
કોવિડ-19 – કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતની ઘર પર કેિી રીતે સભંાળ લેિી 
ડીસેમ્બર 2020 

1  

 
 

કોવિડ-19 દ્વારા બબમાર પડતા મોટાભાગનાાં લોકોને હળિા લક્ષણો હશે અને ઘર પર સાજા થિા જોઇએ. ઘર 

પર સાંભાળ લેિાથી કોવિડ-19 ફેલાતો અટકાિિામાાં મદદ કરી શકે છે. જો તમે કોવિડ-19 ન ાં વનદાન થય ાં 
હોય તેિી વ્યક્તતની સાંભાળ લઇ રહ્યા હોિ, અથિા તેની સાથે રહતેા હોિ અને તે ઘર પર સાજા થિા પરૂતા 
સારા હોય, તો તમાર ાં  પોતાન ાં અને ઘરમાાં અન્ય લોકોન ાં, તથા તમારા સમ દાયનાાં લોકોન ાં રક્ષણ કરિા માટે 

આ માગગદવશિકાન ાં પાલન કરો. 
 
ઘરે રહીને કોવિડ-19 દદીની સારિાર કરિાના સાંજોગોમાાં તમારે ક લ 24 દદિસ સ ધી આઇસોલેટ/સેલ્ફ-

આઇસોલેટ થવ ાં જરૂરી છે. જો આ શક્ય નથી તો કોવિડ-19 ના દદીએ િૈકલ્લ્પક આઇસોલેશન વિકલ્પો અંગે 

તેમના જાહરે સ્િાસ્્ય નસગ સાથે િાત કરિાની રહશેે. 

 

હ  ંઘર પર મારા પરરિારના ંસભ્યો અથિા સહિાસીને કેિી રીતે સહાયતા 
કરી શક ં છ?ં 

કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતએ સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવ  ંઅવનિાયય છે. આનો અથય એ થાય છે કે તેઓ 

તાત્કાલલક અથિા આપાત્તકાલલન તબીબી સભંાળની જરૂર ન હોય તો તેઓન  ંઘર છોડી શકતા નથી. 
તેઓએ પાલત  પ્રાણીઓ સરહત ઘરમા ંતમામ વ્યક્તતઓથી આઇસોલેટ થિાની જરૂર પડે છે. જો શક્ય 

હોય, તેઓએ અલાયદા ઓરડામા ંઅથિા અલાયદા ફ્લોર પર રહવે   ંજોઇએ અને તેઓના ંપોતાના ં
બાથરૂમનો ઉપયોગ કરિો જોઇએ. જો વ્યક્તતએ બાથરૂમ શેર કરિાની જરૂર પડ,ે તો ખ બ જ સ્પશય 
કરિામા ંઆિતો હોય તેિી સપાટીઓ વનયવમત રડસઇન્ફેતટ કરો (દા.ત. ટોઇલેટ, ફોસેટ, નળ, 

દરિાજાના ંહને્ડલ, લાઇટની ક્સ્િચ િગેરે). 

 

કોવિડ-19 ધરાિતા વ્યક્તતને માત્ર એક વ્યક્તતએ સભંાળ પ્રદાન કરિી જોઇએ. ઉંચા જોખમ પર 

રહલેા લોકોએ લબમાર વ્યક્તતની કાળજી લેિાન  ંકે તેના ંનજીકના ંસપંકયમા ંઆિિાન  ંટાળવ  ંજોઇએ. 

      જૂન 2021 કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતની ઘર  
પર કેિી રીતે સાંભાળ લેિી 
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આમા ં60 િર્ય કે તેનાથંી િધારે િયના ંલોકો, નબળુ રોગ પ્રવતકારક તતં્ર ધરાિતા લોકો અથિા 
આંતરરક આરોગ્યની સમસ્યાઓ ધરાિતા લોકોનો સમાિેશ થાય છે. ઘરમા ંકોવિડ-19 નો સભંવિત 

ફેલાિો અટકાિિા માટે, લબમાર વ્યક્તત માટે અથિા કોવિડ-19 થી ગલંભર જરટલતાઓના ંઉંચા જોખમ પર 

હોઇ શકે તેિા ઘરના ંસભ્ય માટે િૈકલ્લ્પક રહઠેાણ શોધિામા ંસહાય કરી શકે છે. િધ  મારહતી માટે, કોવિડ-

19 ધરાિતી વ્યક્તતએ તેઓના ંજાહરે આરોગ્ય અવધકારી સાથે િાત કરિી જોઇએ, અથિા હલે્થ લલિંતસ – 

ઇન્ફો સાન્ટેનો સપંકય  કરિો જોઇએ (204-788-8200 અથિા 1-888-315-9257). 

