ફેલાવો અટકાવવા માટેના છ પગલાાં
ુ ાકાતીઓ માટે
પરિવાિો અને મલ

ઓસ્ટ્રેલિયાના વ ૃદ્ધ નાગરિકોના પરિવાિો અને પ્રિયજનોનો તેમના ટે કા અને સહકાિ બદિ આભાિ. આ પ્રવપરિત
સમયમાાં તે અત્યાંત મહત્વન ાં છે .
અમે જાણીએ છીએ કે COVID-19ની વ ૃદ્ધો પિ અિમાણસિ અસિ પડી છે . તેમના વ ૃદ્ધ સાંભાળ સેવા કેન્દ્રો (એઇજ
કેિ સપ્રવિસીઝ)માાં તમાિા પ્રિયજનો સિામત િહે, તે સપ્રનપ્રિત કિવા માટે અમે પહેિાાં કિતાાં વધ મહેનત કિી િહ્યા
છીએ.
નબળા અને વ ૃદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયાનોની સિામતી અને સખાકાિી અમાિી સાંપ ૂણણ િાથપ્રમકતા છે .
નીચેની મારહતી તમને વ ૃદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયનોને COVID-19થી બચાવવામાાં મદદ કિશે.
વધ મારહતી, health.gov.auની વેબસાઇટ ઉપિ "િીસોસીસ સેક્શન" (સાંસાધન પ્રવભાગ) હેઠળ ઉપિબ્ધ છે . હ ાં
તમને, https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/ પિ જઇને COVID-19 દિમ્યાન

િહેણાાંક વ ૃદ્ધ સાંભાળ ગહૃ ો (િે સીડેન્દ્શીયિ એઇજ કે િ હોમ્સ)ની મિાકાત િેવા બાબતમાાં ઉદ્યોગ સાંરહતા વાાંચવા માટે
પણ િોત્સારહત કરાં છાં.
આપણે વ ૃદ્ધ સાંભાળ મેળવતા િોકોના અપ્રધકાિોન ાં િક્ષણ કિવાન ાં ચાલ િાખવ ાં જોઇએ, જે અપ્રધકાિોના વ ૃદ્ધ સાંભાળ
સનદ સાથે સસાંગત છે . તે સનદ તમે https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-care-rights પિ
જોઇ શકશો.
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ફેલાવો અટકાવવા માટેના છ પગલાાં:
ુ િીને તમે ફેલાવો અટકાવી શકો છો
તમામ છ પગલાાંઓને અનસ
અને સિુ ક્ષિત િહી શકો છો
શાંુ તમાિી તક્ષિયત સાિી લાગે છે ?
જો તમે બીમાિ હોવ તો, તમાિે ઘિે જ િહેવ ાં જોઇએ અને કોઇને મળવ ાં જોઇએ નરહિં. તમાિા લચન્દ્હો એકદમ હળવા
હોય, તો પણ તમાિે આ કિવ ાં જોઇએ. COVID-19ના લચન્દ્હો શિદી અથવા સળે ખમ (ફ્લ) જેવા હોય શકે છે અને
તેમાાં નીચેનાનો સમાવેશ થઇ શકે છે :

•

તાવ

•

ખાાંસી

•

શ્વાસ િેવામાાં તકિીફ

•

ગળામાાં દખાવો

•

માથાનો દખાવો

•
•
•
•
•
•
•
•

ગાંધ પાિખવાની ક્ષમતા ગમાવવી
સ્ટ્વાદ પાિખવાની ક્ષમતા ગમાવવી
નાકમાાંથી પાણી નીકળવ ાં
સ્ટ્નાયઓમાાં કળતિ
સાાંધાનો દખાવો
ઝાડા
ઉબકા/ઊલ્ટી
ભ ૂખ ન િાગવી

