કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (COVID-19)
વારં વાર � ૂછાતા પ્ર�ો
6 માચર્, 2020ના રોજ અપડ�ટ કર� લ

ગવનર્ર લેર� હોગનના માગર્દશર્ન હ�ઠળ, રા�ય એજન્સીઓ કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (COVID-19)
માટ�ની વ્યાપક અને સંક�લત િનવારણ અને પ્રિતભાવ યોજનાઓને િવકિસત કરવા�ું ચા�ુ રાખે છે .
મેર�લેન્ડ �ડપાટર્ મેન્ટ ઓફ હ�લ્થ (એમડ�એચ) આ પ�ર�સ્થિત િવકિસત થવા િવશેના અપડ�ટ્સ અને
પોતાને અને તમારા પ�રવારને ક�વી ર�તે �ુર�ક્ષત રાખવી તે િવશેની સચોટ મા�હતી પ્રદાન કર�ને
જનતા સાથે સીધી વાતચીત કરશે.
COVID-19 �ું છે ?
COVID-19 એ �ડસેમ્બર 2019માં ચીનના �ુબેઇ પ્રાંતના �ુહાનમાં પ્રથમ વખત ઓળખાયેલ �સન
વાયરસથી થતી એક �બમાર� છે . COVID-19 એ એક નવો વાયરસ �ના લીધે માણસ પહ�લા �ાર� ય બીમાર
પડ�ો નહોતો. િવ�વ્યાપી, COVID-19ના પ�રણામ સ્વ�પ હ�રો લોકોને ચેપ લાગ્યો છે , �ના લીધે બીમાર
પડ�ને ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં �ૃત્�ુ પામ્યા છે . દરરોજ વ�ુને વ�ુ �કસ્સાઓ ન�ધાવવા સાથે િવ�ભરના
દ� શોમાં �કસ્સાઓ ફ�લાયા છે .
�ું COVID-19 �ુ.એસ.માં ફ�લાયે� ંુ છે ?
COVID-19 �ુનાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સમાં ફ�લાયે� ું છે અને એના લીધે ક�ટલાક લોકો બીમાર પડ�ા છે , અને ગંભીર
�કસ્સાઓમાં, �ૃત્�ુ પામ્યા છે .
મોટાભાગના �ુ�ષ્ટ થયેલા �કસ્સાઓ એવા લોકોના છે �મણે �તરરાષ્ટ્ર�ય સ્તર� COVID-19ના ઘણા બધા
�કસ્સાઓ થયેલ દ� શોમાં �ુસાફર� કર� છે , �ુ.એસ.માં ક�ટલાક કમ્�ુિન�ટ સ્પ્રેડના અહ�વાલો મળ્યા છે
"કમ્�ુિન�ટ સ્પ્રેડ" એટલે કોઈ િવસ્તારના લોકોને વાયરસનો ચેપ લાગ્યો છે , �માં ક�ટલાક એવા લોકો સામેલ
છે �મને ખાતર� નથી ક� તેમને ક�વી ર�તે અથવા �ાં ચેપ લાગ્યો છે .

