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COVID 19 - રોગચાળા ના યુગમાાં શહેરી  વિસ્તારની વિવિધ પ્રિૃવિઓ માટે 

માગગદવશગકા : લોકડાઉન  સાથ ેઅથિા લોકડાઉન િગર. 

 

વિવિધ રાષ્ટ્ર ીય અન ેઆાંતરરાષ્ટ્ર ીય માગગદવશગકાઓ અન ેCOVID 19 માટેના વનિારક 

પગલાાં વિશનેી સામાન્ય સમજ મજુબ. 

 

ડો.તપસ્િી પુિાર અન ેડો.દીપક સક્સનેા દ્વારા, 

 

ભારતીય જાહેર આરોગ્ય સાંસ્થા ગાાંધીનગર. 

 

સામાન્ય માગગદવશગકા: 

 

1. હેન્ડ િોશ (હાથ ધોિાની વિયા):  

 સૌથી નિર્ણાયક(મહત્વિ ું) પણસ ું.  

 આપર્ ે હણથ ધોવણ મણટેિી પ્રથણિ ે યણદ રણખવણિી અિ ે તે જીવિમણું કણયમી ધોરર્ ે

અમલમણું મ કવણિી જરૂર છે અિ ેમણત્ર કોનવડ 19 સણમ ેલડવણ મણટે જ િહીું, પરુંત  અન્ય 

અનતતત્વમણું છે એવણ અિ ેભનવષ્યમણું િવણ આવિણર ચેપ મણટે જરૂરી છે.  

 હણથ ઓછણમણું ઓછી 20 સેકન્ડ સ ધી સણબ  અિ ેપણર્ી વડે ધોવણ  તે ખ બ જ મહત્વપૂર્ા 

છે.  

 બધી પ્રવૃનિઓ પહેલણું અિ ેપછી હણથ ધોવણ જોઈએ.  

 બહણરથી આવ્યણ પછી, તમણરણ ચહેરણિ ેતપર્ા કરતણ પહેલણ, ખણુંસી અથવણ છીુંક આવ્યણું 

પછી હણથ ધોવણિ ું સ નિનિત કરો. આ શ્વસિ અિ ેપણચક તુંત્રિણ તમણમ ચેપિ ેઅટકણવર્.ે  

 કણમ પરથી ઘર ેઆવ્યણ પછી અથવણ કોઈ લણુંબણ સમયથી બહણર કણમથી રહ્યણ હોય તો 

તરત જ તિણિ કરવ ું જોઈએ અિ ેકપડણું બદલવણ જોઈએ.વપરણયેલણ કપડણુંિ ેસણબ  અિ ે

પણર્ીમણું પલણળી લો.   

 સેનિટણઇઝર સણથ ેરણખવણિી ટેવ પણડવી, જયણર ેપર્ તમે બહણર જાઓ અિ ેહણથ ધોવણ 

ર્ક્ય િ હોય. ત્યણર ેઓછણમણું ઓછણ તેિે સેનિટણઇઝરથી સણફ કરી લો. 

 

2. શ્વસન સ્િચ્છતા:  

 તમણરણ મોું અિ ેિણકિ ેખણુંસી અથવણ છીુંક ખણતી વખતે ઢણુંકવણ તે કોનવડ સનહતિણ તમણમ શ્વસિ 

ચેપિ ેરોકવણ મણટેિ ું એક બીજ ું  મહત્વિ ું પણસ ું છે.  

 આ સણથેિો બીજો મ દ્દો એ છે કે તમણરણ શ્વસિ સ્ત્રણવિ ેસુંભણળ્યણ પછી તમણરણ હણથ ધોવણ.  

 જો તમે નટશ્ય  પેપરથી ખણુંસી અથવણ છીુંકતી વખતે તમણરણ િણક અિ ેમોું િ ેઢણુંકતણ હોવ તો ઢણુંકર્ણ 

વણળી કચરણિી પેટીમણું જ તેિો નિકણલ કરો, અિ ે તેિ ેજ્ણું ત્યણું ફેંકર્ો િહીું. જો તમે રૂમણલિો 

ઉપયોગ કરો છો, તો બીજા કોઈિે પર્ રૂમણલિો ઉપયોગ કરવણિી મુંજૂરી આપર્ો િહીું. જ્ણર ેપર્ 

ર્ક્ય હોય ત્યણર ેતેિે સણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોઈ લો અિ ેતડકણ મણું તેિે સ કવી દો. આવી દરકે પ્રવૃનિ 

પછી હુંમરે્ણું તમણરણ હણથિ ેસણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોવણિ ું યણદ રણખો. 
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3. સામાવજક અાંતર: 
 લોકડણઉિ  પછી COVID 19 િણ સુંક્રમર્િ ેરોકવણ મણટે સણમણનજક અુંતરિ ેઅિ સરવ ું પર્ મહત્વપૂર્ા 

છે. તેિો અથા છે કે દરકે સમય ેજયણર ેપર્ તમે તમણરણ ઘરિી બહણર િીકળો છો, ત્યણર ેતમણરી અિ ેબીજા  

વ્યનિ વચ્ચ ેઓછણમણું ઓછ ું  1 મીટર અથવણ 3 ફ ટિ ું અુંતર જાળવવ ું. નસદ્ણુંત રૂપ ેજ્ણું પર્ ર્ક્ય હોય 

ત્યણું સરકણર દ્વણરણ અપણયેલ સૂચિોિ ું પણલિ કરો. આ તમણરણમણું અિ ેતમણરણ ક ટ ુંબમણું ચેપ ફેલણવતો 

અટકણવર્.ે 
A. િમતતે કહેવણિી આદત બિણવો અિ ેહણથ નમલણવવણિ ું ટણળો. 