 

જાહરે આરોગ્ય અવધકારીઓ કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતન  ંતાપમાન, લક્ષણો, સ ખાકારીની આકારણી 
કરિા અન ેકોઇપણ પ્રશ્નો અથિા લચિંતાઓનો પ્રવતભાિ આપિા માટે વનયવમત રીત ેતેઓનો સપંકય 
કરશ.ે કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતએ તેના ંલક્ષણો શરૂ થયા પછી ઓછામા ંઓછા 10 રદિસ સ ધી અને 
24 કલાક લક્ષણો િગરના ંથાય ત્યા ંસ ધી આઇસોલેટ રહિેાન  ંચાલ  ંરાખવ  ંજોઇએ. તેઓ ઓઇસોલેટ 

રહિેાન  ંક્યારે બધં કરી શકે તે અંગ ેજાહરે આરોગ્ય અવધકારી તેઓને કહશેે. સેલ્ફ-આઇસોલેશન બધં 

કરી શકાય તેિી સલાહ આપિામા ંઆિે ત્યા ંસ ધી આ સમગ્ર સમયગાળા માટે સાિચેતીઓ યથાસ્થાને 
રહિેી જોઇએ. 

 

નોંધ લેશો કે પ્રાવંતય આરોગ્ય ઓથોરરટી, પબ્લલક હલે્થ કોવિડ-19 કોન્ટેતટ સેન્ટર, કેનેરડયન રેડ ક્રોસ, 

24/7 ઇન ટચ અથિા અન્ય પાટયનરો તરફથી સપંકય કરિામા ંઆિી શકે છે. ઓટોમેટેડ કૉલ સીસ્ટમ 

અથિા એસએમએસ ટેતસ્ટ સદેંશાઓ દ્વારા પણ વ્યક્તતઓનો સપંકય  કરિામા ંઆિી શકે છે. ઓટોમેટેડ 

કૉલ્સ ટેસસ્ટિંગના ંસમયે પ્રદાન કરિામા ંઆિેલા નબંર પર કરિામા ંઆિશે અને સિારે 9:00 િાગ્યા 
અન ેસાજંના ં8:00 િાગ્યા િચ્ચે સપ્તાહમા ંસાત રદિસ થશે, તેઓને મેળિિા માટે, તેઓના ંફોન પર 

કોઇપણ અજ્ઞાત કૉસ-લલોરકિંગ સેરટિંગ્સ બધં કરિા અવનિાયય છે. વ્યક્તતઓ તેઓ લક્ષણો િગરના ંબને 

ત્યા ંસ ધી અને તેઓને કેસ બધં કરિામા ંઆિે ત્યા ંસ ધી વનયવમત કૉલ્સ મેળિિાન  ંચાલ  ંરાખશે. 

ઓટો-ડાયલર કૉલ્સ, એસએમએસ ટેતસ્ટ સદેંશાઓ અને ગોપવનયતાની બાબતો સરહત કેસ અને સપંકય  
વ્યિસ્થાપન પર િધ  મારહતી manitoba.ca/covid19/testing/monitoring/index.html 

પર શોધી શકાય છે.  

 

જો કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતને િધારે ખરાબ લાગિાન  ંશરૂ થાય અથિા શ્વાસ લેિામા ંમ શ્કેલી 
પડતી હોય, તો કૉલ કરો: હલે્થ લલિંતસ – ઇન્ફો સાન્ટે (204-788-8200 અથિા 1-888-315-9257). 

તમને તબીબી આકારણીની જરૂર છે કે નહીં તે નક્કી કરિામા ંએક નસય તમને સહાય કરશે. 

https://manitoba.ca/covid19/testing/monitoring/index.html
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જો કોવિડ-19 ના દદીને નીચેનામાથંી કોઈ લક્ષણો જણાય તો: 
• નિો અથિા િકરતો જતો છાતીનો દ :ખાિો 
• શ્વાસ લેિામા ંમ શ્કેલી 
• હોઠ અથિા ચહરેો ભખૂરો થઈ જિો  
• એકદમ ગભરામણ થિી  
• સ્રોકના લક્ષણો જેમ કે હાથ-પગમા ંનબળાઈ, ખાલી ચડિી, બોલિામા ંથોથિાવ  ંઅથિા ચહરેો 
નમી પડિો 

• 911 પર કોલ કરો 
 

તેઓને જરૂરી સભંાળ મેળિિા િહલેા તબીબી ધ્યાન મેળિવ  ંમહત્િપણૂય છે. 

