
સેવકગણ/ સભંાળ લેનાર માટેની સચૂનાઓ: 
 માસ્ક: સેવકગણ/ સભંાળ લેનાર જ્યારે બીમાર વ્યક્તિ સાથે એક જ રૂમમા ંહોય ત્યારે ત્રિ-

સ્િરીય માસ્ક ( ટ્રિપલ –લેયર) મેટ્રિકલ માસ્ક યોગ્ય રીિે પહરેવ .ં  માસ્ક ધારણ કરેલ હોય 
ત્યારે માસ્કના આગળના ભાગે અિવ  ંનહીં . માસ્ક શરીરના કોઈ પણ ઉત્સર્જક  દ્રવ્ય દ્વારા 
ભીન  ંકે ગદં  થાય ત્યારે માસ્કને અત્રનવાયયપણે બદલી નાખો .વપરાશ બાદ માસ્કનો યોગ્ય 
ત્રનકાલ કરવો. ત્યારબાદ હાથ સ્વચ્છ કરવા. વ્યક્તિએ પોિાના ચહરેા, નાક કે મ ખને અિવ  ં
નહીં  . 

 

 હાથની સ્વચ્છતા:  સેવકગણે દરદી કે દરદીના િત્કાલીન વાિાવરણના સપંકયમા ંઆવ્યા બાદ 
હાથ સ્વચ્છ કરવાની િકેદારી રાખવી . 

 જમવાન  ંબનાવ્યા બાદ, જમિા ંપહલેા,ં ટોયલેટનો વપરાશ કયાય બાદ અને જ્યારે પણ હાથ 
અસ્વચ્છ જણાય ત્યારે હાથ સ્વચ્છ કરવાની આદિ પાિવી. ઓછામા ંઓછ ં40 સેકન્િ સ ધી 
પાણી અને સાબ  વિે હાથ ધોવાની આદિ પાિવી .જો હાથ અસ્વચ્છ જણાિા ના હોય િો 
આલ્કોહોલ ત્રમત્રિિ સેનેટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.  

 પાણી અને સાબ થી હાથ ધોયા બાદ િેને સકૂવવા ત્રનકાલ કરી શકાય િેવા પેપર ટોવેલ કે 
પેપર નેપકીનનો ઉપયોગ ઇચ્છનીય છે. જો િે સહલેાઈથી મળે િેમ ના  હોય િો કાપિના 
ટોવેલનો ઉપયોગ કરવો અને િે ભીનો થાય ત્યારે બદલી નાખવો . 

 

 દરદીનો સપંકક : દરદીના શરીરમાથી િવિા કોઈ પણ પ્રવાહી પદાથય-ખાસ કરીને મોઢા અન ે

શ્વસન (નાક) માથંી િવિા પ્રવાહીના સીધા સપંકયમા ંઆવવાન  ંટાળો. દરદીને સ્પશય કરિી 

વખિે ત્રનકાલ કરી શકાય િેવા (ટ્રિસ્પોઝેબલ) હાથમોજા પહરેો. હાથમોજા પહરેિી અને 

ત્રનકાળિી વખિે હાથની સ્વચ્છિાન  ંખાસ ધ્યાન રાખો.  

 ચેપગ્રસ્િ હોવાની સભંાવના વાળી પ્રત્યેક વસ્ત  નો સપંકય ના થાય િેની ચ સ્િ કાળજી રાખો.  

(દા.િ. ત્રસગારેટ કે બીિી પરસ્પર આપવી/ ભોજનના વાસણો વાપરવા, વાનગીઓ, 

પીણાઓ, વાપરેલા ંટોવેલ, ચાદર કે ઓત્રશકાના કવર વગેરે) 

 દરદીના ંરૂમમાજં દરદીને જમવાન  ંઆપવ .ં  

 દરદીના વાપરેલા ંવાસણો હમંેશા હાથમોજા પહરેીને સાબ  કે ટ્રિટરજટં થી સાફ કરવા. 

વાસણો ફરીથી વાપરી શકાય. હાથમોજા કાઢયા પછી અને દરદીએ ઉપયોગમા ંલીધેલી 

વસ્ત  ને સ્પશય કયાય પછી અવશ્ય હાથ ફરીથી ધોઈ દેવા.  