 

B. જો ર્ક્ય હોય તો, મેળણવડણઓમણું ભણગ લેવણ અથવણ તેિ ું આયોજિ કરવણિ ું ટણળો ( પણટી 

અથવણ કોઈપર્ ધણનમાક મેળણવડણ). 

 

C. જો તમિ ેખબર પડે કે તમણરી કુંપિી અથવણ ઓનફસમણું કોઈ પર્ વ્યનિ શ્વસિ ચેપથી પીનડત 

છે, જો તમે મણનલક છો, તો તેવણ કમાચણરીિ ેરજા આપો. જો તમિ ેરજા આપવણિી સિણ િ હોય, 

તો વ્યનિથી સણમણનજક અુંતર જાળવો. 

  

D. મ સણફરી દરનમયણિ પર્, સણમણનજક અુંતર જાળવવણિો પ્રયણસ કરો. જાહેર પનરવહિમણું સુંપરૂ્ા 

રીતે મ સણફરોથી ભરલેી બસ અથવણ ટરેિ મણું જવણિ ું ટણળો. ટૂુંકણ અુંતર મણટે ચણલીિ ેજવણિ ું 

અથવણ સણયકલિો ઉપયોગ કરો. 

 

E. જો તમે સલૂિ / હજામિી દ કણિ પર જાઓ છો તો ત્યણું જ વો, દરકેે મણતક પહેય ું છે કે િહીું, અિ ે

ડર ેસરિ ે નવિુંતી કરો કે ઉપયોગ કરતણ પહેલણ જુંત િણર્ક પદણથાથી તમણમ સણધિો સણફ કર.ે 

ખણતરી કરો કે સલૂિ કણયાકર / હજામ ેમણતક પહેરલે છે અિ ેતમણરણ મણટે િવણ કપડણું િો  ઉપયોગ 

કર ેછે કે િહીું. દ કણિમણું નવનવધ સપણટીઓિ ેતપર્ા કરવણિ ું ટણળો અિ ેદ કણિમણું વણત કરવણિ ું 

ટણળો.  

 

F. કોઈપર્ દ કણિ પર કુંઈપર્ ખરીદી કરતી વખતે સણમણનજક અુંતર જાળવવ ું. નડનજટલ મણધ્યમથી 

પૈસણિી ચ કવર્ી કરવણિો પ્રયણસ કરો અિ ેરોકડ અથવણ કણડાિો  ઉપયોગ ટણળો.  

 

G. કોઈપર્ ફેનરયણ / લણરીવણળણ પણસથેી ર્ણકભણજી અથવણ ફળોિી ખરીદી કરતી વખતે પર્ 

સણમણનજક અુંતરિી ખણતરી કરો અિ ેઆવી કોઈપર્  ખરીદી પછી હણથ ધોવણ. 

 

 

4. માસ્ક:  

 મણતક વધણરણિી સ રક્ષણ પૂરી પણડે છે. 

 જ્ણર ેપર્ તમે તમણરણ ઘરિી બહણર જાઓ ત્યણર ેમણતક પહેરો. 

 જો તમ ે ર્રદી અથવણ ખણુંસીથીથી પીડણવ છો, તો તમણરણ ચેપિ ેબીજામણું ફેલણતો  

અટકણવવણ મણટે હુંમેર્ણું મણતક પહેરો. ઘર્ણ દનક્ષર્ પૂવા એનર્યણિણ દેર્ોિણ લોકો જ્ણર ે

પર્ બહણર જાય છે ત્યણર ેમણતક પહેરવણિો એક સભ્યતણ છે. જો ર્ક્ય હોય તો, તેિે 

અમલમણું લણવો.  

 અમ ક વ્યવસણયોવણળણ લોકો, જમે કે કોઈ પર્ ઓનફસમણું ફ્રન્ટ ડેતક વ્યનિ અથવણ 

ક નરયર બોય વગેર ેજ ેઘરિણ લોકો સણથ ેસુંપકામણું આવે છે, તેઓએ હુંમરે્ણ મણતક પહેરવણ 

જોઈએ.  

 જો તમે COVID 19 દદીઓિી હોનતપટલમણું કણમ કરી રહ્યણું િથી, તો સરળ ઘરલે ું મણતક 

પહેરવો  તમણરણ મણટે યોગ્ય છે.  
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 મણતકિ ેટેનનિકલ રીતે તમણર ેકઈ રીતે  પહેરવ ું અિ ેતેિ ેકઈ રીતે ઉતણરવ ું તે પર્ તમણર ે

ર્ીખવ ું જોઈએ.  

 સણમણન્ય મણતક દરકે વપરણર્ પછી સણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોવણ જોઈએ અિ ેઆગલણ 

ઉપયોગ પહેલણું મણતકિ ેધોયણ પછી તડકણમણું સૂકણવો. જો તમ ે ડીતપોસેબલ મણતકિો 

ઉપયોગ કરી રહ્યણું છો, તો  ઉપયોગ કયણા બણદ તેિો નિકણલ ઢણુંકર્ણવણળણ કચરણિણ 

ડબ્બણમણું કરો. 

 

5.  આઇસોલેશન: 

 જો તમિ ેર્રદી, ઉધરસ, ગળણમણું દ ુઃખણવો, અથવણ તણવ િી તકલીફ હોય તો ઘર ેજાતે જ અલગ 

થવણિો પ્રયત્ન કરો અિ ેયોગય્ આરણમ કરો.  

