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Covid19.govt.nz પર વધુ માહિતી મેળવો

1. એક યોજના બનાવો
જો કોઇનો માંદગી આવો/બીમાર થાય તો તમો શું કરશો તો નક્કી કરો

• જે તમારો પરરવાર આઇસોલેટ થતો િોય તો, તમારા ઘરની બિારના કયા લોકો છે જ ે
મદદ કરી શકે છે તે શોધી કાઢો, ઉદાિરણ તરીકે ખાવાનું આપી જવું અથવા સામાજજક 
ટેકા માટે. 
ધ સટુડનટ વોલનટટીયર આમમી જેવી સેવાઓ કશું આપી જવામાં મદદરૂપ થઇ શકે છે 
અને વક્ક  એન્ડ ઇનકમ કદાચ ખચા્કમાં મદદ કરી શકે.

• શું તમારા ઘરમાં એવા લોકો છે કે જમેને કદાચ વધારાની સંભાળ અથવા સિાયની 
જરૂર પડ?ે તમારી સાથે જે કોઇ ઘરે આવીને સંભાળ રાખનારા (ઇન-િોમ કેરર) 
જેડાયેલા િોય તો તેમની સાથે, જે તમારે આઇસોલેટ થવાની જરૂર પડી તો શું થશે, 
તે બાબતમાં તમે પિેલેથી જ સંમતત સાધી છે તે સુતનશ્ચિત કરવા, તે તવષે વાત કરો. જે 
તમે બાળકની અથવા પરાજરિતની ક્ટડી શરે કરતાં િોવ તો યોજના બનાવો.

• તમારી શાળા, નોકરીના સ્થળ, સમુદાય જૂથો અને અનય ઓળખીતાઓ સાથે તેમની શું 
યોજના છે અને તેમને તમારી કોઇ સિાયની જરૂર છે કે કેમ?, તે જણવા વાત કરો. શું 
તેઓ તમને સિાય કરી શકશે? 

• તમારો પરરવાર આઇસોલેટ થઇ રહ્ો છે તેની લોકોને કઇ રીતે જણ કરશો તે નક્ી 
કરો - તે તમારા મુખય દ્ાર અથવા વાડ પર એક તનશાની િોય શકે. સંપક્ક તવનાના 
ડો્પ-ઓફ થકી મદદ કરતાં લોકોને તેમની તવગતો નોધંવા તમારા મુખય દ્ારની બિાર 
સેતનટાયઝર અને પેન અને કાગળ અથવા ક્ુઆર કોડ સાથે એક જગયા તૈયાર કરો.
જે લોકો તમને સંપક્ક તવનાના ડો્પ-ઓફ થકી મદદ કરતાં િોય તો, શું તેઓે આવતાં 
પિેલાં તમને ટેક્સટ અથવા સંદેશા દ્ારા જણ કરે તેવું તમે ઇચ્ો છો? ગેટ પર રિીને 
િોન્ક વગાડ?ે બધાની સંમતત િોય તેવા પ્રવેશ દ્ારનો ઉપયોગ કરે?

• જે તમે બીમાર થાવ તો, બીજંુ કોઇ સરળતાથી સમજી શકે તેવી ઘરની સૂચનાઓ લખી 
રાખો. પાલતું પ્રાણીઓને ખવડાવવું, શ્બલ ભરવા અને છોડવાને પાણી પીવડાવવા જેવી 
બાબતો આવરી લો.

• તમે તમારા પરરવારમાં COVID-19 ફેલાવાની શક્તા કેવી રીતે ઘટાડી શકો તે 
બાબતમાં તવચારો અને તેના તવષે વાત કરો. શું તમે સહિયારી જગયાઓ ઘટાડી શકો 
છો અથવા સફાઇ વધારી શકો છો?

2. તમારો જોઇતી વસતઓુ રાખો
તમનો અનો તમારકી આજુબાજુનાનો સહાય માટો શું જોઇશો તો શોધી કાઢો 

• કૌટંુશ્બક માહિતીની સૂજચ બનાવો - દરેકના નામ, ઉંમર, રાષ્ી્ય આરોગય સૂચક નંબર 
(એનએચઆઇ), કોઇ તબીબી તકલીફ િોય તો તે અને તે સામાનય રીતે લેતા િોય 
તેવી દવાઓ અથવા દરેક વ્યક્તિને જરૂરી તબીબી સામાનની માહિતી તેમાં આવરી 
લો. કટોકટટીમાં સંપક્કની માહિતી સામેલ કરો, જમે કે તમારા ડૉક્ટરનું દવાખાનું, ધંધાના 
સમય જસવાયના સમય માટે અને કોઇ પણ સિાયક સંસ્થાઓ. 

• તમે જમેાં આનંદ માણતા િોવ તે વસતુઓ ભેગી કરો. જે તમે ઘરે આઇસોલેટ થઇ 
રહ્ા િોવ તો કંટાળો આવતો રોકવામાં શું મદદ કરી શકશે?

