
હું ફેલાવાને કેવી રીતે અટકાવી શકું?

કોરોના વાઈરસનો �સાર કેવી રીતે થાય છે? શું કોરોના વાયરસ એ ફ્લૂ જેવું જ નથી?

લ�ણો શું છે? ગંભીર િબમારીનો ખતરો કોને વધારે છે?
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િક�ાનો મૃ�યુદર કેટલા લોકોને ગંભીર રોગ થાય છે?
FDA-�ારાની

  સારવાર?

ફ્લૂ વાયરસ

કોરોના વાયરસ

ના! કારણ કે…

વૃ� અને અ�ય બીમારીઓ વાળા લોકો

સાથે મળીને, આપણે...

હું શું કરું જો મને લાગે કે મને કોરોના વાઈરસના લ�ણો છે?

"શારીિરક અંતર" એટલે શું?

વૃ�ોને કોરોના વાયરસથી મૃ�યુનું 
જોખમ વધારે છે

આ વાઈરસનો ચેપ કોને લાગી રહ્યોં છે?

1 person can infect up to ____ people

~0.1%

1-2%

જો દદીને કોરોના વાઈરસ 
હોય, તો મૃ�યુ પામવાની 
સંભાવના ૨૦ ગણી વધારે છે

તાવ ઉધરસ

થાક

હાંફ ચઢવી

�નાયુમાં દુખાવો

લ�ણ િવના લોકોમાં ફેલાવો અને ચેપ શ� છે!

હા

ના

• હૃદયનાં રોગ
• ફેફસાનાં રોગ કે દમ
• િકડની રોગ
• લોિહનુ દબાણ
• મધુ�મેહ
• નબળી રોગ�િતકારક શિ�
• કે�સર
• મેદ�વીતા

� તમે �હેરમાં બહાર જતા હોય તો મા�ક પહેરો!

?

કારણ કે આ બધું તમારું રક્ષણ કરે છે, અન્યનું રક્ષણ કરે છે, અને આપણા આરોગ્યસંભાળ 
કામદારોને COVID-19(કોરોના વાયરસ)નો સામનો કરવાની શ્રેષ્ઠ તક આપે છે! 

આ બધું કેમ મહત્વનું છે??

• ૨૦ સેકંડ સુધી તમારા હાથને 
  સાબુ અને પાણીથી ધોવા
• જો અનુપલ�ધ હોય, તો 
  આ�કોહોલ પર આધાિરત 
  સેિનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો 
  (ઓછામાં ઓછું ૬૦% આ�કોહોલ)

હાથની �વ�છતા

કાઉ�ટર, ટેબલેટ, 
દરવા�ના હેંડલ, ફોન, 
કીબો��, વગેરે

આ બધી જ�યાની િજવાણુ નાશિ�યા કરો

સલાહ માટે તમારા ડોકટરને ફોન કરો જો તમારી પાસે કોઈ ડોકટર ના હોય, 
તો તમારા �થાિનક આરો�ય 
િવભાગનો સંપક� કરો

નીચે મુજબ ગંભીર લ�ણો ન આવે 
�યાં સુધી ઇમરજ�સી િવભાગ 
માં જવું નહીં:

જો ઇમરજ�સી િવભાગમાં જવું હોય, 
તો તેમને અગાઉથી જાણ કરવા 
માટે ફોન કરો, જેથી તેઓ 
તમારા આગમનની તૈયારી કરી શકે

1 2
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બરાબર શું છે? શું નથી?

�ોત: County of Los Angeles Public Health

?

• જૂથ મેળાવડા
• બી�ના ઘરોમાં જવું
• કો�સટ�
• રમત ��ધા�
• ગીચ દુકાનોમાં જવાનું
• દા�ની દુકાનો, હોટેલ 
• િબનજ�રી મુસાફરી
• બસો / ટ�ેનો (જો શ� હોય તો)

• તમારા ઘરની ન�ક ચાલવા જવું
• ઘરે કસરત કરવી
• પુ�તક વાંચન
• સંગીત સાંભળવું
• કોઈ િમ�ને ફોન અથવા મેસેજ કરો
• વૃ� પાડોશીને ફોન અથવા મેસેજ કરો

ટાળો સલામત
આ બધો ભાર ઘટાડવા માટે હજુ 
સુધી કોઈ પગલાં લેવાયા નથી

જ્યારે વાઈરસના ફેલાવાને મયા�િદત 
કરવા માટે પગલા લેવામાં આવે છે, 
�યારે લાંબા સમયગાળા દરમિયાન 
થોડાક જ નવા િક�સાઓ િવકસત થાય છે

�ોત: Centers for Disease Control

આપણા આરો�યસંભાળના કાય�કરો કેટલા માંદા લોકોની 
સારવાર કરી શકે છ?ે

વાયરસ કેટલો સમયથી ફેલાઈ રહ્યોં છે
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જેઓ રોગ સાથે મૃ�યુ પામે છે તેમના %

�ોત: Harvard Health Publishing

ઝાડા

ચેપથી લ�ણો સુધીનો 
સમયગાળો

૧-૪ િદવસનો સમયગાળો 
(સરેરાશ ૨ િદવસ)

1

2

A B
ઉધરસ (ખાંસી)

A

પરો�/ આડકાતરી રીતે  
(જેમકે દરવાજા, �કચન કાઉ�ટર, નળ વગેરે.)

A
B

B

૨-૧૪ િદવસનો સમયગાળો 
(સરેરાશ ૫ િદવસ)

સૌથી સામા�ય લ�ણો

+

04/05/2020

ભારે તાવ કે પછી બહુ ઠંડી ચઢી જાય
હાંફ ચઢવી
મૂંઝવણ થવી
બેભાન થઇ જવાશે એવી લાગણી

6 ft 
(2 m)

લોકોના મોટા મેળાવડા/ સંમેલન ટાળોતમારી �ત અને અ�ય લોકો 
વ�ે ઓછામાં ઓછું ૬ ફુટ નું અંતર

શારીિરક અંતર નીચે મુજબ…

અને

અાજ સુધીની મા�હતી

શરદી માથાનો દુખાવો સુકુ ગળું

ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઓછું

• ફેફસાંની િન�ફળતા
• લોિહનુ દબાણ

સ્ત્રોત: Business Insider

લ�ણો નથી

�ોત: Fauci et al. New England Journal of Medicine (2020) 

B

આવું કેવી રીતે થાય છે તે �ણી શકાયું નથી!
આમ છતાં…

COVID-19+

A વાયરસનો ફેલાવો

�ોત: Wu et al JAMA (2020) 

શારીિરક અંતરનો અથ� સામાિજક રીતે અલગ થવાનો નથી! ચાલો 
આપણે બધા ફોન, િવડીઓ અને અ�ય સાધનો �ારા �ડાયેલ 
રહેવા માટેના માગો� શોધીએ.

�ોત: Centers for Disease Control

�ોત: Centers for Disease Control 

<2%
દવાખાનામાં દાખલ થવા 

માટે પૂરતા ગંભીર

20%
ગંભીર બીમારીઓ સાથે

�ોત: Centers for Disease Control 

૨૦૧૭-૨૦૧૮ માં:

ગંભીર
જિટલ

જ્યારે તે ઓછી ��તી હોય �યારે 
કિરયાણાની દુકાન પર �ઓ!

+

ફ્લૂ વાયરસ
ફ્લુ િવરુ� કોરોના વાયરસનો મૃ�યુદર, વય �ારા...

કોરોના વાયરસ

Lorem ipsum