 ઓનફસમણું, ર્ણળણમણું, કોઈપર્ મેળણવડણ અથવણ કોઈપર્ જાહેર તથળે જવણિ ું ટણળો. આપર્ ે

બધણ જો આ નિયમોિ ું પણલિ કરીર્ ું તો અન્ય લોકોિ ેશ્વસિ ચેપિણ ફેલણવો થતો અટકર્.ે 

 

6. સારા સ્િાસ્્ય અન ેપ્રવતરક્ષા જાળિો: 

 તમણરી રોગપ્રનતકણરક ક્ષમતણ હુંમેર્ણું સણરી રણખો.  

 નિયનમત તવતથ આહણર લો. જુંક ફૂડ વણરુંવણર ખણવણિ ું ટણળો. સણરણ તવણત્યિ ેજાળવવણ હુંમરે્ણ 

દરરોજ એક ફળ, કેટલણક ડર ણયફૂ્રટ લેવણિી ટેવ બિણવો. ર્ણકભણજી અિ ેફળોિણ ઉપયોગ કરતણ 

પહેલણ પણર્ી દ્વણરણ સણરી રીતે તેિે ધ વો.  

 જો ર્ક્ય હોય તો તણજ  ઘરમણું બિણવેલ ભોજિ લો.  

 નિષ્ર્ણતિી સલણહ મ જબ તમે નવનવધ આય વેનદક, હોનમયોપેનથક રોગપ્રનતકણરક બ તટર પર્ લઈ 

ર્કો છો. 

 

 

7. કસરત અન ેયોગા: 

દરરોજ 20 નમનિટ મણટે નિયનમત કસરત અિ ેયોગણ કરો. તે તમણરી તમણરી રોગપ્રનતકણરક ક્ષમતણ 

પર્ સ ધણરો કર ેછે અિ ેતમિ ેતવતથ રણખે છે. દરરોજ યોગણ, પ્રણર્ણયમ અિ ેશ્વણસ લેવણિી પ્રનક્રયણ 

કરો. યોગણ અિ ેપ્રર્ણયણમ તમણરું  મણિનસક તવણત્ય જાળવવણમણું પર્  મદદ કરર્.ે 

 

8. ઊાં ઘ: 

નદવસમણું ઓછણ મણું ઓછી  6 થી 7 કલણક પૂરતી ઊું ઘ લો, જ ેતમણરણ ર્રીરિ ેમણત્ર તણજગી જ િહીું 

આપ ેપર્ સણથ ેસણથ ેરોગ પ્રનતકણરક ક્ષમતણમણું પર્ વધણરો કરર્।ે 

 

9. તબીબી  સારિાર લેિી: 

જો તમે બીમણર છો  અથવણ કોવીડ 19 િણ કોઈ પર્ લક્ષર્ો દેખણય તો તરત જ તબીબી સણરવણર 

લેવી નહતણવહ છે.  

કોવીડ 19 મણટે સરકણર ેનિય િ કેન્રો, અિ ેહોનતપટલો બિણવ્યણ છે. આ કેન્રોિી મ લણકણત લો અથવણ 

જો તમિે આવણ લક્ષર્ો હોય તો 104 ઉપર ફોિ કરો. 

10. તમારા ઘર ેિૃદ્ધો અથિા આરોગ્યની કોઈ સમસ્યા હોય તેની સાંભાળ લો: 

      60 કે તેથી વધ  વયિણ વડીલો અિ ેતમણરણ ઘર ેકોઈ તવણત્ય સમતયણ હોય તેવણ વ્યનિઓિી      

     યોગ્ય કણળજી લો તેઓ ચપે મણટે  અિ ેગુંભીર રોગ નવકસણવવણ મણટે સુંવદેિર્ીલ હોય છે. તમ ે  

     તેમિણ તવણત્યિ ેજાળવવણમણું મદદ કરો અિ ેજ ઓ કે તેઓ તેમિી જરૂરી દવણઓ  

     નિયનમતપર્ ેલે છે. જ્ણર ેપર્ તમે બહણર જઈિે પણછણું આવો, ત્યણર ેતમણરણ હણથ ધોતણ પહેલણ  

     અથવણ િહણતણ પહેલણ તેમિ ેતપર્ા િ કરો. તમણરણ પનરવણરમણું સગભણા સ્ત્રી અથવણ બણળકોિી  
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     પર્ આવી સુંભણળ લો. 

 

 

આિુાં 'ના ' કરો: 

 

1. જાહેર તથળોએ થૂુંકર્ો િહીું. આ આવશ્યક છે અિ ેઆપર્ ેઆિી આદત પણડવણિી જરૂર     

    છે.  

 

2. જ્ણર ેપર્ તમ ેબહણર જાઓ ત્યણર ેજાહેર તથળોએ સપણટીઓિ ેતપર્ાર્ો િહીું. આવી     

     સપણટીઓિ ેતપર્ા કયણા પછી તરત જ તમણરણ હણથ હુંમરે્ણું ધોઈ લો. 

 

3. હણથ મેળવવણિ ું ટણળો. 

 

4. હણથ ધોયણ નવિણ તમણરી આુંખ, ચહેરો અથવણ મો િ ેતપર્ા કરર્ો િહીું. 

 

5. નબિજરૂરી સણમણનજક અથવણ ધણનમાક મેળણવડણઓિી ગોઠવર્ી િણ કરો અથવણ તેમણું ભણગ    

    િ લો. 

 

 6. જીવિમણું વધણર ેતણર્ િ લો. મણિનસક તવણત્યિી સણથ ેતર્ણવ તમણરણ ર્ણરીનરક તવણત્યિ ે 

     પર્ અસર કરર્.ે પનરનતથનતથી નબલક લ ગભરણર્ો િહીું, કોઈ પર્ પનરનતથનતિો સણમિો    

      કરો. 

