COVID-19 દરમ્યાન રજાઓની સુરક્ષિત રીતે ઉજવણી
રજાઓની મોસમ આવી રહી છે ત્યારે , COVID-19નો ફેલાવો ઓછો કરવા અને તમારા મમત્રો, પરરવારજનો અને
સમુદાયને સલામત રાખવા, તેની ઉજવણી સલામત રીતે કરીએ તે મહત્વપ ૂણણ છે .
સામાજજક મેળાવડાઓમાાં ભાગ લેવો.
જો તમે સામાજજક મેળાવડો અથવા ઉજવણીમાાં ભાગ લઇ રહ્યા હોવ તો, બીજા લોકોથી ૧.૫મીટર દૂ ર રહેવાનુ ાં
યાદ રાખો. તમારા હાથ મનયમમત રીતે સાબુ અને પાણીથી અથવા હેન્ડ સેમનટાઇઝરથી ધોતા રહો. તમે જેમની
સાથે ન રહેતા હોવ તેવા લોકો સાથે હાથ મમલાવવાનુ,ાં ભેટવાનુ ાં અને ચુબન
ાં
કરવાનુ ાં ટાળો.

તમારુાં પોતાનુ ાં ભોજન અને પીણાાં લાવો અને વધુ વપરાતી સપાટીઓને સ્પર્ણ કરવાનુ ાં ટાળો. બધા ઉપયોગમાાં
લેતા હોય તેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ ન કરો જેમ કે મપરસવા માટે વપરાતા વાસણો. તમારા પોતાના મનકાલજોગ
ચમચી-ચમચા લાવો અને મેળાવડો પત્યા પછી તેને ફેંકી દો.
ઉજવણના યજમાન થવુ ાં
જો તમે યજમાન તરીકે ઉજવણી રાખવાના હોવ તો, હાજરી આપી ર્કે તેવા લોકોની સાંખ્યાની મયાણદા જાણવા
તમારા રાજ્ય અથવા પ્રદે ર્ની સરકારની સલાહને ધ્યાનમાાં લો. જ્યાાં ર્ક્ય હોય ત્યાાં તમારા મહેમાનોની સ ૂક્ષચ
નાની રાખો અને ધ્યાન રાખો કે તમારી પાસે બધા જ મહેમાનોના સાંપકણ ની મવગતો હોય.

મકાનની અંદર ગીચ જગ્યામાાં મોટા મેળાવડા ટાળો. તમે તમારી ઉજવણી અંદર રાખવા કરતાાં બહાર ખુલ્લી
જગ્યામાાં રાખીને COVID-19નો ફેલાવો ઘટાડી ર્કો છો.
મહેમાનોને તેમનુ ાં પોતાનુ ાં ભોજન અને પીણાાં લાવવા પ્રોત્સારહત કરો અને બફેટ્સ અથવા ભોજન વહેંચવાનુ ાં
(પ્લેટ ર્ેરીંગ) ટાળો. લોકોને અન્યથી તેમનુ ાં અંતર જાળવી રાખવામાાં સહાય કરવા, અંદર આવવા અને બહાર
જવાના રસ્તા જુ દા રાખો. વારાં વાર સ્પર્ણ થતો હોય તેવી સપાટીઓ મનયમમતપણે જતુ
ાં નાર્કથી સાફ કરતાાં રહો.
રજાના કાયણક્રમો માટે ની યોજના બનાવવી

ર્ોમપિંગ સેન્ટરમાાં મોટા ટોળાઓથી દૂ ર રહેવા, તમારી રજાઓની ખરીદી વહેલી, ઓનલાઇન અથવા
કોન્ટેક્ટલેસ પીક અપના મવકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને કરો.
જો તમારા મમત્રો અથવા પરરવારજનોને જોખમ હોય અથવા તેમનુ ાં સ્વાસ્્ય સહેજમાાં જોખમાય તેવ ુ ાં હોય તો,
વચુઅ
ણ લ ઉજવણી કરવાનુ ાં મવચારો. તમારા મમત્રો અને પરરવારજનોને ફોન અથવા મવડીયો દ્વારા મળો.
જો તમે ના કરી હોય તો, COVIDSafe એપ ડાઉનલોડ કરો. આ એપ, જાહેર સ્વાસ્્ય અમધકારીઓને,
કોરોનોવાયરસગ્રસ્ત વ્યક્ક્તના સાંપકણ માાં આવેલા લોકોને સ ૂક્ષચત કરવાની પ્રરક્રયા, ઝડપી કરવામાાં સહાય કરે
છે .
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જો તમે અસ્વસ્થ હોવ તો, સામાજજક મેળાવડા ટાળો
જો તમે અસ્વસ્થ હોવ તો, સામાજજક મેળાવડા ન રાખર્ો અથવા તેમાાં ભાગ ન લેર્ો. જો તમને ર્રદી અથવા

સળે ખમ જેવા લિણો હોય તો, તમારે COVID-19ની તપાસ કરાવવી જોઇએ. તમારે તમારા પરરણામો પાછા ન
આવે, જે સામાન્યરીતે ૨ રદવસની અંદર આવી જાય છે , ત્યાાં સુધી ઘરે અને બીજાથી અલગ રહેવ ુ ાં જોઇએ.
તમે ઓસ્રેક્ષલયાના નાગરરક અથવા કાયમી રહેવાસી ન હોવ તો પણ, ઓસ્રેક્ષલયામાાં તપાસ દરે કને માટે
ઉપલબ્ધ છે . આમાાં મેડીકેર કાડણ વગરના, મવદે ર્ી મુલાકાતીઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય મવદ્યાથીઓ, રહજરતી કામદારો
અને આશ્રય ઇચ્છુક લોકોનો સમાવેર્ થાય છે .

તમારી તપાસના પરરણામની, તમારા મવઝાની ક્સ્થમત પર અસર થર્ે નરહિં.
રજાઓની મોસમમાાં પ્રવાસ
જો તમે આ રજાઓમાાં આંતરરાજ્ય મુસાફરી કરવાનુ ાં મવચારી રહ્યા હોવ તો, તમારા લક્ષ્યસ્થાનના મુસાફરીના
વતણમાન પ્રમતબાંધોથી જાણકાર રહો. જો તમે અસ્વસ્થ હોવ તો, મુસાફરી ન કરો.
COVID-19 મવષે વધુ મારહતી
અમધકૃત સ્ત્રોતો દ્વારા મારહતગાર રહેવ ુ ાં મહત્વપ ૂણણ છે . health.gov.auની મુલાકાત લો અથવા રાષ્ટ્રીય
કોરોનાવાયરસ સહાય સેવાને ૧૮૦૦ ૦૨૦ ૦૮૦ પર ફોન કરો. અનુવાદ અને દુ ભામષયા સેવા માટે ૧૩૧ ૪૫૦ પર
ફોન કરો.
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