
ઉધરસ 

પિરવારના તમામ સ યોએ 
મા ક પહેરવંુ

લ ણિવનાના યિ ઓના સંપકમાં આવતા એિસ પટમેિટક 
પિરવારના સ યોએ આરો યની દેખરખે રાખવી

લ ણિવનાના યિ ઓને માટે પરી ણ ફરિજયાત નથી

કોિવડ-19 માટે હોમ આઇસોલશેન અન ેકેર 

તાવ માથંુ દુખવું ગળંુ સુકાવું

શંકા પદ કોિવડ-19
જો તમને નીચેનામાંથી કોઈ લ ણો જણાય તો વ-પરી ણ/RAT/RT-PCR 

કરો. ફરી પરી ણ કરાવવાની જ ર નથી

તમારા ડૉ ટરની સલાહ માણે નીચે 

ઘર ેરમેડેિસવીર દવાનો ઉપયોગ કરશો નહી ં

યુડેસોનાઇડ ને યુલાઇઝરનો ઉપયોગ કરશો નહીં

તબીબી ેિ ટશનરની સલાહ િવના ઓિ સજન 
િસિલ ડરનો ઉપયોગ કરશો નહી ં

કરવા ન કરો 

ઘર ેરહો હાથ સેિનટાઈઝ કરો આઈસોલેટ થાઓ અને 
આરામ કરો 

મમાં ોસ-વેિ ટલેશન રાખવું –
બારીઓ ખુ લી રાખો 

(05/01/2022 ના રોજ સુધારલે)

Asymptomatic (લ ણિવનાના) યિ ઓ માટે 7 િદવસ હોમ ોર ે ટાઇન 
કોિવડ-19 ના Symptomatic (લ ણો ધરાવતી) યિ ને જો કોિવડ પોિઝિટવ હોવાનો ટે ટ કરા યાને સાત િદવસ થઈ ચૂ ા હોય અને તેમન ેસતત ણ િદવસ સુધી તાવ ન આ યો હોય 

તો તેઓ હોમ આઇસોલેશન ખતમ કરી શકે છે

મેિડકલ ેિ ટશનરની સલાહ િવના સીટી- કેન 
કરાવશો નહીંિનરી ણ કરો

આ એક ડાયનેિમક દ તાવેજ છે અન ેઆવી 
રહેલા વૈ ાિનક પુરાવાઓના આધાર ે
િનયિમતપણ ેઅપડેટ કરવામાં આવ ેછે

ઉધરસ 

પોતાની સંભાળ  રાખતી 
વખતે  િનરી ણ કરો

શરીરનંુ તાપમાન 

જો ઓિ સજન લેવલ 93% અથવા 
તેનાથી ઓછંુ હોય તો તમારા ડૉ ટરની 
સલાહ લો

ડાયાિબટીસ અને હાયપરટે શન જવેી 
બીમારીઓ હોય તો તે માટેની દવાઓ 
લેવાનું બંધ કરશો નહી ં

બુડેસોનાઇડ મીટરડે ડોઝ ઇ હેલર (MDI)/ડાય 
પાઉડર ઇ હેલર (DPI) - જો 5 કે તેથી વધુ િદવસ 
લ ણો ચાલુ રહે તો જ.

તબીબી  ે િ ટશનરની  સલાહ  મુજબ  
એિ ટબાયોિટ સ

સુગંધ ન આવવી વાદ ન આવવો 

તાવ માથંુ દુખવું ગળંુ સુકાવું

શરીર દુખવું ાસ લેવામાં તકલીફ થવી 

તમારા ડૉ ટરની સલાહ માણે નીચે 
મુજબની સારવાર કરો

ાસની તકલીફ અથવા ચ ર આવવા 

સતત તાવ (≥ 100 F)  3 િદવસથી વધુ  

શરીરમાં ઓિ સજન લવેલન ેવધારવા માટે 
તમારી છાતીભેર ઉંધા સૂઈ ઓ અન ેઊંડા 

ાસ લો

6 કલાકના અંતર ેપેરાસીટામોલ લો અન ે
જો જ ર જણાય તો કફ િસરપ લો 

સૂપ, ુસ, નાિરયેળ પાણી 
વગેર ેપીવો.

સારવાર

AIIMS/ICMR-COVID-19 નેશનલ ટા ક ફોસ/ 

જોઈ ટ મોિનટિરંગ ુપ (Dte.GHS)

આરો ય અને પિરવાર ક યાણ મં ાલય 

ભારત સરકાર
નાસ ( ટીમ ઇ હેલેશન) લો અને/અથવા 

ગરમ પાણીના કોગળા કરો

તબીબી સારવાર લો. જો જ ર જણાય તો હોિ પટલમા ંદાખલ 
થાઓ

ઓિ સજન  લેવલ 93% અથવા તેનાથી ઓછંુ
(1 કલાકમાં 3 વાર  ચેક  કરવંુ)

o

શરીરનુ ંતાપમાન માપો  
(દર 6 કલાકે)

ઓિ સજન લેવલ ચેક કરો 
(ઓિ સમીટર ારા) (દર 6 કલાકે)