 

7. ઘર્ણ લોકો હોય તેવી ભીડભણડવણળણ  તથળોિી મ લણકણત િ લો કે જ્ણું સણમણનજક અુંતર    

    જાળવવ ું  ર્ક્ય િથી.  

 

8. નબિજરૂરી મ સણફરી િ કરો.  

 

9. બહણરિો ખોરણક અથવણ જુંક ફૂડ િ લો. તે તમણરી રોગપ્રનતકણરક ર્નિિ ેઅવરોધર્ ેજ ે 

    કોનવડ 19 સનહતિણ નવનવધ રોગો સણમ ેલડવણ મણટે ખૂબ જ મહત્વપરૂ્ા છે.  

 

10. કોનવડ 19 રોગ અથવણ દદીિ ેલગતણ કોઈ પર્  ભય અથવણ અફવણ ફેલણવો િહીું. કોનવડ  

       19 િ ેએક સણમણનજક કલુંક તરીકે િણ જ વો। તે કોઈિ ેપર્ થઇ ર્કે છે. કોરોિણ    

      યોદ્ણઓિો આદર કરો.  

 

11. કોઈ પર્ મણધ્યમોમણું કોઈ પર્ બિણવટી સમણચણર સણુંભળવણ અથવણ વણુંચવણ અથવણ  

      આગળ મોકલવણ િહીું. કોઈપર્ પ્રકણરિણ મણધ્યમોિણ અનતર્ય ઉપયોગિ ેટણળો. 
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ઘરકામમાાં મદદ કરિા માટે કેટલાક કલાકો માટે આિતા લોકો માટેની માગગદવશગકા: 

 

 

એ મણટે કોઈ ઘડણયેલી મણગાદનર્ાકણ િથી. તેમ છતણું, ઘરલે  સહણય નવર્ ેર્ ું કરવ ું અિ ેર્ ું િણ કરવ ું 

તે આગળ જર્ણવેલ છે. તે  વધ  તણનકાક અિ ેપ રણવણ આધણનરત લણગ ેછે, અિ ેતે ઉપયોગી હોઈ 

ર્કે છે: 

 

જો તમણરી ઘરલે  સહણય મેળવવણ નસવણય કોઈ નવકલ્પ િ હોય તો િીચ ેઆપેલ કડક રીતે 

અિ સરર્ મણટેિણ પ્રોટોકોલ છે. 

 

 આદર્ારીતે, ઘરલે ું સહણયક કણમ મણટે ફિ એક ઘરમણું જ કણમ કરતણ હોવણ જોઈએ. 

જો કે, તે વ્યવહણનરક રૂપ ેર્ક્ય િથી. 

 

 જો ર્ક્ય હોય તો ઘરલે  સહણયકોિો ઘરમણું ઓછણમણું ઓછો પ્રવરે્ થણય એટલ ેકે 

વણસર્ો, અથવણ કપડણું સણફ કરવણ મણટે જ આવ ેતેવ ું આયોજિ કરો. 

 

 તેર્ ે/ તેર્ીએ હણથ ધોવણિી, મણતક પહેરીિ,ે મણતક અથવણ ચહેરણિ ેિહીું તપર્ાવણિી 

સણમણન્ય તવચ્છતણિ ું પણલિ કરવ ું જોઈએ. 

 

 ઉપર જર્ણવ્યણ મ જબ શ્વસિ તવચ્છતણ રણખવી. 

 

 તેર્ ે/ તેર્ીએ ઘરિણ કોઈપર્ સભ્ય સણથ ેિજીવી વણત કરવી જોઈએ. ઘરિી નવનવધ 

સપણટીઓિ ેનબિજરૂરી રીતે તપર્ા િણ કરવણ તેિ ેપ્રોત્સણનહત કરો.  

 

 તમણરણ દરવણજાિી બહણર નલોથ મણતક અિ ેપ્લણનતટકિણ હેન્ડ ગ્લોવ્ઝ (તેિણ પોતણિણ 

િહીું) રણખો જ ેતમણરણ ઘરમણું પ્રવરે્તણ પહેલણ પહેર ેતે જરૂરી છે. 

 

 બહણર િીકળતી વખતે તે / તેર્ીએ તમણરણ ઘરમણુંથી બહણર િીકળ્યણ પછી તેિે સણબ  

અિ ેપણર્ીથી ધોવણ અિ ેતડકણમણું સ કણવવણ આવશ્યક છે, જથેી તે પછીિી મ લણકણતે 

તેિણ / તેર્ી દ્વણરણ ફરીથી ઉપયોગમણું લેવણમણું આવે.  

 

 કોઈપર્ સુંજોગોમણું ઘરલે  સહણયક પોતણિી સણથ ેલણવેલો મણતક તમણરણ ઘરમણું કણમ 

કરતી વખતે િણ પહેર ેઅિ ેતમે આપેલો મણતક જ પહેર ેતે જ વો. 

 

        •     મણતકિી આગળિી બણજ એ ક્યણરયે હણથ િણ લગણવે તે પર્ જ વો. 

 

        •     તેર્ે / તેર્ીએ મણતક પહેરવણિી સૂનચત પદ્નતિ ું પણલિ કરવ ું જોઈએ. 

