કોવવડ-19
લક્ષણો ધરાવતા અને/અથવા કોવવડ-19 તપાસનાાં પરરણામોની
રાહ જોઇ રહેલા વ્યક્તતઓ માટે આઇસોલેશન

નોંધ: આ તથ્ય પવિકા પોઝિરટવ કોવવડ-19 તપાસ પરરણામ ધરાવતા વ્યક્તતઓ, તપાસનાાં
પરરણામોની રાહ જોઇ રહેલા વ્યક્તતઓ (તેઓને સક્ષણો હોય કે ન હોય અથવા સાંસર્ગ માાં આવ્યા
હોય કે ન હોય) અને જેઓની તપાસ ન કરવામાાં આવી હોય તેવા કોવવડ-19 લક્ષણો ધરાવતા
વ્યક્તતઓ માટે વનધાગરરત છે .

કોવવડ-19 એક નવો વાઇરસ છે , અને હાલમાાં તેના માટે કોઇ રસી કે સારવાર નથી. કોવવડ-19

મેળવતા મોટાભાર્નાાં લોકોને હળવા લક્ષણો હશે, પરાં ત ુ કેટલાક લોકો માટે આ વાઇરસ ર્ાંઝભર
ઝિમારી પેદા કરી શકે છે અને મ ૃત્ુાં પણ વનપજાવી શકે છે . કોવવડ-19 થી ઝિમાર પડતા

મોટાભાર્નાાં લોકો ઘર પર સાજા થઇ શકે છે , પરાં ત ુ આઇસોલેટ થવાની અને તેઓનાાં લક્ષણોની
દે ખરે ખ રાખવાની જરૂર પડે છે . ઘર પર સાંભાળ લેવાથી કોવવડ-19 ફેલાતો અટકાવવામાાં મદદ
મળી શકે છે અને એ સવુ નવિત કરવામાાં મદદ મળી શકે છે કે હોક્પપટલમાાં ભરતી થવાની

આવશ્યકતા હોય તેવા તીવ્ર કોવવડ-19 લક્ષણો ધરાવતા લોકો માટે આરોગ્ય સાંભાળ સ્ત્રોતો

ઉપલબ્ધ થાય. જો તમે ઘર પર આઇસોલેટ ન થઇ શકતા હોવ તો તમારી જાહેર આરોગ્ય નસગ

ુ ાયમાાં
સાથે વાત કરો. અન્ય લોકોથી આઇસોલેશન તમારાં ુ પોતાન,ાંુ તમારા પનેહીજનોન ાંુ અને સમદ
રહેતા લોકોન ાંુ રક્ષણ કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે .

શુ ું મારે આઇસોલેટ થવાની જરૂર છે અને કેટલા સમય સુધી?
જો તમને:

• કોવવડ-19 માટેની તપાસ પોઝિરટવ આવી હોય અને ઘર પર સાજા થવા માટે પરુ તા પવપથ

હોવ. તમારા લક્ષણો શરૂ થાય તે સમયથી ઓછામાું ઓછા 10 દિવસો સુધી આઇસોલેટ થાઓ.
આ સમય િરમમયાન, તમારુું તાપમાન અને તમારા લક્ષણો મવશે પ ૂછપરછ કરવા માટે એક

જાહેર આરોગ્ય અમધકારી તમને મનયમમત કૉલ કરશે. તમે ક્યારે આઇસોલેટ રહેવાનુ ું બુંધ કરી
શકો તે અંગે તમારા જાહેર આરોગ્ય અમધકારી તમને કહેશે.
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• તપાસ કરાવી હોય અને તમારી તપાસનાાં પરરણામોની રાહ જોઇ રહ્યા હોવ. તમે તમારી
તપાસનાું પદરણામો મેળવવા રાહ જોઇ રહ્યા હોવ ત્યારે ઘર પર આઇસોલેટ થાઓ. જો

