
આરોગ્ય મતં્રાલય

નોવેલ કોરોનાવાયરસ (COVID-19) 

ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ ચીનના વહુાનમા ંઆરોગ્ય અધિકારીઓ દ્વારા ધનદાન થયા વગરના 
વાયરલ ન્યમુોધનયાના કેસ નોંિાયા હતા. તેના કારણ બાબતે એક નવો કોરોનાવાયરસ હોવાની 
પષુ્ટિ કરવામા ંઆવી હતી જેને 2019 ના નોવેલ કોરોનાવાયરસ અથવા તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવે છે, જે અગાઉ માનવોમા ંઓળખાયા ન હતા. 

નોવેલ કોરોનાવાયરસ (COVID-19) શુ ંછે
કોરોનાવાયરસ એ વાયરસનો એક મોિો પડરવાર છે જે સામાન્ય શરદીથી લઈને શ્વાસનળીનો 
સોજો, ન્યમુોધનયા અથવા ગભંીર તીવ્ર શ્વસન ધસન્રોમ જેવા શ્વસન ચેપથી માદંગી સિુીની 
બીમારીઓનુ ંકારણ બની શકે છે. 

નોવેલ કોરોનાવાયરસ (COVID-19) એ શ્વસન ચેપનુ ંકારણ બને છે જેનો ઉદ્દભવ ચીનના 
હુબેઇ પ્ાતં મા ંથયો હતો. 

ઑન્િારીયોમા ંઆ ચેપનો પ્થમ ગર્ભિત કેસ 25 જાન્યઆુરી ના રોજ ઓળખાયો હતો. 

નોવેલ કોરોનાવાયરસ ધવશે વધ ુજાણવા માિે Ontario.ca/coronavirus ની મલુાકાત લો.  

લક્ષણો શુ ંછે?

લક્ષણો ફ્લ ૂઅને અન્ય સામાન્ય શ્વસન ચેપ જેવા હળવાથી લઈને ગભંીર સિુી હોય છે અને તેમા ં
આ શામેલ હોઈ શકે છે:

• તાવ
• ઉિરસ
• શ્વાસ લેવામા ંતકલીફ



નોવેલ કોરોનાવાયરસથી થતી જડિલતાઓમા ંન્યમુોધનયા અથવા ડકિનીની ધનટફળતા જેવી 
ગભંીર પડરસ્થથધતઓ અને કેિલાક ડકથસાઓમા ંમતૃ્યનુો સમાવેશ થઈ શકે છે.

જો તમારા લક્ષણો સામાન્ય શરદી કરતા વધ ુખરાબ લાગે છે (ઉદાહરણ તરીકે તાવ, ઉિરસ શ્વાસ 
લેવામા ંતકલીફ) અને તમે અસરગ્રથત ધવથતારમાં  લક્ષણ શરૂ થયાના 14 ડદવસની અંદર મસુાફરી 
કરી છે તો 1-866-797-0000 પર િેર્લહલે્થ  ઑન્િાડરયોને કોલ કરો  અથવા તમારા થથાધનક જાહરે 
આરોગ્ય એકમ (
નો સપંકક કરો. તમે મલુાકાત લીિેલા દેશો સડહત તમારા લક્ષણો અને તમારા પ્વાસ ઇધતહાસનો 
ઉલ્લેખ કરવાની ખાતરી કરો. 

જો તમે અસરગ્રથત ધવથતારથી પાછા ફરો, તો તમારે 14 ડદવસ માિે પોતાને અલગ રાખવાની જરૂર 
પિી શકે છે. તમારી મસુાફરી દરમ્યાન તમે 2019 ના નોવેલ કોરોનાવાયરસથી સપંકકમા ંરહ્યા હોઈ 
શકો છો અને ઘરે રહીને અને અન્ય લોકો સાથે સપંકક મયાકડદત રાખવાથી વધ ુપ્સરતો 
અિકાવવામા ંમદદ મળી શકે છે. સલાહ માિે કૃપા કરી તમારા થથાધનક જાહરે આરોગ્ય એકમ 
(  નો સપંકક કરો. 

જો તમને તાત્કાર્લક તબીબી સહાયની જરૂર હોય તો તમારે 911 પર કોલ કરવો જોઈએ અને 
તમારા મસુાફરીના ઇધતહાસ અને લક્ષણોનો ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ.

વાયરસ કેવી રીતે ફેલાય છે?

કોરોનાવાયરસ મખુ્યત્વે એક વ્યસ્તતથી બીજા વ્યસ્તતમા ંનજીકના સપંકક દ્વારા ફેલાય છે, ઉદાહરણ 
તરીકે ઘરમા,ં કાયકથથળ પર અથવા આરોગ્ય સભંાળ કેન્રમાં

 

 કૃપા કરીને વતકમાન અસરગ્રથત ધવથતારો માિે Ontario.ca/coronavirus નો સદંભક લો
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હુ ં2019 ના નોવેલ કોરોનાવાયરસ સામે મારી જાતને કેવી 
રીતે સરુર્ક્ષત કરી શકંુ

ના નોવેલ કોરોનાવાયરસ સામે રક્ષણ આપવા માિે કોઈ રસી ઉપલબ્િ નથી. 

