
િ ય Patient 

હાલમાં COVID-19 ન ેલઈન ેજ ેમુ કેલ પિરિ થિતમા ંઅમ ેમુકાયા છીએ એનાથી તમ ેવાકેફ હશો જ અન ે

અમન ેઆશા છે કે તમ ેસરુિ ત અન ે વ થ હશો. 

અ ય લોકો સાથેના સંપક  ઓછા કરવા અન ેએ રીતે કોરોના વાયરસનો ફેલાવો ઓછો કરવામાં મદદ મળે એ 

માટે હાલમા ંસરકાર આપણન ેબધાન ેશ  હોય યા ંસુધી ઘરમાં જ રહેવાની સલાહ આપી રહેલ છે.   જો 
તમાર ેબહાર જવું પડે એમ જ હોય પછી ભલે કોઈ શોપમાં જવાનુ ંહોય કે પછી સજરીમા ંઅમારી મુલાકાતે 

આવવાનુ ંહોય તો પણ કોઈપણ યિ થી 2 મીટર દૂર રહેવાનુ ંછે એ કૃપા કરી યાદ રાખો.  જમેન ેતમ ે

ઓળખો છો એ લોકો અન ેજમેન ેતમ ેઓળખતા નથી એવા બધા લોકો માટે આ લાગુ ંપડે છે.  ાર ેપણ 

તમ ેબહાર ઓ યાર ેફેસમા ક પહેરવાની અમારી સલાહ તમન ેરહેશ ે- કૃપા કરી GOV.UK વેબસાઈટના 
હોમ પજે પર ' ટેઈંગ સેફ આઉટસાઈડ યોર હોમ’ ને વાચંી ઓ. 

અમ ેઆની પણ ભલામણ કરીશુ:ં 

આ કરો  આ ના કરો 
 વારંવાર તમારા હાથ સાબ ુઅન ેપાણી વડે ધુઓ - ઓછામા ંઓછી 

20 સેક સ સુધી આ કરો. 
 જો સાબ ુઅન ેપાણી ઉપલ ધ ન હોય તો કૃપા કરી હે ડ 

સેિનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો. 
 ાર ેપણ તમ ેઘરમાં આવો કે તરત અન ેઘરમાં કંઈપણ કરો એ 

પહેલા તમારા હાથ ધુઓ 
 ાર ેપણ તમન ેછીકં કે ઉધરસ આવે યાર ેતમા ં  મો ંઅન ેનાક 

ટી યુ ંકે શટની બાયંો (હાથ વડે નહી)ં વડે ઢાંકેલા રાખો. 
 વપરાયેલા િટ યનુ ેતરત જ કચરાપટેીમા ંનાખી દો અન ે યારબાદ 

તમારા હાથ ધોઈ નાખો. 
 હેર થળોમા ં ાર ેલોકોથી દૂર રહેવાનુ ંઅઘ ં  હોય યાર ેઅન ેજો 

તમ ેએ કરી શકો એમ હો તો એવુ ંકંઈક પહેરવાનુ ંરાખો જ ેતમારા 
નાક અન ેમો ંને ઢાંકેલા રાખે.   ભીડભાડવાળી જ યાએ બધં 
બારણાની અંદર જો તમાર ેસમય પસાર કરવાનો હોય તો આ બહુ 
અગ યનુ ંછે. 15 જુન થીth, હેર પિરવહન વખત ેઅન ે ાર ેતમ ે
દદ  તરીકે કે પછી મુલાકાતી તરીકે હોિ પટલમા ં ઓ યાર ેપણ 
ચહેરાન ેઢાંકી દેતા આવરણો પહેરવા અિનવાય છે.  જો સજરીમા ં
તમારી અપોઈ ટમે ટ હોય યાર ેપણ કૃપા કરી ફેસ મા ક અથવા મો ં
ઢાંકી દેતા આવરણ પહેરો.  

 જો તમારા હાથ ચો ખા ન 
હોય તો તમારી આંખો, 
નાક કે મો ંન ે પશ કરવો 

 

   

ખાસ કરીન ેઆવા સમય ેડાયાિબટીશ, વજન અન ે લડ શેરન ેિનયં ણમા ંરાખવુ ંમહ વપણૂ છે. જો તમન ે

કોઈ માગદશનની જ ર હોય તો કૃપા કરી સજરી િવભાગમા ંઅમારો સંપક કરો. 

તમારા વા ય ળવવામા ંમદદ કરવા માટે આખા વષ દરિમયાન અમ ેતમન ેિવટામીન D લેવાની સ ાવાર 
સલાહનુ ંપાલન કરવા ો સાિહત કરીશુ.ં  આ માટે િત િદન 10 માઈ ો ામનો ડોઝ લેવાની ભલામણ છે. 

તમ ેકોઈ કેિમ ટ અથવા સુપરમાકટમાંથી આ મેળવી શકશો. 

અન ેછે લે, ફરીવાર તમન ે વતમાન COVID-19 સલાહ િવશ ેયાદ અપાવી દઈએ.  જો તમારા શરીરનુ ં
તાપમાન વધાર ેહોય, પહેલી વાર કે સતત કફ રહેતો હોય અન/ેઅથવા લાંબા સમય સુધી વ તુનો વાદ કે ગંધ 

પારખી શકાતી ન હોય તો તમને કોરોના વાયરસનો ચેપ હોઈ શકે છે. કૃપા કરી ઘરમા ંરહો અન ેફોન નંબર 
NHS 111 નો ઉપયોગ કરો જ ેતમન ેમદદ કરી શકશ.ે  

કૃપા કરી મનમા ંકોઈ સંકોચ ન રાખો - NHS અહી ંતમારી મદદ માટે છે અન ેકામકાજ અથ તે ચાલંુ છે. 



 

છે લી અ તન માિહતી મળેવવા કૃપા કરી www.gov.uk/coronavirus ની મુલાકાત લો. 
તમામ માિહતી અન ેમાગદશનની ચો સાઈ કરી 29/06/20 ના રોજ 
 