તમારા કોમવડ-19 તપાસનાું પદરણામો નેગેદટવ આવે, પરું ત ુ તમને લક્ષણો હોય, અને તમે
યાત્રા કરી હોય અથવા એવા કેસ સાથે સુંસગગમાું આવ્યા હોવ, તો તમારે સમગ્ર 14
દિવસો માટે અને તમે 24 કલાક માટે લક્ષણોથી મ ૂક્ત રહ્યા હોવ ત્યાું સુધી સેલ્ફ-

આઇસોલેટ (ક્વૉરે ન્ટાઇન) રહેવાનુ ું ચાલુું રાખવુ ું અમનવાયગ છે . જો તમારી કોમવડ-19
તપાસનાું પદરણામો નેગેદટવ આવવે છે અને તમે યાત્રા ન કરી હોય અથવા કેસનાું

સુંસગગમાું આવ્યા ન હોવ, તો 24 કલાક સુધી તમે લક્ષણો મ ૂક્ત થાઓ ત્યાું સુધી તમારે

આઇસોલેટ થવાની જરૂર છે . જો તમારા કોમવડ-19 તપાસનાું પદરણામો પોઝિદટવ આવે,
તો તમારે આઇસોલેટ રહેવાનુ ું ચાલુું રાખવુ ું અમનવાયગ છે અને જાહેર આરોગ્ય અમધકારી
તમને કૉલ કરશે.

• શરદી અથવા ફ્લ ૂ-જેવા લક્ષણો હોય પરાં ત ુ યાિા દ્વારા કે કેસ સાથેનાાં સાંપકગ થી કોવવડ-19
નાાં સાંસર્ગમાાં આવ્યા નથી. કોલમ A માું યાિીગત કોઇપણ એક લક્ષણ અથવા કોલમ B
માું યાિીગત કોઇપણ બે અથવા વધારે લક્ષણોની (નીચે કોષ્ટક જુઓ) નવી શરૂઆત

ધરાવતા, અથવા વણસી રહેલા લોકોએ કોમવડ-19 ની તપાસ કરાવી લેવી જોઇએ. જો
તમે તપાસ નહીં કરાવવાનુ ું પસુંિ કરો છો, તો તમારે ઓછામાું ઓછા 10 દિવસો સુધી

ઘર પર આઇસોલેટ થવાની જરૂર પડશે. જો તમે 24 કલાકથી લક્ષણોથી મ ૂક્ત હોવ, તો
તમે 10 દિવસો બાિ આઇસોલેટ રહેવાનુ ું બુંધ કરી શકો છો. જો તમે તપાસ કરાવો છો
અને તમારી કોમવડ-19 તપાસનાું પદરણામો નેગેદટવ આવે, તો તમે 24 કલાક સુધી

લક્ષણો મ ૂક્ત થાવ ત્યાું સુધી તમારે આઇસોલેટ રહેવાની જરૂર પડે છે . જો તમારી કોમવડ19 તપાસનાું પદરણામો પોઝિદટવ આવે, તો તમારે આઇસોલેટ રહેવાનુ ું ચાલુું રાખવુ ું
અમનવાયગ છે અને એક જાહેર આરોગ્યનાું કમગચારી તમને કૉલ કરશે.
A

B

તાવ/ ટાઢ

વહેત ુ નાક

ઉધરસ

સ્નાયુનો દુ ુઃખાવો

ગળાનો સોજો/ ઘોઘરો અવાજ

થકાવટ

શ્વાસ લેવામાું મુશ્કેલી

ગુલાબી આંખ (કન્જક્ક્ટવાઇદટસ)
ું

સ્વાિ કે ગુંધની ક્ષમતા ગુમાવવી

માથાનો દુ ુઃખાવો

24 કલાકથી વધારે સમયથી ઉલ્ટી થવી કે િાડા

અજાણ્યા કારણથી ચામડીની

થવા

ફોલ્લીઓ
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નબળું સ્તનપાન, જો મશશુ હોય
ઉબ્કા થવા અથવા ભ ૂખ ઓછી
લાગવી

હુાં મારી તપાસનાાં પરરણામો ક્ાાંથી જાણી શકુાં ?
પદરણામો https://sharedhealthmb.ca/covid19/test-results/ પર સુરઝક્ષત રીતે ઍક્સેસ
કરી શકાય છે . જો કોમવડ-19 માટે ની તમારી તપાસનુ ું પદરણામ પોઝિદટવ આવે તો જાહેર
આરોગ્ય અમધકારીઓ સીધો જ તમારો સુંપકગ કરશે.