 

 જ્ણર ેપણટા  ટણઈમ સહણયક  (ઘરિ ું કણમ કરિણર ) મદદ મણટે  આસપણસ હોય ત્યણર ે

ક ટ ુંબિણ દરકે સભ્યોએ નલોથ મણતક પર્ પહેરવો જ જોઇએ. આમણુંિણ કોઈપર્ 

મણતકિો ઉપયોગ બીજા નદવસે ધોયણ  નવિણ િ કરવો જોઇએ. 
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 ક ટ ુંબિણ દરકે સભ્યોએ જ્ણું સ ધી તે / તેર્ી ઘરમણું હોય ત્યણું સ ધી તેિણથી સ રનક્ષત 

અુંતર જાળવવ ું આવશ્યક છે. 

 

 તવણત્ય સમતયણઓવણળણ ક ટ ુંબિણ સભ્યો, જવેણ કે  વૃદ્ણવતથણ, સગભણા સ્ત્રીઓ, અિ ે

બણળકો, જયણર ેઘરલે  સહણયક કણમ કરતણ હોય તે રૂમમણું રહેવ ું જોઈએ િહીું (દણ.ત. 

જો આપર્ી પણસ ેક ટ ુંબિો વૃદ્ સભ્ય હોય, મણતણ  / નપતણ હોય , અથવણ વૃદ્ ક ટ ુંબિણ 

સભ્યો અિ ેબણળકો તેમણું હણજર હોય ત્યણર ેઘરલે  સહણય એક જ રૂમમણું િ હોવણ  

જોઈએ). 

 

 તમણરણમણું  ઘરમણું  ચણવી / મોબણઇલ્સ / પોનલથીિ / જ્ ટ બેગ જવેી કોઈ વતત  િણ 

લણવવણ  મણટે ઘરલે  સહણયકિનેવિુંતી કરો / અથવણ તેિ ે ઘરિી બહણર રણખવણ મણટે 

નવિુંતી કરો 

 

 તમે તમણરણ વતી વતત  ખરીદવણિ ું િ કહો, જો બહ  જરૂરી  હોય તો તમણર ેતમણરણ ઘરલે  

સહણયક દ્વણરણ લણવેલી બધી સણમગ્રીિ ેજીવણર્  િણર્ક કરવણિી પ્રમણર્ભૂત સણવચેતી 

લેવી જોઈએ. 

 

 જો સહણય મણટે ઘરલે ું સહણય તેિણ નમત્રો / સુંબુંધીઓ સણથ ેહોય, તે ટણળો. જો  સણથ ે

કોઈ પર્ વ્યનિિ ું  આવવ ું આવશ્યક હોય તો જ ઉપરોિ વર્ાવેલ તમણમ 

સણવચેતીઓ સણથિેી વ્યનિ મણટે પર્ અિ સરવી જ જોઇએ. 

 

 ઘરલે  સહણયકિ ું સુંપૂર્ા સરિણમ ું રણખો અિ ેજો ર્ક્ય હોય તો તેિણ નિવણસતથણિિી 

ભૌગોનલક પનરનતથનત ઉપર પર્  િજર રણખો, આ મણટે રોનજુંદણ ધોરર્ ે તેિી સણથ ે

ઝડપી વણતચીત તેમજ આરોગ્ય સેત  એપ અિ ેઅખબણરોિણ અહેવણલો મદદરૂપ થઈ 

ર્કે છે. 

 

 ઘરલે  સહણયકિ ેતમણરી પોતણિી કણરમણું લઈ જવણિી પ્રથણિ ેટણળો. જો અનિવણયા હોય, 

તો કણર એસી બુંધ રણખો અિ ેખણતરી કરો કે જ્ણર ેતમ ેવણહિ ચલણવતણ હો ત્યણર ે

તમણરી કણરિી બધી નવુંડોઝ ખ લ્લી હોય છે અિ ે મણતક પહેયણા જવેણ પ્રમણર્ભૂત 

વ્યવહણર, સણમણનજક અુંતર (તેિે / તેર્ીિ ેપણછળિી સીટ પર રહેવણિી નવિુંતી કરો 

અિ ેતમણર ેડર ણઇનવુંગ કરવણિ ું છે.). 

 

 દૈનિક ધોરર્ ેકોઈપર્ ચલર્ વ્યવહણર ટણળો (તેિ ેથોડો અગણઉથી રૂનપયણ આપવણમણું 

કોઈ િ કસણિ િથી). જો ર્ક્ય હોય તો તેિણ એકણઉન્ટ અથવણ પેટીએમ પર ઇ-ટર ણન્સફર 

કરવ ું વધ  સણરું  છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

શાકભાજી અન ેફળોની ખરીદી કરતી િખતે અન ેઉપયોગમાાં લેતી િખતે શુાં કાળજી 

રાખિી: 
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 જ્ણર ેપર્ તમે ર્ણકભણજી અથવણ ફળોિી ખરીદી કરવણ  જાવ ત્યણર ેહુંમેર્ણ વેચણર્કતણા 

અિ ેગ્રણહકે અિ ેઅન્ય ગ્રણહકોએ  તેમિી વચ્ચ ેઓછણમણું ઓછ ું  3 ફ ટિ ું સણમણનજક અુંતર 

જાળવવ ું જોઈએ. 

 

 હુંમેર્ણું મણતક પહેરો. 

 

 ર્ણકભણજી અથવણ ફળોિ ેતમણરી કણપડિી થેલીમણું લો. 

 

 જો ર્ક્ય હોય તો નડનજટલ પમેેન્ટ કરો. 

 

 જો નડનજટલ પેમેન્ટ ર્ક્ય િણ હોય તો તમે વેચણર્કતણાિ ેએટલી નકુંમત ચૂકવવણિો 

પ્રયત્ન કરો કે તમણર ેફરી તેમિી પણસથેી  પરત િણર્ણું લેવણિી જરૂર િણ પડે. 

