
સેવકગણ/ સંભાળ લેનાર માટેની સૂચનાઓ: 
 માસ્ક: સેવકગણ/ સંભાળ લેનાર જ્યારે બીમાર વ્યક્તિ સાથે એક જ રૂમમા ંહોય ત્યારે ક્િ-સ્િરીય માસ્ક( ટ્રિપલ –

લેયર) મેટ્રિકલ માસ્ક યોગ્ય રીિે પહેરવ ં.  માસ્ક ધારણ કરેલ હોય ત્યાર ેમાસ્કના આગળના ભાગે અિવ ં નહીં . માસ્ક 

શરીરના કોઈ પણ ઉત્સજજક  દ્રવ્ય દ્વારા ભીન ં કે ગંદ  થાય ત્યારે માસ્કન ેઅક્નવાયજપણે બદલી નાખો .વપરાશ બાદ 

માસ્કનો યોગ્ય ક્નકાલ કરવો. ત્યારબાદ હાથ સ્વચ્છ કરવા. વ્યક્તિએ પોિાના ચહેરા, નાક કે મ ખને અિવ ં નહીં  . 
 

 હાથનીસ્વચ્છિા:  સેવકગણે દરદી કે દરદીના િત્કાલીન વાિાવરણના સંપકજમાં આવ્યા બાદ હાથ સ્વચ્છ કરવાની 

િકેદારી રાખવી . 

 જમવાન ં બનાવ્યા બાદ, જમિાં પહેલાં, ટોયલેટનો વપરાશ કયાજ બાદ અને જ્યારે પણ હાથ અસ્વચ્છ જણાય ત્યાર ે

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 ક્મક્િિ સેનેટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.  

 પાણી અને સાબ થી હાથ ધોયા બાદ િેન ેસૂકવવા ક્નકાલ કરી શકાય િેવા પેપર ટોવેલ કે પેપર નેપકીનનો ઉપયોગ 

ઇચ્છનીય છે. જો િે સહેલાઈથી મળે િેમ ના  હોય િો કાપિના ટોવેલનો ઉપયોગ કરવો અને િે ભીનો થાય ત્યાર ે

બદલી નાખવો . 
 

 દરદીનો સંપકજ: દરદીના શરીરમાથી િવિા કોઈ પણ પ્રવાહી પદાથજ-ખાસ કરીને મોઢા અને શ્વસન (નાક) માંથી 

િવિા પ્રવાહીના સીધા સંપકજમાં આવવાન ં ટાળો. દરદીને સ્પશજ કરિી વખિે ક્નકાલ કરી શકાય િેવા (ટ્રિસ્પોઝેબલ) 

હાથમોજા પહેરો. હાથમોજા પહેરિી અને ક્નકાળિી વખિે હાથની સ્વચ્છિાન ં ખાસ ધ્યાન રાખો.  

 ચેપગ્રસ્િ હોવાની સંભાવના વાળી પ્રત્યેક વસ્િ નો સંપકજ ના થાય િેની ચ સ્િ કાળજી રાખો.  (દા.િ. ક્સગારેટ કે બીિી 

પરસ્પર આપવી/ ભોજનના વાસણો વાપરવા, વાનગીઓ,પીણાઓ, વાપરેલા ંટોવેલ, ચાદર કે ઓક્શકાના કવર 

વગેર)ે 

 દરદીના ંરૂમમાંજ દરદીને જમવાન ં આપવ ં. 

 દરદીના વાપરેલા ંવાસણો હંમેશાહાથમોજા પહેરીને સાબ  કે ટ્રિટરજંટ થી સાફ કરવા. વાસણો ફરીથી વાપરી શકાય. 

હાથમોજા કાઢ્યા પછી અને દરદીએ ઉપયોગમા ંલીધેલી વસ્િ ન ેસ્પશજ કયાજ પછી અવશ્ય હાથ ફરીથી ધોઈ દેવા.  