વતગમાન તપાસણીની માત્રાઓ અને તમારી તપાસ કરવામાું આવી હતી તે સ્થળને કારણે

કોમવડ-19 તપાસનાું પદરણામો માટેની સમયરે ખાઓ મવઝિન્ન હોઇ શકે છે . કોમવડ-19 તપાસનાું

પદરણામો ઉપલબ્ધ બને તે માટે કેટલાક દિવસો લાગી શકે છે . તમે તમારી તપાસનાું પદરણામો
પ્રાપ્ત કરો ત્યાું સુધી તમારે આઇસોલેટ રહેવાનુ ું ચાલુું રાખવુ ું જોઇએ.

જો તમે મેમનટોબા હેલ્થ ફેમમલી રજજસ્રે શન કાડગ ધરાવતા ન હોવ, મેમનટોબાનાું મનવાસી ન હોવ,
અથવા તમે તમારી તપાસનાું પદરણામો ઍક્સેસ કરવા અસક્ષમ હોવ, તો તમે હેલ્થ ઝલિંક્સ – ઇન્ફો
સાન્ટે પર કોમવડ લાઇનને 204-788-8200 પર અથવા ટોલ ફ્રી માટે 1-888-315-9257 પર
કૉલ કરી શકો છો.

આઇસોલેશનનો અથગ શ ાંુ થાય છે ?
તમારા ઘરમાું અથવા તમારા સમુિાયમાું રોગનો ફેલાવો થતો અટકાવવા માટે આઇસોલેશન
માટે ઘર પર રહેવાની અને અન્ય લોકો સાથે સુંપકગ ટાળવાની (પદરવારનાું સભ્યો સદહત)

આવશ્યકતા છે . આનો અથગ થાય છે કે તમારી પ્રવ ૃમિઓ તમારા ઘર અને બાહ્ય પ્રોપટી પ ૂરતી
મયાગદિત રાખવી. જો તમે કોન્ડો અથવા બહુ-મનવાસી કોમ્પલેક્સમાું રહેતા હોવ, તો તમારે

તમારા સ્યુટમાું રહેવ ુ ું અમનવાયગ છે . જો તમારી બાલ્કની તમારા પાડોશીની બાલ્કનીથી બે મીટર
(છ ફૂટ) દૂ ર હોય તો તમે તમારી પ્રાઇવેટ બાલ્કનીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે તમારુું

આઇસોલેશન પ ૂણગ કરો ત્યાું સુધી, કામ પર જવા, શાળા અથવા અન્ય જાહેર સ્થળોએ જવા માટે
ઘર છોડવુું નહીં (િા.ત. સ્ટોસગ અને રે સ્ટોરન્્સ, ચચગ પરથી કબગસાઇડ મપકઅપ માટે ન જાઓ),
અન્યથા જો તમને ઇમર્જન્સી અથવા તાત્કાઝલક તબીબી સુંિાળની આવશ્યકતા હોય.

ઘરમાું હોવ ત્યારે , તમારા પોતાનાું ઓરડામાું અથવા તમારા પદરવારનાું અન્ય સભ્યોથી
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અલાયિા ફ્લોર પર રહો. જો શક્ય હોય, તો અલાયિા બાથરૂમનો ઉપયોગ કરો. જો તમારે

બાથરૂમ શેર કરવુ ું અમનવાયગ હોય, તો તેને અનારનવાર સ્વચ્છ/જતું ુરદહત કરવુ ું જોઇએ. જો