એવી રોજજિંદી ડિયાઓ છે જે શ્વસન ર્બમારીઓ પેદા કરતા ંજીવાણઓુના ફેલાવાને રોકવામા ંમદદ 
કરી શકે છે. વાયરસના સસંગકને ઘિાિવા અને તમારા થવાથ્યને સરુર્ક્ષત રાખવા માિે આ રોજજિંદા 
પગલા ંલો:

• તમારા હાથને વારંવાર સાબ ુઅને પાણી અથવા આલ્કોહોલ આિાડરત હને્િ સેધનિાઈઝરથી 
િોઈ લો

• ઉિરસ અને છીંક તમારી બાયંમા ંકરો
• તમારી આંખો, નાક અથવા મોંનો થપશક કરવાનુ ંિાળો
• બીમાર લોકો સાથે સપંકક િાળો
• તમે બીમાર હો તો ઘરે જ રહો

જો તમે કોઈ એવા કે્ષત્રની મસુાફરી કરી રહ્યા છો જે જાણીતા કોરોનાવાયરસના કેસ િરાવે છે, તો 
આિલુ ંિાળવાનુ ંભલૂશો નહીં

• ઉચ્ચ જોખમવાળા કે્ષત્રો જેવા કે ખેતરો, જીવતં પ્ાણી બજારો અને એવા કે્ષત્ર કે જયા ં
પ્ાણીઓની કતલ થઈ શકે

• ડુક્કર, ર્ચકન  બતક અને જગંલી પક્ષીઓ સડહતના પ્ાણીઓ (જીવતં અથવા મતૃ સાથે 
સપંકક

• પ્ાણીના મળ અથવા સ્ત્રાવ િરાવતી સપાિીઓ

 



શુ ંહુ ં2019 ના નોવેલ કોરોનાવાયરસની સારવાર મેળવી 
શકંુ છં
કોરોનાવાયરસ માિે કોઈ ધવધશટિ સારવાર નથી, અને એવી કોઈ રસી નથી જે કોરોનાવાયરસ સામે 
રક્ષણ આપે છે. સામાન્ય માનવ કોરોનાવાયરસ બીમારીઓવાળા મોિાભાગના લોકો તેમની જાતે જ 
થવથથ થઈ જશે

તમારે:

• પ્વાહી પટુકળ પીવુ ંજોઈએ
• શક્ય તેિલો વધ ુઆરામ કરો અને ઊંઘ લો
• ગળાના દુખાવામા ંઅથવા ખાસંીમા ંમદદ માિે હ્યધુમડિફાયર અથવા ગરમ પાણીથી થનાન 

અજમાવો

જો મને મસુાફરી કરતી વખતે અથવા પાછા ફયાક પછી 
બીમાર અનભુવાય તો? 

જો તમે મસુાફરી કરી રહ્યા હોવ ત્યારે અથવા પાછા ફયાક પછી બીમાર થાઓ છો, તો બીજાઓ સાથે 
સપંકક િાળો અને િેર્લહલે્થ ઑન્િાડરયોને 1-866-797-0000  પર કોલ કરો અથવા 

પર તમારા 
થથાધનક જાહરે આરોગ્ય એકમનો સપંકક કરો. તેમને આિલુ ંજણાવો

• તમારા લક્ષણો
• તમે ક્યા ંમસુાફરી કરી છે અથવા રહો છો
• જો તમારો પ્ાણીઓ સાથ ેસીિો સપંકક થયો હોય (ઉદાહરણ તરીકે જીવતં પ્ાણી બજારની 

મલુાકાત લીિી હોય) અથવા બીમાર વ્યસ્તત સાથે નજીકનો સપંકક થયો હોય
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જો તમને કેનેિાની ફ્લાઇિ દરધમયાન અથવા આગમન સમયે બીમાર અનભુવાય, તો ફ્લાઇિ 
એિેન્િન્િ અથવા કેનેડિયન બોિકર સધવિસ અધિકારીને જાણ કરો

ના નોવેલ કોરોનાવાયરસથી સબંધંિત મસુાફરી સલાહ ધવશે અહીં જાણો: 

જો મને લાગે છે કે મને વાયરસ છે તો મારે શુ ંકરવુ ંજોઈએ?

જો તમને 2 ના નોવેલ કોરોનાવાયરસના લક્ષણો ધવકધસત થાય, તો તબીબી સલાહ માિે 
પર િેર્લહલે્થ ઑન્િાડરયોને કોલ કરો અથવા તમારા થથાધનક જાહરે આરોગ્ય 

એકમનો સપંકક કરો 
(

તમે મલુાકાત લીિેલા દેશો સડહત, તમારા લક્ષણો અને તમારા પ્વાસ ઇધતહાસનો ઉલ્લેખ કરવાની 
ખાતરી કરો

જો તમને તાત્કાર્લક તબીબી સહાયની જરૂર હોય, તો પર કોલ કરો અને તમારા મસુાફરીના 
ઇધતહાસ અને લક્ષણોનો ઉલ્લેખ કરો.
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