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કોરોનાવાઈરસ (કોવવડ-19)ન ું પ્રસારણ ઘટાડવ ું 
- મદદ કરવા માટે તમે શ ું કરી શકો છો

13 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ પ્રકાવશત 



2 
 

કોરોનાવાઈરસ (કોવવડ-19)ન ું પ્રસારણ ઘટાડવા માટે આપણે સહ એ ભવૂમકા ભજવવાની 
છે. નીચ ેજણાવેલાું પગલાુંથી તમને કોવવડ-19નો ચેપ લાગવાની અથવા તે બીજું 
લોકોમાું ફેલાવાની તમારી શક્યતાઓ ઓછી થશે. તમારે દરેક મ દ્દા વવશે ધ્યાનપવૂવક 
વવચારવ ું જોઈએ અને તમારા રોજજિંદા જીવનમાું તમ ેઆ માગવદશવનન ું કેવી રીત ે
અન સરણ કરશો તેન ું આયોજન કરવ ું જોઈએ. 
 
જયાું કોવવડ-19ના પ્રસારણનો દર ઊંચો હોવાને કારણ ેસ્થાવનક વનયુંત્રણો અમલમાું 
મકૂાયેલાું હોય તેવા કોઈ વવસ્તારમાું જો તમે રહતેાું હો તો તમારે તમારા વવસ્તાર 
માટેની સલાહ અન સરવી જોઈએ. 

સામાન્ય સલાહ 

તમારે બીજું લોકોથી હુંમેશાું 2 મીટર દૂર રહવેાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, તમારા હાથ 
અવારનવાર ધોવા જોઈએ, તમારા ચહરેાને અડવ ું ન જોઈએ અને ઉધરસ તેમજ છીંક 
આવે તો ટટશ્યથૂી તમાર ું મોઢ ું ઢાુંકવ ું જોઈએ. તમારા સમાજોમાું કોવવડ-19ન ું 
એકબીજમાું પ્રસારણ થત ું ઓછું કરવા માટે આ પગલાું લેવાન ું અત્યુંત આવશ્યક છે. 
 
વધારે માટહતી તમે તમાર ું પોતાન ું અન ેબીજુંન ું રક્ષણ કરવા માટે શ ું કરી શકો પરથી 
મળી શકે છે. 
 
જહરે વાહનો, દ કાનો તેમજ સ પરમાકેટોમાું તેમજ જયાું કાયદા અન સાર જરૂરી હોય 
તેવાું બધાું જહરે સ્થળો પર ચહરેા પરનાું આવરણ પહરેો. ચહરેા પરન ું આવરણ ક્યારે 
પહરેવ ું અન ેતમાર ું પોતાન ું ચહરેાન ું આવરણ કેવી રીતે બનાવવ ું ઉપરથી વધારે 
માટહતી મળી શકે છે. 
 
તમારે સામાજજક રીતે ઓછી સુંખ્યામાું લોકોન ેમળવ ું જોઈએ. તમે જેમની સાથે રહતેાું 
ન હો અથવા જેઓ તમારા 'સપોટવ બબલ'માું1 ન હોય તે લોકોથી હુંમેશાું 2 મીટર દૂર 
રહવેાનો પ્રયત્ન કરો. 
 
વધારે માટહતી સપોટવ બબલ અને સામાજજક અંતર પરથી મળી શકે છે. 

https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-reducing-transmission-what-you-can-do-to-help/reducing-transmission-of-coronavirus-covid-19-what-you-can-do-to-help#fn:1
https://www.gov.uk/guidance/meeting-people-from-outside-your-household-from-4-july
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જો તમે સ્થાવનક વનયુંત્રણો લગાવેલા વવસ્તારમાું ન રહતેાું હો, તો તમે અને તમે જેમની 
સાથ ેરહતેાું હો તે લોકો બીજ કોઈ ઘરનાું લોકો સાથ ેઘરની અંદર સામાજજક રીતે 
હળીમળી શકો છો અને એકબીજું સાથે રાત રોકાઈ શકો છો. તમારા પોતાનાું ઘરમાું ન 
રહતેાું હોય તે લોકોથી 2 મીટર દૂર રહવેાનો પ્રયત્ન કરો. 
 
વધારે માટહતી તમે શ ું કરી શકો અને શ ું ન કરી શ પરથી મળી શકે છે. 
 