 જ્યારે આપ દરદીએ અિેલ કપિા ંકે ચાદર જેવી વસ્ત  ઓ સાથે કામ કરી રહ્યા હોવ ત્યારે ત્રિ- 

સ્િરીય (ટ્રિપલ –લેયર) મેટ્રિકલ માસ્ક અને ત્રનકાલ કરી શકાય િેવા (ટ્રિસ્પોઝેબલ) 

હાથમોજાનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો.  

 સેવકગણે/ દરદીની સભંાળ રાખનારે દરદી સચૂચિ સારવારનો અમલ કરે િેની િકેદારી 

રાખવી.  

 સેવકગણ/ દરદીની સભંાળ રાખનાર િથા દરદીના નજીકના સપંકયમા ંઆવનારે િેમના 

પોિાના સ્વાસ્થયન  ંસ્વત્રનરીક્ષણ િાપમાન માફીને કરિા ંરહવે  .ં અને જો કોત્રવિ-19ના 

ત્રનદેત્રશિ કોઈ પણ ચચન્હ (િાવ, ખાસંી, શ્વાસોચ્છવાસની િકલીફ) ત્રવસ્િારિા જણાય િો 

િાત્કાચલક જાણ કરવી.  

 

દરદી માટેની સચૂનાઓ:  

 દરદીએ હમ્મેશા ત્રિસ્િરીય મેટ્રિકલ માસ્ક ઉપયોગમા ંલેવો. માસ્કનો 8 કલાક જેટલો ઉપયોગ 

થાય પછી અથવા જો માસ્ક ભીનો કે કિક થઈ ગયો હોય િો િે 8 કલાક પહલેાજ દૂર 

કરવો.  

 1% હાઇપો તલોરાઈિ સોટ્રિયમ દ્વારા જીવાણ મ તિ કયાય પછીજ ઉપયોગમા ંલીધેલ માસ્કનો 

યોગ્ય સ્થાને ત્રનકાલ કરવો.   

 દરદીએ કોઈ એક ત્રનયિ કક્ષમા ંક ટ ંબીઓથી સલામિ દૂરી રાખીને રહવે  .ં ત્રવશેષિ: ઘરના 

વિીલો અને ઉચ્ચ રતિચાપ, હૃદય અને રતિવાટ્રહનીનો રોગ કે ટ્રકિની સબંતં્રધિ ગભંીર 

બીમારીથી ગ્રસ્િ વ્યક્તિઓથી ખાસ દૂર રહવે  .ં  

 દરદીએ આરામ કરવો અને શરીરમા ંયોગ્ય માિામા ંપાણી જળવાય માટે ખબૂ પ્રવાહીન  ં

સેવન કરવ .ં  

 દરદીએ શ્વસન સબંતં્રધિ ત્રશષ્ટાચારન  ંસદા પાલન કરવ .ં  

 વારંવાર સાબ  અને પાણીથી ઓછામા ંઓછી 40 સેકન્િ સ ધી હાથ ધોવા અથવા આલ્કોહોલ 

ધરાવિા સેત્રનટાઈઝરથી સિિ હાથ સાફ કરવા.  

 પોિાની વસ્ત  ઓન  ં બીજાઓની સાથે આદાન-પ્રદાન કરવ  ંનહીં.  



 કક્ષમા ંજે સપાટીઓ સપંકયમા ંઆવિી હોય, જેવીકે ટેબલ ટોપ, દરવાજાના હાથા, સ્વીચો 

વગેરે, િેને વારંવાર  1% હાઇપો તલોરાઈિ સોટ્રિયમ દ્રાવણથી સાફ રાખો.  

 દરદીએ ચચટ્રકત્સકની સચૂનાઓન  ંખબૂ ચ સ્િી સાથે પાલન કરવ  ંઅને દવાઓ સચૂના પ્રમાણે 

ત્રનયત્રમિ લેવી.  

 દરદીએ પ્રત્રિટ્રદન પોિાન  ંિાપમાન માપી અને પોિાના સ્વાસ્્યની સ્વય ંદેખરેખ રાખવી 

અને જો કોત્રવિ-19ના ત્રનદેત્રશિ કોઈ પણ ચચન્હ (િાવ, ખાસંી, શ્વાસોચ્છવાસની િકલીફ) 

જણાય િો ત્વટ્રરિ જાણ કરવી.  

 