 

  

 છતણું જો તમે વેચણર્કતણા પણસેથી પૈસણ પણછણ લઈ રહ્યણ છો તો તેિે બોક્સ  અથવણ 

પ્લણનતટકિી થેલીમણું રણખવણિો પ્રયણસ કરો અિ ેતેિે  3 નદવસ પછી તપર્ા કરજો. 

 

 તમે  ઘર ેપણછણ આવતણું તરત જ  સણબ  અિ ેપણર્ીથી તમણરણ હણથ ધોઈ લો. તમે 

ર્ણકભણજી અિ ેફળોિ ેસોડણ બણયકણબા પણર્ી મણું  મૂકી ર્કો છો. પરુંત  ર્ણકભણજી 

અથવણ ફળોિ ેક્યણરયે સણબ  વણળણ પણર્ીથી િ ધોવણ. 

 

 ઉપયોગ કરતણ પહેલણ તેમિ ેફરીથી ધોવણ. 

 

 યણદ રણખો કે ર્ણકભણજી અિ ેફળો રુંધણયણ પછી ચેપ ફેલણવતણ િથી. 

 

 

 

દૂધ અન ેદૂધના ઉત્પાદનો: 

 

 જ્ણર ે પર્ તમે દૂધ અિ ે દૂધિણ ઉત્પણદિોિી ખરીદી કરવણ  જાવ ત્યણર ે હુંમેર્ણ 

વેચણર્કતણા અિ ેગ્રણહકે અિ ેઅન્ય ગ્રણહકોએ  તેમિી વચ્ચ ેઓછણમણું ઓછ ું  3 ફ ટિ ું 

સણમણનજક અુંતર જાળવવ ું જોઈએ. 

 

 હુંમેર્ણું મણતક પહેરો. 

   

 દૂધ અિ ેદૂધિણ ઉત્પણદિોિ ે તમણરી  કણપડિી થેલીમણું લો. 

 

 જો ર્ક્ય હોય તો નડનજટલ પમેેન્ટ કરો. 

 

 જો નડનજટલ પેમેન્ટ ર્ક્ય િણ હોય તો તમે વેચણર્કતણાિ ેએટલી નકુંમત ચૂકવવણિો 

પ્રયત્ન કરો કે તમણર ેફરી તેમિી પણસથેી  પરત િણર્ણું લેવણિી જરૂર િણ પડે. 
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 છતણું જો તમે વેચણર્કતણા પણસથેી પૈસણ પણછણ લઈ રહ્યણ છો તો તેિે બોક્સ  અથવણ 

પ્લણનતટકિી થેલીમણું રણખવણિો પ્રયણસ કરો અિ ેતેિે  3 નદવસ પછી તેમિ ેતપર્ા 

કરજો. 

 

 તમે  ઘર ેપણછણ આવતણું તરત જ  સણબ  અિ ેપણર્ીથી તમણરણ હણથ ધોઈ લો. 

 

 પ્લણનતટકિી થેલીઓમણુંિણ તમણમ ઉત્પણદિોિ ેસણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોઈ િણખો કેમ કે   

            તે પ્લણનતટકિી સપણટી અિ ેઠુંડી પર્ છે જિેણ ઉપર વણયરસ લણબ ું જીવી ર્કે છે. 

 

 ધોયણ પછી તમે તેિો ઉપયોગ કરી ર્કો છો અથવણ તમણરણ રનેફ્રજરટેરમણું મૂકી ર્કો 

છો. 

 

 તમણરણ હણથિ ેસણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોઈ લો. 

 

 

કવરયાણાની ખરીદી િખતે: 

 

 જ્ણર ેપર્ તમે કનરયણર્ણિી ખરીદી કરવણ  જાવ ત્યણર ેહુંમેર્ણ વેચણર્કતણા અિ ેગ્રણહકે 

અિ ેઅન્ય ગ્રણહકોએ  તેમિી વચ્ચ ેઓછણમણું ઓછ ું  3 ફ ટિ ું સણમણનજક અુંતર જાળવવ ું 

જોઈએ. 

 

 હુંમેર્ણું મણતક પહેરો. 

 

 કનરયણર્ણિ ેતમણરણ કણપડિી થેલીમણું લો. 

 

 જો ર્ક્ય હોય તો નડનજટલ પમેેન્ટ કરો. 

 

 જો નડનજટલ પેમેન્ટ ર્ક્ય િણ હોય તો તમે વેચણર્કતણાિ ેએટલી નકુંમત ચૂકવવણિો 

પ્રયત્ન કરો કે તમણર ેફરી તેમિી પણસથેી  પરત િણર્ણું લેવણિી જરૂર િણ પડે. 

 

 છતણું  જો તમે વેચણર્કતણા પણસેથી પૈસણ પણછણ લઈ રહ્યણ છો તો તેિે બોક્સ  અથવણ 

પ્લણનતટકિી થેલીમણું રણખવણિો પ્રયણસ કરો અિ ેતેિે  3 નદવસ પછી તેમિ ેતપર્ા 

કરજો. 

 

 તમે  ઘર ેપણછણ આવતણું તરત જ  સણબ  અિ ેપણર્ીથી તમણરણ હણથ ધોઈ લો. 

 

 જો તમે કોઈ પર્ ઉત્પણદિિો તણત્કણનલક ઉપયોગ કરવણ મણુંગતણ િથી, તો તે બધણિ ે

મોટણ ખ લ્લણ કન્ટેિરમણું મૂકો અિ ેત્રર્ નદવસ મણટે છોડી દો. તે પછી તમે તેિો 

ઉપયોગ કરી ર્કો છો. 