તમને તમારો ઓરડો અથવા ફ્લોર છોડવાની જરૂર પડે, તો મેદડકલ માસ્ક પહેરો અને તમારા
પદરવારનાું સભ્યોથી ઓછામાું ઓછા બે મીટર (છ ફૂટ) દૂ ર રહો. તમારા ઘરમાું રહેતા પાલત ુું
પ્રાણીઓ સાથે પણ તમારે સુંપકગ ટાળવો જોઇએ. કોમવડ-19 ધરાવતા પદરવારનાું સભ્ય સાથે
રહેવા અથવા તેની સુંિાળ લેવા અંગેની માદહતી માટે, અહીં ક્ક્લક કરો.
આ સમય િરમમયાન તમારા ઘર પર તમને મળવા કોઇ મુલાકાતીઓ ન આવે તે અમનવાયગ છે . જો
તમે એકલા રહેતા હોવ, તો અન્ય લોકો સાથે સુંપકગ ન્ય ૂનતમ કરવા માટે કરીયાણુું અને પ ૂરવઠાઓ

તમારા િરવાજા પર છોડી જાય તેવી વ્યવસ્થા કરો. તમારા ઘરમાું મનયમમત આવતા હોય તેવા સેવા
પ્રિાતાઓને રદ્દ કરો અથવા સ ૂઝચત કરો કે પદરવારનાું સભ્ય ઝબમાર છે , કોમવડ-19 ધરાવે છે , અથવા
તપાસનાું પદરણામોની રાહ જોઇ રહ્યા છે . આમાું હોમ કેર પ્રિાતાઓ, થેરામપસ્્સ, ફીઝિયોથેરામપસ્્સ,
સામાજજક કાયગકરો, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . તેઓ આ સમય િરમમયાન કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ સુંિાળ
પ્રિાન કરવી તેની ચચાગ કરશે.

હુાં મારા લક્ષણોની પવયાં-દે ખરે ખ કેવી રીતે કરાં ુ ?
આઇસોલેટ થઇ રહેલી કોઇપણ વ્યક્ક્તએ કોઇપણ નવા અથવા વધારે તીવ્ર લક્ષણો માટે તેઓનાું
આરોગ્યની િે ખરે ખ પણ રાખવી જોઇએ. આનો અથગ છે :
• તાવ, ઉધરસ, માથાનો દુુઃખાવો, વહેત ુું નાક, ગળાનો સોજો, શ્વાસ ચઢવો અથવા શ્વાસ

લેવામાું મુશ્કેલી સદહતનાું કોઇપણ નવા અથવા વણસી રહેલા લક્ષણોની ઓળખ કરવી.

• ઓરલ (મુખ) દડજજટલ થમોમીટરનો ઉપયોગ કરીને, દિવસમાું બે વખત (સવારે અને રાત્રે) તમારુું
તાપમાન માપવુ.ું સચોટ તાપમાનનુું રીદડિંગ લેવ ુું મહત્વપ ૂણગ છે . તમારુું તાપમાન લેતા પહેલા 30
મમનીટ માટે કુંઇ પીવુું નહીં, ધુમ્રપાન ન કરવુું કે ચ્યુઇં
ું ગ ગમ ચાવવુું નહીં. તમે એસીટેમમનોફેન

(ટાઇલેનોલ®) અથવા આઇબ્યુપ્રોફેન (એડમવલ®) લીધા પછી ઓછામાું ઓછી 4 કલાક સુધી
રાહ જુઓ.

• તમારુું તાપમાન રે કોડગ કરવા, અને આઇસોલેશન સમયગાળા િરમમયાન તમને અનુિવ થઇ
શકતો હોય તેવા અન્ય કોઇ લક્ષણો રે કોડગ કરવા માટે ટેમ્પરે ચર સેલ્ફ-મોમનટદરિંગ ફોમગનો
ઉપયોગ કરવો.
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જો મારા લક્ષણો વણસે તો મારે શ ાંુ કરવ ાંુ જોઇએ?
જો આઇસોલેશન સમયગાળા િરમમયાન તમારા લક્ષણો વણસે છે (િા.ત. શ્વાસ લેવામાું મુશ્કેલી, શ્વાસ
ચઢવો), તો કૉલ કરો:

• હેલ્થ ઝલિંક્સ – ઇન્ફો સાન્ટે (204-788-8200 અથવા 1-888-315-9257). તમને

તબીબી આકારણીની જરૂર છે કે નહીં તે નક્કી કરવામાું એક નસગ તમને સહાય કરશે.