3. તમારકી યોજના જણો અનો જણાવો
સનુનશ્ચિત કરો કો જો લોકો મહતવના છો તોમનો ખબર હોય કો તોમણો શું કરવાનું હશો

• ઘરની એક મમહટંગ રાખો જેથી દરેકજણ (નાની ઉંમરના સહિત) જણતાં િોય કે 
શું કરવું, એકબીજને મદદ કેવી રીતે કરવી અને જે કોઇ બીમાર થઇ જય અથવા 
િોક્સપટલ જવું પડ ેતો કોનો સંપક્ક  કરવો. 

• સાથે ન રિેતા િોય તેવા પરરવારજનો, પડોશીઓ અને તનયમમત માઓરી મુલાકાતીઓ 
(માનુિીરી)/મુલાકાતીઓને તમારી યોજના જણાવો અને તમે તેઓ જેડ ેશું કરાવવા 
ઇચ્શો અને તમે એકબીજને કેવી રીતે મદદ કરી શકશો તે તવષે વાત કરો.

4. મમત્ો અનો પરરવારજનોનો સંપક્ક કરો
આમાં આપણો બધા સાથો જ છીએ અનો આપણો સાથો જ આમાંથી બહાર આવીશું

• જેડાયેલા રિો - કુટંુબીજનો, મમત્ો અને સમુદાય સાથે તનયમમત સંપક્કમાં રિેવાની 
વ્યવસ્થા કરો. જે તમે આઇસોલેટ થતાં િોવ તો સુતનશ્ચિત કરો કે આ બધું ઓનલાઇન 
અથવા ફોન દ્ારા િોય. 

• તમારા મમત્ો, કુટંુબીજનો અને નોકરીના સાથીદારોને તેમની પોતાની યોજના તૈયાર 
કરવામાં ટેકો આપો. 

• તમારો સમુદાય શું કરી રહ્ો છે તે જણો - શું ફ્રિઝ કરી દેવા માટેનું ખાવાનું બનાવતું 
જૂથ છે, યોજના બનાવવાના સૂચનો આપી રહ્ા છે અથવા ફતિ શું થઇ રહ્ું છે તેની 
જણમાં રિો?

જો કોઇનો COVID-19 થાય તો, શું તમારા ઘરના બધા 
તૈયાર છો?
Tē tōia, tē haumatia | યોજના વગર અને જ ેતે વસતુ કરવાની રીત નક્ી કયા્ક જસવાય કશું મેળવી શકાય નહિં

ગણતરીના સમયમાં COVID-19 નો િકારાત્મક કેસ તમારા સમુદાયમાં િોય તેવું બની શકે છે. જમેને સિાયની જરૂર પડશે તેમના માટે આરોગય સંભાળ 
વ્યવસ્થા િાજર િશે, પરંતુ જ ેલોકોને COVID-19 નો ચેપ લાગશે તેમાંથી મોટાભાગનાંને િોક્સપટલમાં દાખલ થવાની જરૂર નહિં પડ ેઅને ઘરે જ સલામત રીતે 
આઇસોલેટ થઇ શકશે. જ ેલોકોનું COVID-19 પરરણામ િકારાત્મક આવે છે તે દરેકે અને તેમના ઘરમાં રિેતા દરેકે ઘરે જ રિેવાની જરૂર છે અને પરરવારજનો 
સહિત અનય લોકોના સંપક્કમાં આવવાનું ટાળવું જેઇએ.

તૈયાર રિેવું એટલે લોકો તવષે છે, વાતચીત, સંપકકો અને શુ કરવું તે જણવું. તૈયાર રિેવુંનો અથ્ક થશે કે તમારો પરરવાર અને સમુદાય જરૂર પડ્યે એકબીજને મદદ 
કરી શકશે.

નીચેની સૂજચનો ઉપયોગ વાતચીત કરવા માટે કરો અને COVID-19 ને પિોચંી વળવા તમે કેટલા તૈયાર છો તે જણો. ત્ારબાદ તમારા ઘરના સભયો માટે એક 
યોજના બનાવો.



યોજનાઓ અને સાધનો

સખુાકારકી માટોની પોટી  તેમના આરોગય અને સુખાકારી માટે શેનું ધયાન રાખવું પડશે તે દરેકને માટે અલગ િશે, પરંતુ નીચે અમુક સામાનય મંતવ્યો આપયા છે.

COVID-19 લક્ષણોનો સામનો કરવા

માનસસક રકીતો સવસ્થ રહોવું  મુશકેલ સમયમાં જચતંા કે તણાવ અનુભવવો સામાનય છે. મદદ માંગતા ગભરાશો નહિં. જચતંા, તણાવ અથવા માનજસક સુખાકારી માટે મદદ મેળવવા, 
તામલમબદ્ધ કાઉનસેલર સાથે ફ્દવસના ૨૪ કલાક, અઠવાડડયાના ૭ ફ્દવસ તનઃશુલક વાત કરવા, તમે ૧૭૩૭ પર ફોન અથવા ટેક્ટ કરી શકો છો.

