ. જો તમારા હાથ દે ખીતી રીતે ગંદા ન હોય તો, તમે આલકોહોલ
આધાહરત હેન્દ્ડ સેનનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

ુ ાકાતીઓની સંભાળ રાખો
તમારી પોતાની અને મલ
COVID-19 ફેલાવવાના જોખમોને ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે, અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે:

•

તમારા મુલાકાતીઓ અસ્વસ્થ હોય તો, તેમને મુલાકાત લેવાની ના પાડો

•

તમારા મુલાકાતીઓને હાથ ધોવાનુ ં યાદ કરાવો અને તે ક્યાં ધોઇ શકે તે બતાવો

•
•

એક સમયે માત્ર બે જ મુલાકાતીઓ રાખો
તમારા મુલાકાતીઓને તમારા ઓરડામાં, ખુલલા સ્થળમાં અથવા તમારા કેન્દ્ર દ્વારા નક્કિ કરવામાં આવેલા
સ્થળે મળો

•
•
•

તમારા મુલાકાતીઓને બધા ઉપયોગમાં લેતા હોય તેવા નવસ્તારોમાં મળવાનુ ં ટાળો
હંમેશા શારીહરક અંતર જાળવી રાખો (અમે જાણીએ છીએ તે અઘરું છે – ખાસ કરીને પૌત્ર-પૌત્રીઓ સાથે)
ખાતરી કરો કે , તમારા મુલાકાતીઓ છે લલા ૧૪ હદવસમાં COVID-19નો ચેપ લાગ્યો હોય તેવા કોઇના
ગાઢ સંપકમ માં નથી આવ્યા.

ુ ાકાતીઓને લાગ ુ પડતા નનયમો જાણો છો?
શંુ તમે તમારા કેન્દ્રના, મલ
રહેણાંક વ ૃદ્ધ સંભાળ સેવાઓએ રાજ્ય અને પ્રદે શની સ ૂચનાઓનુ ં પાલન કરવાનુ ં હોય છે . દરે ક રહેણાંક વ ૃદ્ધ સંભાળ
સેવામાં વાયરસનો ફેલાવો અટકાવવા માટે નનયમો હોય છે . ખાતરી કરો કે , તમને અને તમારા મુલાકાતીઓને આ
નનયમોની જાણ છે . જો તમારા સ્થાનનક નવસ્તારમાં COVID-19ના હકસ્સાઓ હોય તો નનયમો બદલાઇ શકે છે .
તમારી વ ૃદ્ધ સંભાળ સુનવધામાં પ્રવેશતા પહેલાં તમારા મુલાકાતીઓએ નીચે પ્રમાણે કરવાનુ ં રહેશે:
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•
•
•

કમમચારીઓને તેમના COVID-19 ફેલાવવાના જોખમનુ ં મ ૂલયાંકન કરવામાં મદદ કરવા માટે પ્રશ્નોના
જવાબ આપવા
તેમણે ૨૦૨૦માં ફ્લુની રસી લીધી છે તે દશામવવું
મુલાકાતીઓ માટેના નનયમોનુ ં પાલન કરવા સંમત થવુ.ં

તમારા મુલાકાતીઓને કહો કે, તેઓ પ્રામાક્ષણક્તાથી જવાબ આપે, જેથી તેઓ અકસ્માતે COVID-19 વાયરસ ન
ફેલાવે.

ુ ાકાત ન લઇ શકે તો તમારા નિયજનોના સંપકય માં કેવી રીતે
જો તેઓ મલ
રહેવ ંુ તે તમે જાણો છો?

એક સમય એવો પણ આવી શકે છે , જ્યારે તમારા વ ૃદ્ધ સંભાળ કેન્દ્રએ તમારી રહેવાની જગ્યાની મુલાકાત લેનારા
લોકોને વધુ મયામ હદત કરવા પડે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારી રહેવાની જગ્યાએ અથવા સ્થાનનક નવસ્તારમાં
રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોય તો.
અમે વ ૃદ્ધોની સંભાળ સુનવધાઓ અને તમારા સંબધ
ં ીઓને સાથે મળીને કામ કરવા પ્રોત્સાહહત કરીએ છીએ, જેથી
તમે સંપકમ માં રહી શકો. જો તમારા નપ્રયજનો રૂબરૂ મુલાકાત ન લઇ શકે તો પણ, તમે તેમના સંપકમ માં રહી શકો
તેવા ઘણા રસ્તા છે .
તમારા પહરવારજનોને અથવા સુનવધાના કમમચારીઓને વીહડયો કોલનો ઉપયોગ કરીને કેવી રીતે સંપકમ માં રહેવ,ું તે
બતાવવા કહો. તેમને પ ૂછો કે, તમે ઇન્દ્ટરનેટ સાથે કે વી રીતે અને ક્યાં જોડાઇ શકો છો.

શંુ તમે જાણો છો કે તમે, COVID-19 આપાતકાળ દરમ્યાન હંગામી ધોરણે
પરરવાર સાથે રહેવાની નવનંતી કરી શકો છો?
જો તમે તમારી સંભાળ રાખી શકે તેવા પહરવાર સાથે રહેવાનુ ં સુરક્ષિત અનુભવો છો, તો તમે આપાતકાળની રજા
લઇ શકો છો. વતમમાન રોગચાળોએ આપાતકાળની સ્સ્થનત છે . આપાતકાલીન રજા ૩૦ જૂન ૨૦૨૧ સુધી ઉપલબ્ધ
છે .
જો તમારે તમારા વ ૃદ્ધ સંભાળ ગહૃ માંથી રજા લેવી હોય તો, તમારા વ ૃદ્ધ સંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો.

અમારે તમારી મદદની જરૂર છે
COVIDSafe એપ સંપ ૂણમપણે સ્વૈચ્છછક છે . આ એપ ડાઉનલોડ કરીને તમે તમારા પહરવાર, નમત્રો અને સમુદાયની
સુરિા કરવામાં મદદ કરી શકો છો. તમે અન્દ્ય ઓસ્રે ક્ષલયનોના જીવ બચાવવામાં મદદ કરી શકો છો. જેટલા વધારે
ઓસ્રેક્ષલયનો COVIDSafe એપથી જોડાશે, તેટલી ઝડપથી અમે વાયરસને શોધી શકીશુ.ં

તમામ સત્તાવાર મારહતી, સંસાધનો અને માગયદશયન માટે www.health.gov.au ની મુલાકાત લો.
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