• 911 જો ઇમર્જન્સી હોય.
તમને જરૂરી સુંિાળ મેળવવા વહેલા તબીબી ધ્યાન મેળવવુ ું મહત્વપ ૂણગ છે .

ઘર પર રહેતી વખતે મારી પોતાની સાંભાળ લેવા માટે હુાં શ ાંુ કરી શકુાં છાં?
• આરામ કરો, પૌક્ષ્ટક ખોરાક ખાઓ, અને મવપુલ સ્વચ્છ પ્રવાહીઓ (િા.ત. પાણી) પીઓ.
• તાવ અને બળતરા માટે એસીટે મમનોફેન (ટાઇલેનોલ®) અથવા આઇબ્યુપ્રોફેન (એડમવલ®) લો.
• તમારે હજુ ું પણ મવટામમનો કે વૈકક્લ્પક િવાઓ લેવી જોઇએ કે નહીં તે જાણવા માટે
તમારા આરોગ્ય સુંિાળ પ્રિાતા પાસે ચકાસણી કરો.

• આઇસોલેટ થવુું તણાવપ ૂણગ બની શકે છે અને તમે એકલતા અનુિવી શકો છો. પદરવાર અથવા
મમત્રો સાથે ફોન, સોમશયલ મીદડયા અથવા અન્ય ટેકનોલોજીઓથી જોડાયેલા રહો.

મારા ઘરમાાં અન્ય લોકોમાાં કોવવડ-19 ફેલાતો અટકાવવા હુાં શ ાંુ કરી
શકુાં છાં?
જ્યારે તમે ઝબમાર હોવ, ત્યારે અન્ય લોકોનુ ું રક્ષણ કરવા તમારે મવમવધ સાવચેતીઓ લેવી
જોઇએ. તમારે આ કરવુ ું જોઇએ:
ુ
તમારા હાથ વનયવમત ધઓ
ઓછામાું ઓછી 15 મમનીટ સુધી સાબુ અને પાણીથી તમારા હાથ ધુઓ અથવા ઓછામાું ઓછો 60 ટકા
અલ્કોહોલ ધરાવતુું હોય તેવા આલ્કોહોલ-આધાદરત હેન્ડ સેમનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો:

• ખોરાક બનાવતા પહેલા અને પછી (અન્ય લોકો માટે ખોરાક બનાવવાનુ ું ટાળો)
• િોજન કરતા પહેલા
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• ટોઇલેટનો ઉપયોગ કયાગ પછી
• શેર કરવામાું આવતી ઘરગથ્થુ વસ્તુઓનો સ્પશગ કયાગ પછી (િા.ત. વાસણો, ટુવાલ, વગેરે.)
• ચહેરાનાું માસ્કનો ઉપયોગ કરતા પહેલા અને પછી
• કચરાનો (િા.ત. દટશ્ય ૂ) મનકાલ કયાગ બાિ અથવા પ્રદૂ મિત લોન્રી હાથ ધયાગ બાિ અને જ્યારે
પણ હાથ ગુંિા િે ખાતા હોય

ુ ઢાાંકો
ઉઘરસ કે છીંક ખાતી વખતે મખ
• તમારી બાુંય અથવા દટશ્ય ૂમાું ઉધરસ કે છીંક ખાઓ.
• વપરાયેલા દટશ્ય ૂને કચરામાું ફેંકો અને તાત્કાઝલક તમારા હાથ ધુઓ, અથવા આલ્કોહોલઆધાદરત હેન્ડ સેમનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો.

ુ શેર કરવાન ાંુ ટાળો
ઘરર્થ્થ ુ અને વ્યક્તતર્ત વપતઓ
• વાસણો, પીવાનાું ગ્લાસ, કપ, ખોરાકનાું પાત્રો, ટુવાલ, પથારીઓ અથવા અન્ય વસ્તુઓ શેર
ન કરો.