 

કોવિડ-19 ધરાિતી કોઇ વ્યક્તતનાાં સાંભાળ આપનારા તરીકે, હ ાં બબમાર 

થિાનાાં મારા જોખમને કઇ રીતે ઓછાં કરી શક ાં છાં? 

કોવિડ-19ની સપંણૂય રસી લેિાથી લબમારીન  ંજોખમ નોંધપાત્ર રીત ેઓછ ંકરી શકાય છે. જો શક્ય હોય 

તો સારિાર કરનારે પણ રસી લઈ લેિી જોઈએ. 

 

તમે સભંાળ લઇ રહ્યા હોિ તેિી વ્યક્તત તેની મોટાભાગની સભંાળ લઇ શકિા સમથય હોિી જોઇએ 

(જ ઓ તથ્યપવત્રકા – લક્ષણોિાળા ન અને/અથિા કોવિડ-19 તપાસની રાહ જોઇ રહલેા વ્યક્તતઓ 

માટે આઇસોલેશન); જોકે, તે વ્યક્તતને સમયાતંરે મદદની જરૂર પડી શકતી હોય. સભંાળ આપનાર 

તરીકે, તમે આમ કરીને તમાર ં રક્ષણ કરી શકો છો: 
 

• તમારા હાથ અિારનિાર ધોિા. ઓછામા ંઓછી 15 વમનીટ સ ધી સાબ  અને હ ફંાળા પાણીથી ધ ઓ અને 
સારી રીતે તમારા હાથ સ કા કરો. તમે આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો 
છો. 

• શરીરના ંપ્રિાહીઓ સાથે સીધો સપંકય  ટાળિો, ખાસ કરીને સ્ત્રાિો જે મ ખ અને નાકમાથંી બહાર આિતા 
હોય જેમ કે લાળ, ઉધરસ અને છીંક. 

• યોગ્ય વ્યક્તતગત રક્ષણાત્મક સાધનો પહરેિા. 

https://www.gov.mb.ca/covid19/resources/index.html#factsheets
https://www.gov.mb.ca/covid19/resources/index.html#factsheets
https://www.gov.mb.ca/covid19/resources/index.html#factsheets
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• જો તમારે લબમાર વ્યક્તતથી બે મીટર (છ ફૂટ) અંદર રહિેાની જરૂર પડ,ે તો તમાર બને્નએ મેરડકલ 

માસ્ક પહરેિા જોઇએ. સભંાળ આપનારે આંખન  રક્ષણ પણ પહરેવ  ંજોઇએ (ચશ્મા પરૂત   ંરક્ષણ 

આપતા નથી). લબમાર વ્યક્તત સાથે સપંકયમા ંઆવ્યા બાદ તમારા હાથ ધ ઓ. 

• તેઓના ંશરીરના ંપ્રિાહીઓ (દા.ત. લાળ, શ્લેષ્મ, ઉલ્ટી, પેશાબ, મળ) સાથે તમને સપંકયમા ંલાિે 
તેિી સભંાળ પ્રદાન કરતી િખતે રડસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્ઝ, મેરડકલ માસ્ક અને આંખન  ંરક્ષણ પહરેો. 

• સ રલક્ષત રીતે રક્ષણાત્મક સાધનોનો ઉપયોગ કરિો. 

- 2 િર્યથી ઓછી િયના ંબાળકો પર, જે લોકોને શ્વાસ લેિામા ંતકલીફ પડતી હોય અથિા અથિા 
મદદ િગર માસ્ક દૂર ન કરી શકતી હોય તેિી વ્યક્તતઓ પર ફેસ માસ્ક રાખિા ન જોઇએ. 

- જ્યારે સ રક્ષાત્મક સાધનો પહરેતા હોિ, ત્યારે તમારે પ્રથમ તમારા હાથ ધોિા જોઇએ અથિા 
આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝરનો (ઓછામા ંઓછા 60 ટકા આલ્કોહોલ) ઉપયોગ કરિો 
જોઇએ. 