તમે બીજ કોઈ ઘરનાું લોકોમાુંથી વધ માું વધ  6 જણાું સાથ ેઘરની બહાર સામાજજક 
રીતે હળીમળી શકો છો. જો તમે 6 કરતાું વધારે લોકો સાથ ેમળવા માગતાું હો, તો તમે 
30 લોકોની મયાવદા સ ધી ઘરની બહાર મળી શકો છો, પરુંત   જો તેઓ તમારા પોતાના 
ઘરનાું લોકો અને બીજ કોઈ એક ઘરનાું લોકો હોય તો જ. હુંમેશાું 2 મીટર દૂર રહવેાનો 
પ્રયત્ન કરો. 
 
વધારે માટહતી તમારા ઘરની બહારનાું બીજું લોકો સાથ ેસલામતીપવૂવક કેવી રીતે 
મળવ ું પરથી મળી શકે છે. 
તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષક્ષત હોય તેવાું લોકો સાથે સમય વીતાવતી વખતે તમારે 
ખાસ ધ્યાન રાખવ ું જોઈએ. 
 
તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષક્ષત હોય તે લોકોન ેકેવી રીત ેટેકો આપવો તે વવશે વધારે 
માટહતી મળી શકે છે. 

ઘરમાું રહવે  ું 
જો તમને કોવવડ-19નાું ક્ષચહ્નો હોય, તો તમારે ઘરમાું જ રહવે  ું જોઈએ અને તાત્કાક્ષલક 
મફત તપાસ બ ક કરાવવી જોઈએ. તમારી તપાસન ું બ ટકિંગ કરો ત્યારે તમને આપવામાું 
આવતી સલાહન ું ધ્યાનપવૂવક પાલન કરો. જો તમે બીજું લોકોની સાથ ેરહતેાું હો, તો 
તેમણે પણ ઘરમાું જ રહવે  ું જોઈએ. 
તપાસ કેવી રીતે બ ક કરાવવી અને હવ ેપછી શ ું કરવ ું તે ઉપરની માટહતી ઉપલબ્ધ છે. 
 

https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/covid-19-guidance-for-young-people-on-shielding-and-protecting-people-most-likely-to-become-unwell-if-they-catch-coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection


 

4 
 

જો તમને NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટે્રસ સેવા દ્વારા સચૂના આપવામાું આવી હોય કે તમે કોવવડ-
19થયેલ વ્યક્તતના સુંપકવમાું આવેલાું છો, તો ઘરમાું જ રહો અને આપવામાું આવેલી 
સલાહન ું પાલન કરો. 
 
જો તમે કોવવડ-19 થયેલ કોઈ વ્યક્તતના સુંપકવમાું આવ્યાું હો તો શ ું કરવ ું તે વવશે વધારે 
માટહતી ઉપલબ્ધ છે. 
 
જો તમે કોવવડ-19થી અસરગ્રસ્ત અમ ક દેશોમાુંથી પાછાું આવીરહ્ાું હો, તો ઘરમાું જ 
રહો અન ેઆપવામાું આવલેી સલાહન ું પાલન કરો. 
 
કયા દેશો અસરગ્રસ્ત છે તે અહીંથી જણો. 
 
જો તમે કોવવડ-19ને લગતા કોઈ પણ કારણસર ઘરમાું રહી રહ્ાું હો, તો તમારે તમારા 
પોતાના ગાડવન કે ઘરની બહારની જગ્યા વસવાય બીજે ક્યાુંય બહાર નીકળવ ું જોઈએ 
નહી. તમને આવશ્યક સુંભાળ પરૂી પાડનારાું વસવાય બીજું કોઈ મ લાકાતીઓને તમારા 
ઘરમાું આવવા દેવાું જોઈએ નટહ. 
તમને ઘરે મળવા આવનારાું કેરરો માટે વધારે માટહતી મળી શકે છે. 
 
જો તમે એકલાું રહતેાું હો અથવા બાળકો સાથેનાું વસિંગલ માતા કે વપતા હો, તો તમે 
બીજ કોઈ એક ઘરનાું સભ્યો સાથે 'સપોટવ બબલ' બનાવી શકો છો. સપોટવ બબલની 
અંદર રહલેાું લોકોન ેએક જ ક ટ ુંબનાું લોકો તરીકે ગણવામાું આવે છે અને તમેણે 
એકબીજુંથી અંતર જળવવાની જરૂર નથી. ↩ 
 

 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exempt-from-advice-against-all-but-essential-international-travel
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-how-to-work-safely-in-domiciliary-care
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-reducing-transmission-what-you-can-do-to-help/reducing-transmission-of-coronavirus-covid-19-what-you-can-do-to-help#fnref:1