• મસગરે ટ કે મુખમાું મ ૂકવામાું આવતી અન્ય વસ્તુઓ શેર ન કરો.
તમારા પયાગવરણને પવચ્છ રાખો
• દિવસમાું ઓછામાું ઓછી બે વખત અથવા જરૂદરયાત અનુસાર ઉચ્ચ સુંપશગ ક્ષેત્રો સ્વચ્છ

કરો અને દડસઇન્ફેક્ટ કરો (ટોઇલેટ, નળ, લાઇટની ક્સ્વચ, િરવાજાનાું હાથા, ટીવી, ફોન,
ઇલેક્રોમનક્સ અને ટીવી રીમોટ).

• સ્ટોર પરથી ખરીિે લા દડસઇન્ફેક્ટન્ટનો ઉપયોગ કરો. જો ઉપલબ્ધ ન હોય તો મુંિ બ્લીચ

દ્રાવણ (િર એક ઝલટર પાણામાું 20 મમલી [ચાર ચમચી] બ્લીચ) વાપરો અને સ્રઝબિંગ કરતા
પહેલા સપાટીને એક મમનીટ સુધી િીની રહેવા િો.

• દડશવૉશર અથવા વૉમશિંગ મમશનનો ઉપયોગ કરતી વખતે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો.
• સુમનમિત કરો કે તમારા ઘરમાું સારો હવાનો પ્રવાહ રહેતો હોય. હવામાનની અનુમમત અનુસાર બારી
ખોલો.
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જો હુાં એવી કોઇ વ્યક્તત સાથે રહુાં છાં જે તીવ્ર કોવવડ-19 લક્ષણો
વવકસાવવાનાાં જોખમ પર હોય તો શ?ાંુ

કેટલાક લોકો તીવ્ર લક્ષણો મવકસાવવાનાું મોટા જોખમ પર રહેલા હોય છે જે હોક્સ્પટલમાું િાખલ

થવામાું અને મ ૃત્યુ ું થવામાું પણ પદરણમી શકે છે . તેઓમાું 60 વિગ અથવા તેનાુંથી વધારે વયનાું

લોકો, િીઘગકાલીન આરોગ્યની ક્સ્થમતઓ અને નબળા રોગપ્રમતકારક તુંત્ર ધરાવતા લોકોનો (િા.ત.
કેન્સરની સારવારમાુંથી પસાર થઇ રહેલા લોકો) સમાવેશ કરે છે .

જો તમે કોઇ એવી વ્યક્ક્ત સાથે રહો છો જે તીવ્ર કોમવડ-19 લક્ષણો મવકસાવવાનાું વધારે જોખમ
પર હોય, અથવા જો ઘરમાું આઇસોલેટ થવુ ું મુશ્કેલ હશે તો તમારા જાહેર આરોગ્ય અમધકારી સાથે
વાત કરો અથવા હેલ્થ ઝલિંક્સ – ઇન્ફો સાન્ટેનો સુંપકગ કરો. કુટુુંબ અને પદરવારનાું સભ્યોને જોખમ
ઘટાડવા માટે જાહેર આરોગ્ય અમધકારીઓ તમારા માટે, અથવા સુંિમવત રીતે ઉંટા જોખમ પર
રહેલા લોકો માટે વૈકક્લ્પક રહેઠાણ શોધવામાું સહાય કરી શકે છે .

કોવવડ-19 વવશે વધ ુ મારહતી માટે:
કૉલ કરો:
• હેલ્થ ઝલિંક્સ – ઇન્ફો સાન્ટે 204-788-8200 અથવા 1-888-315-9257 પર
અથવા મુલાકાત લો:
• ઘરમાું કોમવડ-19 ધરાવતી કોઇ વ્યક્ક્તની સુંિાળ લેવી –
www.manitoba.ca/covid19/resources/ index.html#factsheets
• મેમનટોબા સરકારની કોમવડ-19 વેબસાઇટ – www.manitoba.ca/covid19/
• કેનેડા સરકારની કોમવડ-19 વેબસાઇટ – www.canada.ca/en/public-health/
services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

લક્ષણો ધરાવતા અને/અથવા કોવવડ-19 તપાસનાાં પરરણામોની રાહ જોઇ રહેલા વ્યક્તતઓ માટે આઇસોલેશન
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