- પ્રથમ માસ્કને તમારા કાન ફરતે બાધંીને અથિા તેને તમારા મસ્તક ફરતે બાધંીને પહરેો; પછી તેને 
તમારા નાકની બન્ને બાજ  પર દબાિીને તમારી હડપચી નીચે ખેંચીને બધંબેસત   ંકરો. ત્યારબાદ 

તમાર ં આંખન  ંરક્ષણ અને ગ્લોવ્ઝ પહરેો. 

- રક્ષણાત્મક સાધનો દૂર કરતી િખતે, તમારા ગ્લોવ્ઝ દૂર કરો, તમારા હાથ ધ ઓ, પછી તમાર ં 
રક્ષણાત્મક સાધન દૂર કરો અને છેલ્લે, તમાર ં માસ્ક દૂર કરો. ફરીથી તમારા હાથ સ્િચ્છ કરો. 

- તમામ સપંકય બાદ તમારા હાથ સારી રીતે સ્િચ્છ કરો. 

• કોવિડ-19 ધરાિતી વ્યક્તતના ંકચરાને કાળજીપિૂયક હાથ ધરિો. 

- કચરો (દા.ત. રટશ્ય,ૂ ઉપયોગમા ંલીધેલ  ંમાસ્ક, િગેરે.) પ્લાસસ્ટકની બેગ રાખેલી કચરા પેટીમા ંફેંકિો 
જોઇએ. 

- કચરો ફેંકિા માટે, કચરાની બેગ બાધંી દો અને ઘરના ંઅન્ય કચરા સાથે વનકાલ કરો. તમારા 
ચહરેા કે કચરાનો સીધો સ્પશય નહીં કરિાનો પ્રયાસ કરો. 

• ઘરના ંકચરાને હાથ ધયાય બાદ તમારા હાથ ધ ઓ અથિા આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝરનો 
ઉપયોગ કરો. 
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- લબમાર વ્યક્તતના ંમેલા કપડા હાથ ધરતી િખતે રડસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્ઝ અને મેરડકલ માસ્ક પહરેો. 

- મેલા કપડાને લોન્રી બેગમા ંઅથિા પ્લાસસ્ટકની બેગ રાખેલી હોય તેિી ટોપલીમા ંરાખો. 
હલાિશો નહીં. 

- લબમાર વ્યક્તતના ંકપડા અને લલનનન ેઅન્ય કપડાઓ સાથે ધોઇ શકાય છે. 

- રેગ્ય લર ધોિાના ંસાબ નો ઉપયોગ કરો અને તમારા િૉવશિંગ મવશનને સેવનટાઇઝ કે ગરમ કરિા માટે 

સેટ કરો. કપડા સારી રીતે સકૂિિા જોઇએ. 

- તમારા ગ્લોવ્ઝ દૂર કરો, તમારા હાથ ધ ઓ અને તમાર ં માસ્ક દૂર કરો અને ફરીથી તમારા હાથ ધ ઓ. 

- જો લોન્રી કન્ટેઇનર લબમાર વ્યક્તતના ંમેલા કપડાઓના ંસીધા સપંકયમા ંઆિે છે, તો તેને મદં લલીચ 

દ્રાિણથી રડસઇન્ફેતટ કરો. 

ઘરમા ંઅન્ય લોકોમા ંકોવિડ-19 ફેલાિાન  ંજોખમ હ  ંકેિી રીતે ઘટાડી શક ં 
છ?ં 

• રદિસમા ંઓછામા ંઓછી બે િખત, અથિા જરૂરીયાત પ્રમાણ ેિધારે માત્રામા ંઉચ્ચ સ્પશય ક્ષેત્રો સાફ 

કરો અને રડસઇન્ફેતટ કરો (દા.ત. ટોઇલેટ, ફોસેટ્સ, વસિંતસ, કાઉન્ટરરોપ્સ, ટેબલ, લાઇટ ક્સ્િચ, 

દરિાજાના ંહને્ડલ, ઇલેતરોવનતસ, રીમોટ કન્રોલ, િગેરે). 

• સફાઇ અને રડસઇન્ફેતટ કરતી િખત,ે આ સ વનવિત કરો: 

- રડસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્ઝ પહરેો. 