ુ ાંુ િસીકિણ તાજુ ાં છે ?
શાંુ તમારાં ુ ફ્લન
જો તમે કોઇ િહેણાાંક વ ૃદ્ધ સાંભાળ કેન્દ્રની મિાકાત િેવા માાંગતા હોવ તો, તમને ફ્લ િપ્રતિોધક િસી મકાયેિી હોવી
જોઇએ. તમાિે અદ્યતન ફ્લની િસી િગાવ્યા હોવાનો પ ૂિાવો આપવો પડશે. જો તમને િસી આપી શકાય તેમ ન
હોય તો, તમાિે તમાિા સાિવાિ કિનાિ દાક્તિ પાસેથી તબીબી મક્ક્તનો પ ૂિાવો આપવો પડશે. જો તમે વ ૃદ્ધ
સાંબધ
ાં ીઓ અને પ્રમત્રોને તેમના ઘિે મળવા જતા હોવ, તો પણ અમે િસી મકાવવાની ભિામણ કિીએ છીએ.
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ુ ાકાતને જેમ િને તેમ સિુ ક્ષિત કેવી િીતે
શાંુ તમને ખિિ છે કે તમાિી મલ
િનાવવી?
COVID-19ના ફેિાવાના જોખમને ઘટાડવામાાં મદદ માટે, અમે ભિામણ કિીએ છીએ કે , તમે:

•

ઓછાાંમાાં ઓછી ૨૦ સેકન્દ્ડ સધી સાબ અને પાણીથી તમાિા હાથ ધઓ અથવા આલ્કોહોિ આધારિત હેન્દ્ડ
સેપ્રનટાઇઝિ વાપિો:

» તમાિી મિાકાત પહેિા અને પછી
» તમે કોઇ પ્રનવાસી સાથે સાંપકણ માાં આવો તે પહેિાાં અને પછી, જેમ કે તેમને તેમના ભોજનમાાં મદદ કિવી
» આખા રદવસ દિમ્યાન પ્રનયપ્રમત અંતિે
•

તમને અને તમાિી સાથે આવેિા બધા જ મિાકાતીઓને ૨૦૨૦ન ાં ફ્લન ાં િસીકિણ થયેલ ાં છે , તેના પ ૂિાવા
બતાવો

•

ખાાંસી અથવા છીંક તમાિી કોણી અથવા ટીશ્યમાાં ખાવ, વાપિે લ ાં ટીશ્ય ાં તિત જ કચિાપેટીમાાં નાાંખો અને
હાથ ધઓ

•
•

દિે ક પ્રનવાસી દીઠ એક સમયે બેથી વધ મિાકાતીઓ ન હોવા જોઇએ
તમાિા સાંબધ
ાં ીની, તેમના ઓિડામાાં, ખલ્િા ભાગમાાં અથવા સાંભાળ કે ન્દ્ર દ્વાિા નક્કી કિવામાાં આવેિ
પ્રવસ્ટ્તાિમાાં મિાકાત િો.

•

બધા ઉપયોગમાાં િેતા હોય તેવા પ્રવસ્ટ્તાિો ટાળો

•

જયાાં શક્ય હોય ત્યાાં શાિીરિક અંતિ જાળવી િાખો

જો તમને છે લ્િા ૧૪ રદવસમાાં નીચેનામાાંથી કશ ાં િાગ પડત ાં હોય તો, તમે મિાકાત ન િઇ શકો:

•

પ્રવદે શથી પિત ફયાણ હોવ અથવા

•

જેને COVID-19નો ચેપ િાગ્યો હોય તેવા કોઇના નજીકના સાંપકણ માાં આવ્યા હોવ

તમે હાિમાાં ક્વોિન્દ્ટાઇન થયેિ કે આઇસોિેશનમાાં હોવા જોઇએ અને કોઇની મિાકાત ન િેવી જોઇએ.
તમામ કમણચાિીઓ અને મિાકાતીઓએ વ ૃદ્ધ સાંભાળ કેન્દ્રને સાંપકણ માટે ની અદ્યતન પ્રવગતો પ ૂિી પાડવાની િહેશે.

ુ ાકાત લઇ િહ્યા છે ?
શાંુ િાળકો પણ તમાિી સાથે મલ
તમે આિએસીએફમાાં જાવ તે પહેિાાં, તમાિે બાળકો મિાકાત િઇ શકે કે નરહિં, તેની ખાતિી કિવી જોઇએ. જો

તેમને માંજૂિી આપવામાાં આવે તો, તમાિે તમાિી સાથે િહેિા બાળકો પિ નજિ િાખવી પડશે અને તેઓ શાિીરિક
અંતિ અને સ્ટ્વચ્છતાની સિાહન ાં પાિન કિે તે સપ્રનપ્રિત કિવ ાં પડશે.