 

 જો તમે તેિો તરત જ ઉપયોગ કરવણ મણુંગતણ હો તો  પ્લણનતટકિી થેલીમણુંિણ તમણમ 

ઉત્પણદિોિ ેસણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોઈ િણખો કેમ કે તે પ્લણનતટકિી સપણટી છે  

 

 ધોયણ  પછી તમે તેિ ેતમણરણ ઘરિણ કન્ટેિરમણું રણખી ર્કો છો. 
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 તમણરણ હણથિ ેસણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોઈ લો. 

 

હજામની દુકાન: 

 

 જો તમે (હજામિી દ કણિ) સલૂિ પર જાઓ છો, તો તમે પહેલણથી િોુંધર્ી કરણવવી 

જોઈએ. 

 

 સલૂિ મણનલકે ક્ષમતણ કરતણું વધ  લોકોિ ેબોલણવવણ િણ જોઈએ, જયણર ે દ કણિમણું 1 

અથવણ 2 પ્રતીક્ષણમણું ગ્રણહક ઉપલબ્ધ હોય. 

 

 ર્ક્ય હોય તો દ કણિિ ું  એસી 25 નડગ્રી સે કે તેથી વધ  રણખો। 

 

 વણળુંદ અિ ેબધણ ગ્રણહકો મણટે મણતક પહેરવ ું આવશ્યક છે. 

 

 જો તમે ચહેરણ પર હજામત કરવો છો  અથવણ કોઈ સ ુંદરતણિી સણરવણર મણટે જાવ છો, 

તો હજામત કરિણરણ વ્યનિઓએ ચહેરણ ઉપર મણતક નર્લ્ડ  પહેરવો જોઈએ. 

ય રોનપયિ દેર્ોમણું આ ફરનજયણત છે. 

 

 તમણરો વણળુંદ  તમણરણ મણટે જ ેપર્ સણધણિોિો ઉપયોગ કર ેછે તેિ ેપહેલણ તે જુંત મ િ 

કર ેછે કે િનહ તેિી ખણતરી કરો. 

 

 ખણતરી કરો કે તેઓ તમણરણ મણટે િવણ ધોયેલણ કપડણુંિો ઉપયોગ કર.ે 

 

 નબિજરૂરી વણત િ કરો. 

 

 સલૂિમણું કોઈપર્ સપણટીિ ેનબિજરૂરી રીતે તપર્ાર્ો િહીું. 

 

 જો સણબ  અિ ેપણર્ીથી ર્ક્ય િ હોય તો વણરુંવણર સેનિટણઈઝરથી તમણરણ હણથ ધોવણ. 

 

 જો ર્ક્ય હોય તો તમણરણ ઘર ેવણળુંદ અથવણ બ્ય નટનર્યિિ ેબોલણવી ર્કો છો. 

 

 બધણ વ્યનિએ મણતક પહેરવો જ જોઇએ, અિ ેવણરુંવણર હણથ ધોવણ આવશ્યક છે. 

 

 તમણરણ ઘર ેપર્ બ્ય નટનર્યિ અથવણ વણળુંદ સણથ ેનબિજરૂરી વણત િ કરો. 

 

 જો તેઓ તમણરી ઘર ે આવ ેછે તો તમે તેમિ ેઘરમણુંથી મણતક આપો. 

 

 તેઓ તમણરણ ઘરમણું વગર કણરર્ ેક્યણુંય પર્ તપર્ા િ કરવણ જોઈએ. 

 

 તમિ ેઅથવણ વણળુંદ અથવણ બ્ય નટનર્યિિ ે, કોઈિ ેપર્ સણમણન્ય ર્રદી, ઉધરસ 

અથવણ તણવ િણ હોવો જોઈએ। 

 

 હુંમેર્ણ શ્વસિ તવચ્છતણિ ેઅિ સરો. 
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િાહનવ્યિહાર: 

 

 

 વ્યનિગત અથવણ ખણિગી વણહિમણું મ સણફરી મણટે સરકણરી નદર્ણનિદેર્ોિ ું પણલિ 

કરો. 

 

 ટ  વ્હીલર પર ફિ એક જ વ્યકનત 

 

 કણરમણું ડર ણઇવર સણથ ેમહિમ ત્રર્. 

 

 બધી નબિજરૂરી મ સણફરીિ ેટણળો. 

 

 મ સણફરી પહેલણું અિ ેપછી તમણરણ હણથિ ેસણફ કરો અથવણ સૅિેટણઇઝ કરો. 

 

 મણતક પહેરો. 

 

 જો જરૂરી િ હોય તો કોઈપર્ વણહિિી સપણટીિ ેતપર્ાર્ો િહીું. 

 

 ઉપરોિ તમણમ કણળજી સણથ ેસણવાજનિક પનરવહિિો ઉપયોગ કરો. 

 

 જો ર્ક્ય હોય તો ટૂુંકણ અુંતરિી મ સણફરી સણયકલ દ્વણરણ અથવણ ચણલતણ કરવી. 

 

 

 

ન્યુઝ પેપર / અખબાર: 

 

  જો ર્ક્ય હોય તો સૂયાપ્રકણર્મણું અખબણરિ ે2 થી 3 કલણક મૂકો અિ ેપછી વણુંચો કેમ કે તેિણથી તેિણ 

પરિણ બધણ વણયરસ મરી જર્.ે 

 

ક નરયર, પોતટમિે, નડનલવરી બોય. 

 

 

 લોકોિો સુંપકા  િણ કરવો અથવણ ઓછો સુંપકા  કરવણિણ નસદ્ણુંતિ ેઅિ સરો. 

 

 જો ર્ક્ય હોય તો મણતક નવિણ નડનલવરી બોયિી આઇટમસ્ તવીકણરો િહીું. 