- ક્ષેત્ર અથિા િસ્ત  જો મેલી હોય તો સાબ  અને પાણીથી સાફ કરો. ત્યારબાદ, ઘરગ્્ ાં 
દડસઇન્ફેતટન્ટનો ઉપયોગ કરો. 

• તમે પ્રોડતટ સ રલક્ષત અને અસરકારક રીતે િાપરતા હોિાન  ંસ વનવિત કરિા માટે લેિબ પરની 
સચૂનાઓન  ંપાલન કરિાની ખાતરી કરો. ઘણી પ્રોડતટ્સ જતં  ઓનો નાશ કરિા માટે ઘણા 
ઉત્પાદનો કેટલીક વમનીટ સ ધી સપાટીને ભીની રાખિાની ભલામણ કરે છે. ગ્લોવ્ઝ પહરેિા, 
જગ્યા સારી હિાઉજાસ ધરાિતી હોિાન  ંસ વનવિત કરિાની અને િસ્ત   અથિા સપાટીને 
ઉપયોગ કયાય બાદ લ ૂછંી નાખંિાની અથિા વિિંછળી નાખંિાની પણ ઘણા ભલામણ કરતા હોય 

છે. 
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- રડસઇન્ફેતટન્ટ ઓછામા ંઓછા 70 ટકા આલ્કોહોલ ધરાિતા હોિા જોઇએ અથિા ઇપીએરજીસ્ટડય 
ઘરગથ્્  ંરડસઇન્ફેતટન્ટ તરીકે િગીકૃત થયેલા હોિા જોઇએ. એક લીટર પાણીમા ં20 વમલી 
(ચાર ચમચી) લલીચ વમશ્ર કરીને તમે તમાર ં પોતાન  ંરડસઇન્ફેતટન્ટ બનાિી શકો છો. 
રડસઇન્ફેતટન્ટ એક વમનીટ સ ધી સપાટી પર રહવે   ંજોઇએ. 

- પણૂય કયાય બાદ ઓછામા ંઓછી 15 સેકન્ડ સ ધી સાબ  અને હ ફંાળા પાણીથી તમારા હાથ ધ ઓ 

અથિા આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો. 

• લલડ નીચ ેકરીને ટોઇલેટ ફ્લશ કરો. 

• વ્યક્તતગત િસ્ત ઓ શેર કરિાન  ંટાળો (દા.ત. ટથૂ બ્રશ, ટ િાલ, ધોિાના ંકપડા, બેડ-લલનન, વસગરેટ, 

ધોયા િગરના ંભોજનના ંિાસણો, પીણાઓ, ફોન, કમ્પપ્યટૂર અથિા અન્ય ઇલેતરોવનક ઉપકરણો). 

• ખોરાક અથિા પીણાઓ શેર કરિાન  ંટાળો. 

• આબોહિાની સાન કૂળતા અન સાર બારી ખોલો. 

 

ઘરમાાં કોઇ વ્યક્તતની સાંભાળ લેિા માટે મારે ક્યાાં પરૂિઠાઓની જરૂર પડે છે? 

❑ મેરડકલ અથિા પ્રરક્રયાત્મક માસ્ક 

❑ રડસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્ઝ 

❑ આંખન  રક્ષણ 

❑ થમોમીટર 

❑ તાિ-ઓછો કરતી દિાઓ 

❑ િહતે   ંપાણી 
❑ હાથનો સાબ  
❑ ઓછામા ંઓછો 60 ટકા આલ્કોહોલ ધરાિતો આલ્કોહોલ-આધારરત હને્ડ સેવનટાઇઝર 

❑ રટશ્ય ૂ

❑ પ્લ્ટાસસ્ટકની કોથળીઓ સાથેની કચરા પેટી 
❑ વનયવમત ઘરગથ્ત   સફાઇ ઉત્પાદનો 
❑ સ્ટોર પરથી ખરીદેલા રડસઇન્ફેતટન્ટ, અથિા જો ઉપલલધ ન હોય, તો લલીચ અને મદં કરિા માટેન  ં
અલગ કન્ટેઇનર 
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❑ આલ્કોહોલ (70 ટકા) પ્રેપ િાઇપ્સ 

❑ રેગ્ય લર લોન્રી સાબ  
❑ િાસણ ધોિાનો સાબ  
❑ રડસ્પોઝેબલ પેપર ટોિેલ 
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મારા ઘર બહાર કોવિડ-19 ફેલાતો અટકાિિા હ ાં શ ાં કરી શક ાં છાં? 