શાંુ તમે તમાિા પ્રિયજનના કેન્દ્રને લાગ ુ પડતા પ્રનયમો જાણો છો?
દિે ક સેવા િદાતાને, મિાકાત પ્રવષયક પ્રનયમોની તેમના પ્રનવાસીઓ અને પરિવાિોને જાણ કિવા માટે કહેવામાાં
આવી િહ્ ાં છે . તેમણે તમને કોઇ પણ ફેિફાિોથી મારહતગાિ િાખવાની જરૂિ છે . તમાિે :
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•
•
•

તમાિા COVID-19 જોખમની તાિવણી માટે ના િશ્નોના િામાલણક જવાબો આપવા પડશે
૨૦૨૦ની ફ્લની િસીના પ ૂિાવા બતાવવા પડશે
મિાકાતીઓ માટેના પ્રનયમોન ાં પાિન કિવ ાં પડશે

તમાિે તમાિા િાજય અથવા િદે શ સિકાિની સિાહ જાણવી જોઇએ, કાિણ કે વ ૃદ્ધ સાંભાળ સેવાઓ અને જાહેિ
જનતા માટે આવશ્યકતાઓ જદી જદી હોય શકે છે .

જો િવેશ મયાારિત હોય તો તમાિા પ્રિયજનના સાંપકા માાં કેવી િીતે િહેવ,ાંુ તે
તમે જાણો છો?
કેટિીક વખત િદાતાને િવેશ મયાણરદત કિવાની જરૂિ પડી શકે છે . ઉદાહિણ તિીકે, જો કોઇ કેન્દ્રમાાં અથવા
સ્ટ્થાપ્રનક પ્રવસ્ટ્તાિમાાં િોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોય તો.
અમે વ ૃદ્ધ સાંભાળ િદાતાઓ અને સાંબધ
ાં ીઓને, તમને તમાિા પ્રિયજનો સાથે સાંપકણ માાં િાખવા માટે સાથે મળીને કામ
કિવા િોત્સારહત કિીએ છીએ.
જો તમને મિાકાતો અથવા પ્રમત્ર કે પરિવાિજનની સાંભાળ અંગે લચિંતા હોય, તો નીચેનાનો સાંપકણ કિો:

•

ઑલ્ડ પસણનસ્ એડવોકસી નેટવકણ (ઓપીએએન)ને ૧૮૦૦ ૭૦૦ ૬૦૦ પિ અથવા

•

www.opan.com.au પિ તેમની વેબસાઇટની મિાકાત િો.

ઓપીએએન તમાિી અને વ ૃદ્ધ સાંભાળ િદાતા સાથે કામ કિી શકે છે . આ સેવા પ્રન:શ ૂલ્ક અને ગોપનીય છે . વૈકલ્લ્પક
િીતે, તમે ૧૮૦૦ ૯૫૧ ૮૨૨ પિ અથવા

agedcarequality.gov.au પિ એઇજ કેિ ક્વોલિટી એન્દ્ડ સેફ્ટી

કપ્રમશન (એસીક્યએસસી)નો સાંપકણ કિી શકો છો.
જો તમને કોઇ પ્રમત્ર અથવા પરિવાિજનના માનપ્રસક સ્ટ્વાસ્ટ્્ય અંગે કોઇ લચિંતા હોય, તો ૧૮૦૦ ૧૭૧ ૮૬૬ પિ
ઓસ્ટ્રેલિયાના વરડિો માટે ની પ્રન:શ ૂલ્ક COVID-19 આધાિ સેવાને ફોન કિો.

અમાિે તમાિી મિિની જરૂિ છે
COVIDSafe એપ સાંપ ૂણણપણે સ્ટ્વૈલ્ચ્છક છે . આ એપ ડાઉનિોડ કિીને તમે તમાિા પરિવાિ, પ્રમત્રો અને સમદાયની
સિક્ષા કિવામાાં મદદ કિી શકો છો. તમે જેમની કાળજી િો છો તેમના સમેત અન્દ્ય ઓસ્ટ્રેલિયનોના જીવ
બચાવવામાાં તમે મદદ કિી શકો છો. જેટિા વધાિે ઓસ્ટ્રેલિયનો COVIDSafe એપથી જોડાશે, તેટિી ઝડપથી
અમે વાયિસને શોધી શકીશ.ાં

તમામ સત્તાવાિ મારહતી, સાંસાધનો અને માગાિશાન માટે www.health.gov.au ની મુલાકાત લો.
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