અત્યાર� જનતા માટ� ક�ટ�ું જોખમ છે ?
સંભવ છે ક� �ાર� ક �ુનાઇટ�ડ સ્ટ�ટ્સમાં COVID-19�ુ ં વ્યાપક પ્રસારણ થશે. િનષ્ણાતો અપેક્ષા રાખે છે ક�
આવતા અઠવા�ડયાઓ અને મ�હનાઓમાં, આપણે �ુ.એસ. અને િવ�ભરમાં વ�ુ ક�સો જોવાની અપેક્ષા રાખી
શક�એ છ�એ.
કમ્�ુિન�ટ સ્પ્રેડ એ સામાન્ય શરદ� અને ફ્� ૂના સંક્રમણ ��ુ ં હોય છે - એટલે ક� લોકોને તેમના રો�જ�દા �વન
દરિમયાન એક બી�થી તેનો ચેપ લાગે છે . �ુ.એસ.ના ભાગોમાં COVID-19નો �ણ કર� લ કમ્�ુિન�ટ સ્પ્રેડ
અસરગ્રસ્ત સ�ુદાયો માટ� તાત્કા�લક ભય �ગે થતી �ચ�તા�ુ ં સ્તર વધાર� છે .
�ું હવે મેર�લેન્ડમાં કોઈ પણ વ્ય�ક્ત આ નવા વાયરસથી પી�ડત છે ?
5 માચર્, 2020ના રોજ, ઘોષણા કરવામાં આવી હતી ક� મેર�લેન્ડમાં COVID-19 ના ત્રણ �ુ�ષ્ટ થયેલ ક�સો છે .
િવદ� શમાં �ુસાફર� કરતી વખતે વાયરસનો ચેપ ધરાવતા દદ�ઓની �સ્થિત સાર� છે અને તેઓ પોતાના ઘર�
સંગરોધ � ૂતકમાં છે .
5મી માચર્ના રોજ, તમામ ઉપલબ્ધ રા�ય સંસાધનોને વ�ુ સંગ�ઠત કરવા માટ� ગવનર્ર હોગને કટોકટ�ની
�સ્થિતની ઘોષણા કર� હતી. આ ઘોષણાપત્ર હ�ઠળ તમામ રા�ય અને સ્થાિનક એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલન
વધારવા માટ� એમડ�એચ અને મેર�લેન્ડ ઇમરજન્સી મેનેજમેન્ટ એજન્સી (એમઈએમએ) સ�ાવાર ર�તે
અિધ�ૃત અને િનદ� િશત કરવામાં આવી હતી. આપણા રા�ય અને સ્થાિનક આરોગ્ય િવભાગો અને કટોકટ�
વ્યવસ્થાપન ટ�મો સાથે ફાસ્ટ-ટ્ર�ક સંકલન કરવા માટ� ઘોષણાપત્ર એમડ�એચ અને એમઈએમએને સક્ષમ
પણ બનાવે છે .
મેર�લેન્ડમાં પર�ક્ષણ અને ક�સની ગણતર�ઓ િવશેની અદ્યતન મા�હતી
health.maryland.gov/coronavirus પર ઉપલબ્ધ છે . �ૃષ્ઠ દરરોજ અપડ�ટ કરવામાં આવે છે .
હમણાં કોણ જોખમમાં છે ?
હાલમાં એવા લોકો જોખમમાં છે :
•

�મણે તા�તરમાં �ચ�તાના ભૌગો�લક ક્ષેત્રોની �ુસાફર� કર� હોય

•

�ઓ COVID-19ના િનદાન થયેલ વ્ય�ક્ત સાથે ન�કના, વ્ય�ક્તગત સંપકર્ માં આવ્યા હોય

•

� COVID-19 થયેલ લોકોની સંભાળ કરતા હોય

COVID-19 ક�વી ર�તે ફ�લાય છે ?
COVID-19 નીચે આપેલ દ્વારા શરદ� અથવા ફ� ૂની �મ ફ�લાય છે તે� ુ ં માનવામાં આવે છે :
•

�સન ટપકાં પેદા કરતાં ખાંસી અને ઉધરસથી

•

સ્પશર્ કરવા અથવા હાથ િમલાવવા �વા ન�ક�, વ્ય�ક્તગત સંપકર્ થી

•

�ના પર વાયરસ હોય એવા કોઈ ઑબ્�ક્ટ અથવા સપાટ�ને સ્પશર્ કરવાથી
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COVID-19ના લક્ષણો �ું છે ?
•

તાવ

•

ઉધરસ

•

હાંફ ચઢવી

•

વ�ુ ગંભીર �કસ્સાઓમાં, ન્�ુમોિનયા (ફ�ફસામાં ચેપ)

જો મને લાગે ક� મને COVID-19ની બીમાર� થઈ છે તો માર� �ું કર�ું જોઈએ?
જો તમે તા�તરમાં કોઈ �ચ�તા વાળા ભૌગો�લક ક્ષેત્રની �ુસાફર� કર� હોય અથવા COVID-19થી પીડાતી
કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે સંપકર્ માં આવ્યા હો, અને તમને તાવ, ઉધરસ અથવા �ાસ લેવામાં તકલીફ થતી હોય, તો
તરત જ તબીબી સંભાળ મેળવો. આ પગલાંઓ�ુ ં અ�ુસરણ કરો:
•

જતાં પહ�લાં તમારા ડૉક્ટર અથવા ઇમરજન્સી �મમાં કૉલ કરો

•

તેમને તા�તરની �ુસાફર� અને ન�કના સંપક� િવશે કહો (�મ ક� તમારા ઘરના લોકો)