જણવા લાયક બાબતો  તમે COVID-19 તવષે શું નથી જણતા? તમને તૈયાર િોવાનો અનુભવ કરાવવામાં મદદ કરવા માટે તમારે શું જણવાની જરૂર છે?  
Covid19.govt.nz શરૂઆત કરવા માટે સારી જગયા છે.

COVID-19 સહાય સોવાઓ 

ઘરની યોજના બનાવવા માટો એક અલગ કાગળનો ટુકડો લો જોથી દરોકનો શું કરવું અનો કોવી રકીતો મદદ કરવી તોની અગાઉથી ખબર હોય.

આપણા કટોકટટીના સંપકકો

આઇસોલેટ થવું આસાન કરી શકે તેવા લોકો (દા.ત. ખાવાનું આપી જવું)

આપણી સંભાળ અને સિાય યોજનાઓ

આપણે કઇ રીતે લોકોને જણાવીશું કે આપણે આઇસોલેટ થઇ રહ્ા છે

ઘરગથથુ સૂચનાઓ (દા.ત. પાલતું પ્રાણીઓ અને છોડની સંભાળ કેવી રીતે લેવી, ઘરની જળવણી જમે કે શ્બલ ચુકવવા)

સામાનય સવચ્છતા તપાસ સસૂિ

માસ્ક

િાથનાં મોજ (ગલવઝ)

ટટીશયુ

િેન્ડ સેતનટાઇઝર

કચરા ટોપલી

સફાઇ માટેના ઉતપાદનો

તમારો બીજ શોની જરૂર પડકી શકો છો તોની નોધં કરો:

જો આઇસોલોટ કરતાં હોવ તો, પરરવારના સભયો માટો તમારો બીજી કઇ 
દવાઓની જરૂર પડકી શકો છો તોની નોધં કરો:

તમનો લાગતું હોય કો મદદ કરશો તોવી અનય વસતઓુની નોધં કરો (દા.ત. તમો માણતાં હોવ અનો ઘરો 
રહકીનો કરકી શકો તોવી વસતઓુ):

ખાંસી/ગળું /સાયનસ
"કાવાકાવા" અથવા અનય બામ જેવી દુઃખાવો મટાડનારી વસતુઓ, આઇસ બલોક્સ, વરાળનો 
નાસ લેવા વેપો રબ્સ અથવા તનલગીરી, તમારા નાક અને ગળાની સારવાર માટે સપ્રે અથવા 
ચુસવાની ગોળીઓ. 

તાવ
તાવ ઊતારવા માટે મદદરૂપ થાય તેવી વસતુઓ જેવાકે આઇસ પેક્સ, ગરમ પાણીની બોટલો, 
ગરમ કપડાં અને પેરાજસટામોલ જેવી દદ્કનાશકો.

દુઃખાવો
તમને આરામદાયક રાખવામાં મદદ કરે તેવી વસતુઓ - જમેકે ઓશીકા અને ધાબળા.

સુખાકારી જળવી રાખવા કેટલાક મંતવ્યોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
• મમત્ો અને પરરવારજનો સાથે સંપક્કમાં રિો
• તમારી લાગણીઓ સવીકારો - જચતંા કે તણાવ અનુભવવો સામાનય છે
• જાં શક્ િોય રોજજદંી પ્રવૃજતિઓને ચાલુ રાખો
• તમારો ઓનલાઇન રિેવાનો સમય મયા્કફ્દત કરો

COVID-19 િેલથલાઈન: ૦૮૦૦ ૩૫૮ ૫૪૫૩
િેલથલાઈન: ૦૮૦૦ ૬૧૧ ૧૧૬
શીશુઓ અથવા બાળકો માટે આરોગય સલાિ પલનકેટલાઇન: 
૦૮૦૦ ૯૩૩ ૯૨૨ 

કૌટંુશ્બક સેવાઓ: ૦૮૦૦ ૨૧૧ ૨૧૧
વક્ક એન્ડ ઇનકમ: ૦૮૦૦ ૫૫૯ ૦૦૯
માનજસક આરોગય સિાય: ફોન અથવા ટેક્ટ કરો ૧૭૩૭
દારુ અને નશા સામે સિાય સેવા: ૦૮૦૦ ૭૮૭ ૭૯૭

રૂરલ સપોટ્ક  ટસ્ટ: ૦૮૦૦ ૭૮૭ ૨૫૪
ધંધા માટે સિાય: 
 નોથ્ક આઇલેન્ડ ૦૮૦૦ ૫૦૦ ૩૬૨
 સાઉથ આઇલેન્ડ ૦૮૦૦ ૫૦૫ ૦૯૬