 જ્યારે આપ દરદીએ અિેલ કપિાં કે ચાદર જેવી વસ્િ ઓ સાથે કામ કરી રહ્યા હોવ ત્યારે ક્િ- સ્િરીય (ટ્રિપલ –લેયર) 

મેટ્રિકલ માસ્ક અને ક્નકાલ કરી શકાય િેવા (ટ્રિસ્પોઝેબલ) હાથમોજાનો ઉપયોગ અવશ્ય કરવો.  

 સેવકગણે/ દરદીની સંભાળ રાખનારે દરદી સૂક્ચિસારવારનો અમલ કરે િેની િકેદારી રાખવી.  

 સેવકગણ/ દરદીની સંભાળ રાખનાર િથા દરદીના નજીકના સંપકજમાં આવનાર ેિેમના પોિાના સ્વાસ્થયન ં 

સ્વક્નરીક્ષણ િાપમાન માફીને કરિાં રહેવ ં. અને જો કોક્વિ-19ના ક્નદેક્શિ કોઈ પણ ક્ચન્હ (િાવ, ખાંસી, 

શ્વાસોચ્છવાસની િકલીફ) ક્વસ્િારિા જણાય િો િાત્કાક્લક જાણ કરવી.  

 

દરદી માટેની સૂચનાઓ:  

 દરદીએ હમ્મેશા ક્િસ્િરીય મેટ્રિકલ માસ્ક ઉપયોગમાં લેવો. માસ્કનો 8 કલાક જેટલો ઉપયોગ થાય પછી અથવા જો 

માસ્ક ભીનો કે કિક થઈ ગયો હોય િો િે 8 કલાક પહેલાજ દૂર કરવો.  

 1% હાઇપો તલોરાઈિ સોટ્રિયમ દ્વારા જીવાણુમ તિ કયાજ પછીજ ઉપયોગમા ંલીધેલ માસ્કનો યોગ્ય સ્થાન ેક્નકાલ 

કરવો.   



 દરદીએ કોઈ એક ક્નયિ કક્ષમાં ક ટ ંબીઓથી સલામિ દૂરી રાખીને રહેવ ં. ક્વશેષિ: ઘરના વિીલો અને ઉચ્ચ રતિચાપ, 

હૃદય અને રતિવાક્હનીનો રોગ કે ટ્રકિની સંબંક્ધિ ગંભીર બીમારીથી ગ્રસ્િ વ્યક્તિઓથી ખાસ દૂર રહેવ ં.  

 દરદીએ આરામ કરવો અને શરીરમાં યોગ્ય માિામાં પાણી જળવાય માટે ખૂબ પ્રવાહીન ં સેવન કરવ ં.  

 દરદીએ શ્વસન સંબંક્ધિ ક્શષ્ટાચારન ં સદા પાલન કરવ ં.  

 વારંવાર સાબ  અને પાણીથી ઓછામાં ઓછી 40 સેકન્િ સ ધી હાથ ધોવા અથવા આલ્કોહોલ ધરાવિા સેક્નટાઈઝરથી 

સિિ હાથ સાફ કરવા.  

 પોિાની વસ્િ ઓન  ં બીજાઓની સાથે આદાન-પ્રદાન કરવ ં નહીં.  

 કક્ષમા ંજે સપાટીઓ સંપકજમાં આવિી હોય, જેવીકે ટેબલ ટોપ, દરવાજાના હાથા, સ્વીચો વગેર,ે િેન ેવારંવાર  1% 

હાઇપો તલોરાઈિ સોટ્રિયમ દ્રાવણથી સાફ રાખો.  

 દરદીએ ક્ચટ્રકત્સકની સૂચનાઓન ં ખૂબ ચ સ્િી સાથે પાલન કરવ ં અને દવાઓ સૂચના પ્રમાણે ક્નયક્મિ લેવી.  

 દરદીએ પ્રક્િટ્રદન પોિાન ં િાપમાન માપી અને પોિાના સ્વાસ્્યની સ્વય ંદેખરેખ રાખવી અને જો કોક્વિ-19ના 

ક્નદેક્શિ કોઈ પણ ક્ચન્હ (િાવ, ખાંસી, શ્વાસોચ્છવાસની િકલીફ) જણાય િો ત્વટ્રરિ જાણ કરવી.  

 