•

ઉપલબ્ધ હોય તો, એક માસ્ક પહ�રો

જો કોઈ વ્ય�ક્ત COVID-19થી પીડાતી હોય, તો તે� ું �ું થશે?
મોટાભાગના લોકો આ ચેપમાંથી પાછા સા� થઈ �ય છે . મોટાભાગના લોકોમાં હળવા અથવા મધ્યમ
લક્ષણો દ� ખાશે. ક�ટલાક લોકોને ઘર� જ સા� થવાની અને અન્ય લોકોથી પોતાને અલગ રાખવાની સલાહ
આપવામાં આવી શક� છે . જો આવા લોકોના લક્ષણો વ�ુ તીવ્ર બની �ય તો તેઓએ તેમના �ચ�કત્સકો
અથવા આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાિયકોને કૉલ કરવો જોઈએ.
ક�ટલાક COVID-19 ચેપોના પ�રણામે ગંભીર બીમાર�, અને ક�ટલાક �કસ્સાઓમાં �ૃત્�ુ થઈ શક� છે . જો કોઈને
COVID-19થી વ�ુ ગંભીર બીમાર� હોય, તો તેને હો�સ્પટલમાં દાખલ કરવામાં આવી શક� છે . �દ્ધ
ૃ લોકો અને
પહ�લેથી તબીબી પ�ર�સ્થિતઓ ધરાવતા લોકોમાં ગંભીર બીમાર��ુ ં જોખમ વધાર� હોય છે . પહ�લેથી તબીબી
પ�ર�સ્થિતઓ ધરાવવાના ઉદાહરણો છે : ક�ન્સર, ડાય�બટ�ઝ, હ્રદય રોગ અથવા રોગપ્રિતકારક તંત્રની
જ�ં ુઓ સામે લડવાની ક્ષમતાને અસર કરતી અન્ય પ�ર�સ્થિતઓ.
�ું માર� િવદ� શ �ુસાફર�ની યોજનાઓ રદ કરવી જોઈએ?
રોગ િનયંત્રણ અને િનવારણ ક�ન્દ્રો (સીડ�સી) વૉરંટ� પ્રમાણે �ુસાફર� સલાહકારોને અપડ�ટ કર� રહ્યાં છે .
સીડ�સીએ �ચ�તાના ક�ટલાક ભૌગો�લક ક્ષેત્રોમાં �બનજ�ર� �ુસાફર� ન કરવાની સલાહ આપી છે . �તગર્ત
આરોગ્ય પ�ર�સ્થિત ધરાવતા લોકોને ચો�સ િવસ્તારોમાં પણ �બનજ�ર� �ુસાફર� ટાળવાની સલાહ
આપવામાં આવે છે .
જો તમે િવદ�શ �ુસાફર�ની યોજના બનાવતા હો તો હાલની �ુસાફર�ની ચેતવણીઓ તપાસવા માટ� સીડ�સી
�ુસાફર� સલાહકાર સાઇટની �ુલાકાત લો: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html.
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�ું બહાર જતી વખતે માર� ચહ�રાનો માસ્ક પહ�રવો જોઈએ?
ના. સામાન્ય લોકો માટ� ચહ�રાના માસ્કની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી, જોક� �સનની �બમાર� હોય
તેવી વ્ય�ક્તઓ દ્વારા તેને બી�માં ફ�લાવવાથી અટકાવવા માટ� માસ્ક - હો�સ્પટલ અથવા �ક્લિનકની
વેઇ�ટ�ગ �મ �વી - ક�ટલીક જગ્યાઓ પર ઉપયોગી થઈ શક� છે .
COVID-19 સ�હત, �સન �બમાર�ઓથી પોતાને બચાવવા માટ� સીડ�સી સા� લોકોને ચહ�રાની માસ્ક
પહ�રવાની ભલામણ કર� ું નથી. કોઈ આરોગ્ય વ્યવસાિયક� ભલામણ કર� હોય તો જ તમાર� ચહ�રાની માસ્ક
પહ�રવી જોઈએ. ચહ�રાની માસ્કનો ઉપયોગ એવા લોકોએ કરવો જોઈએ �મને COVID-19 થ�ુ ં હોય અને
તેના લક્ષણો દ� ખાતા હોય. આ અન્ય લોકોને ચેપ લાગવાના જોખમથી બચાવવા માટ� છે . આરોગ્ય
કમર્ચાર�ઓ અને ન�કની જગ્યાઓમાં (ઘર� અથવા આરોગ્ય સંભાળ �ુિવધામાં) COVID-19થી ચેપગ્રસ્ત
કોઈ વ્ય�ક્તની સંભાળ લેતા હોય એવા અન્ય લોકો માટ� ચહ�રાની માસ્કનો ઉપયોગ પણ િનણાર્યક છે .
�ું માર� અને અન્ય લોકોની �ુરક્ષા માટ� �ું કર� શ�ું �ં?
શરદ� અને ફ� ૂ �વી �સન �બમાર�ઓના ફ�લાવાને ધી�ું કરવા માટ� હંમશ
ે ા ભલામણ કરવામાં આવેલ
રો�જ�દા િનવારક પગલાં લો:
•