જો તમે પરરિારના ંસભ્ય અથિા સહિાસીની સભંાળ લઇ રહ્યા હોિ, તો અન્ય લોકો સાથે સપંકયમા ં
આિિાન  ંટાળો. તમારા છેલ્લા જાલણતા નજીકના ંસપંકય  પછી 14 રદિસો સ ધી સેલ્ફ-આઇસોલેટ 

(તિૉરેન્ટાઇન) થાઓ અને લબમારીના ંકોઇપણ લક્ષણો માટે તમારી દેખરેખ રાખો (દા.ત. તાિ / ટાઢ, 

ઉધરસ, ગળાનો સોજો / ઘોઘરો અિાજ, શ્વાસ ચઢિો, સ્િાદ અથિા ગધંની ક્ષમતા ગ માિિી, અથિા 
છેલ્લા 24 કલાકથી િધારે સમયથી તમને ઉલ્ટી થાય છે કે ઝાડા થાય છે, અથિા કોવિડ-19 સ્ક્રીવનિંગ ટલૂ 

પર યાદીગત કરિામા ંઆિેલા અન્ય લક્ષણો). સારિાર આપીને તમારે ક લ 24 કલાક સ ધી 
આઇસોલેટ/સેલ-્આઇસોલેટ થિાની જરૂર પડશે. જો આમ કરવ  ંશકય નથી તો દદી િૈકલ્લ્પક 

આઇસોલેશનના વિકલ્પો અંગે તેમની જાહરે સ્િાસ્થ્ય નસય સાથે િાત કરે એન  ંધ્યાન રાખો. જો તમે સપંણૂય 
રસી લીધી છે તો તમારે આઇસોલેટ/સેલ્ફ-આઇસોલેટ થિાની જરૂર નરહ પડે, પણ તમારી જાણ મ જબના 
છેલ્લા સપંકય  પછીથી 14 રદિસ સ ધી તમારે કોવિડ-19ના લક્ષણોન  ંસ્િ-વનરીક્ષણ કરવ  ંજોઈએ. 

 

ડીલલિરી અથિા વપક-અપ સેિાનો ઉપયોગ કરો, અથિા અન્ય લોકો સાથે સપંકયમા ંઆિિાન  ંટાળિા માટે 

વમત્રો અથિા પરરિારના ંસભ્યોને તમારા મ ખ્ય દરિાજા પર કરીયાણ  ંઅને પરૂિઠાઓ મકૂી જિા માટે પછૂો. 
કોવિડ-19 ધરાિતા ઘરના ંસભ્યની સભંાળ લેતા હોિ ત્યારે મ લાકાતીઓને આિિા ન દો. તમારા 
ઘરમા ંવનયવમત રીતે આિતા હોય તેિા કોઇપણ સેિા પ્રદાતાઓને રદ્દ કરો અથિા સલૂચત કરો કે 

ઘરના ંસભ્ય લબમાર છે, કોવિડ-19 ધરે છે, અથિા તપાસના ંપરરણામોની રાહ જોઇ રહ્યા છો. આમા ં
હોમ કેર કમયચારીઓ, વ્યાિસાવયક થેરાવપસ્ટ્સ, ફીલઝયોથેરાવપસ્ટ્સ, સામાજજક કાયયકરો િગેરેનો 
સમાિેશ થાય છે. સેિા પ્રદાતાઓ આ સમય દરવમયાન શ્રેષ્ઠ રીતે કેિી રીતે સભંાળ પ્રદાન કરિી 
તેની ચચાય કરશ.ે 

 

કોવિડ-19 વિશે િધ  મારહતી માટે: 

• તમારી જાહરે આરોગ્ય નસય સાથે િાત કરો. 

• વિવનપેગમા ંહલે્થ-- લલિંતસને 204-788-8200 પર કૉલ કરો; મેવનટોબામા ંઅન્ય જગ્યાએ ટોલ ફ્રી 
1-888-315-9257. 

મ લાકાત લો: 

• મેવનટોબા સરકારની કોવિડ-19 િબેસાઇટ: www.gov.manitoba.ca/covid19/ 

• કેનેડા સરકારની કોવિડ-19 િેબસાઇટ: www.canada.ca/en/public-health/ 

services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html 

http://www.gov.manitoba.ca/covid19/
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection.html
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