 

 જ્ણર ેપર્ ર્ક્ય હોય ત્યણર ેતેમિ ેતમણરણ ઘરિી બહણર વતત  રણખવણ કહેર્ો. 

નડનલવરી બોય જયણર ેતમણરણ ઘરથેી જતણ રહે ત્યણર ેતમણરી વતત   એકનત્રત કરો. 

 

 નડનજટલ પમેેન્ટ કરો. 

 

 તેમિી સણથ ેવણત  કરતી વખતે ઓછણમણું ઓછ ું  3 થી 6 ફ ટિ ું સણમણનજક અુંતર રણખો. 
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 જો નડનજટલ પેમેન્ટ ર્ક્ય િણ હોય તો તમે તેિ ેએટલી નકુંમત ચૂકવવણિો પ્રયત્ન કરો 

કે તમણર ેફરી તેમિી પણસેથી  પરત િણર્ણું લેવણિી જરૂર િણ પડે. 

 

 છતણું જો તમ ેપૈસણ પણછણ લઈ રહ્યણ છો તો તેિ ેબોક્સ  અથવણ પ્લણનતટકિી થેલીમણું 

રણખવણિો પ્રયણસ કરો અિ ેતેિ ે 3 નદવસ પછી તેમિ ેતપર્ા કરજો. 

 

 ર્ક્ય હોય તો ક નરયર / પોતટિ ે 3 નદવસ સ ધી ખ લ્લણમણું મૂકી રણખો, અિ ેપછી તેિે 

ઉપયોગમણું લો. 

 

 તમણરણ હણથિ ેસણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોઈ લો. 

 

 જો કોઈ ખણદ્ય પદણથાિી નડનલવરી હોય, તો વતત િ ેબોક્સમણુંથી અથવણ બહણરિણ 

કોઈપર્ કન્ટેિરમણુંથી બહણર કણઢી તેિ ે તમણરણ ઘરિણ વણસર્ોમણું રણખો. 

 

 તરત જ સણબ  અિ ેપણર્ીથી હણથ ધોઈ લો. 

 

 

 

ઇસ્ત્રી : 

 

 લોકોિો સુંપકા  િણ કરવો અથવણ ઓછો સુંપકા  કરવણિણ નસદ્ણુંતિ ેઅિ સરો. 

 

 લોન્ડર ીમેિ હુંમરે્ણું મણતક પહેર ેછે કે િહીું તેિી ખણતરી કરો. 

 

 નડનજટલ પમેેન્ટ કરો. 

 

 તેમિી સણથ ેવણત  કરતી વખતે ઓછણમણું ઓછ ું  3 થી 6 ફ ટિ ું સણમણનજક અુંતર રણખો. 

 

 જો નડનજટલ પેમેન્ટ ર્ક્ય િણ હોય તો તમે એટલી નકુંમત ચૂકવવણિો પ્રયત્ન કરો કે 

તમણર ેફરી તેમિી પણસથેી  પરત િણર્ણું લેવણિી જરૂર િણ પડે. 

 

 છતણું પર્ જો તમ ેપૈસણ પણછણ લઈ રહ્યણ છો તો તેિ ેબોક્સ  અથવણ પ્લણનતટકિી 

થેલીમણું રણખવણિો પ્રયણસ કરો અિ ેતેિે  3 નદવસ પછી તેમિ ેતપર્ા કરજો. 

 

 કપડણું લીધણ પછી તમણરણ હણથિ ેસણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોઈ લો. 

 

 જો કપડણુંિ ેકણપડિણ ટ કડણથી લપેટવણમણું આવે છે, તો લપટેેલણ કપડણમણુંથી કપડણ લઇ  

લો અિ ેતેિ ેકણપડિણ ટ કડણમણું લપટેવણ મણટે િવ ું કપડ ું  આપો. 

 

 તમણરણ ઘર ેજો કણપડિો ટ કડો રણખેલ હોય  તો  તરત જ તેિ ેસણબ  અિ ેપણર્ીથી ધોઈ 

લો. 
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કચરાનુાં વ્યિસ્થાપન: 

 

 

 તમણર ેઅિ ેકચરો લેિણરિ ેમણતક પહેરવો આવશ્યક છે. 

 

 કચરણિી ડોલમણુંથી કચરણિ ેસુંગ્રનહત વણહિમણું ફેંકી દો. 

 

 જો કોઈ સફણઈ કણયાકર તમણરણ ઘર ેકચરો એકનત્રત કરવણ આવ ેછે, તો તેમિી સણથ ે

સણમણનજક  અુંતર રણખો, તેિણ કચરણિણ સુંગ્રહમણું તમણરો કચરો ફેંકી દો. 

 

અુંતમણું  એટલ ું કે જો આપર્ી રોગ પ્રનતકણરક ર્નિ સણરી હર્ ેતો આપર્ ેબધણ રોગો સણમે સણરી રીતે લડી 

ર્કીર્ ું, સણરી રોગ પ્રનતકણરક ર્નિ મણટે ઘરિો સણરો ખોરણક, નિયનમત અિ ેજરૂરી ઊું ઘ, નિયનમત કસરત, 

યોગ, પ્રણર્ણયણમ અિ ેનબિ જરૂરી તર્ણવ વગર ખ ર્ રહો. 

જો આટલ ું કરીએતો નજુંદગી સણરી રીતે જીવી ર્કીર્ ું  

હણલિણ સુંજોગોમણું ભય રણકીિ ેજીવવણ કરતણ વણયરસ સણથ ેમક્કમ બિી જીવતણ ર્ીખીએ તે ખ બ જ જરૂરી છે 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 