તમારા હાથ ઘણીવાર સા�ુ અને ગરમ પાણીથી ઓછામાં ઓછા 20 સેકંડ �ુધી ધોવા

•

સા�ુ અને પાણી ઉપલબ્ધ ન હોય તો ઓછામાં ઓછા 60 ટકા આલ્કોહોલ ધરાવતા આલ્કોહોલ-આધા�રત
હ�ન્ડ સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો

•

તમાર� ઉધરસ અને છ�કને કોઈ �ટશ્�ુ પેપર, તમાર� બાંય અથવા કોણીથી ઢાંક� દો

•

તમાર� �ખો, નાક અને મોઢાને સ્પશર્ કરવા�ુ ં ટાળો

•

પ્રમાણ� ૂત સફાઈ પદ્ધિતઓનો ઉપયોગ કર�ને વારં વાર સ્પશર્ કરવામાં આવેલી વસ્�ુઓ અને સપાટ�ઓને
સાફ અને જ�ુ
ં �ક્ુ ત કરો

•

બીમાર લોકો સાથે ન�કનો સંપકર્ ટાળો

•

જો તમે બીમાર હો, તો તબીબી સંભાળની શોધ િસવાય, બાક�ના સમયે ઘર� જ રહો

�ું COVID-19 માટ� મને કોઈ રસી અથવા દવા મળ� શક� છે ?
હ� �ુધી નથી, કારણ ક� COVID-19 એ એક નવો રોગ છે . જો ક�, ઘણા િનષ્ણાતો તેના િવકાસ પર કામ કર�
રહ્યાં છે . કોઈપણ નવી રસીની �મ, તે �ુર�ક્ષત અને અસરકારક છે ક� નહ� તેની ખાતર� કરવા માટ� તે� ુ ં
પર�ક્ષણ કર�ુ ં જ�ર� છે . COVID-19ની રસી સરળતાથી ઉપલબ્ધ થવા માટ� એક વષર્ કરતાં વ�ુ સમય
લાગી શક� છે .
COVID-19નો ઉપચાર કરવા માટ� હાલમાં કોઈ િવિશષ્ટ દવા પણ ઉપલબ્ધ નથી. જો ક�, COVID-19થી
પીડાતા લોકોએ તેમના લક્ષણોની તીવ્રતા ઘટાડવામાં મદદ માટ� તબીબી સંભાળ લેવી જોઈએ.
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�ું COVID-19 માટ� વ�ુ તૈયાર ક�વી ર�તે થઈ શ�ું �ં?
•

પેઇન �કલર, પેટના ઇલાજો, ઉધરસ અને શરદ�ની દવાઓ સ�હત પોતાની પાસે નૉનિપ્ર�સ્ક્ર�પ્ટવ દવાઓ
અને અન્ય આરોગ્ય માટ� જ�ર� વસ્�ુઓનો � ૂરતો �ુરવઠો રાખો.

•

તમાર� પાસે � ૂરતો �ુરવઠો છે ક� નહ� તેની ખાતર� કરવા માટ� તમાર� િનયિમત િપ્ર�સ્ક્રપ્શન દવાઓ તપાસો;
જ�ર� હોય તો તમારા િપ્ર�સ્ક્રપ્શનમાં આપેલ દવાઓ ફર�થી ભરો

•

જો તમે બીમાર હો તો થમ�મીટર, �ટશ્�ુ પેપર અને હ�ન્ડ સેિનટાઈઝર રાખો અને સા� થવા માટ� ઘરમાં જ
રહો

•

માંદા પડવા પર તેમની સંભાળ ક�વી ર�તે કરવામાં આવશે અને ઘર� તેમની સંભાળ રાખવા માટ� શેની જ�ર
પડ� શકશે તે િવશે પ�રવારના સભ્યો અને િપ્રયજનો સાથે વાત કરો.

•

ઘરમાં બે અઠવા�ડયા ચાલી શક� તેટલા પાણી અને ખોરાકનો �ુરવઠો રાખો

�ું માર� બી�ુ ં કં ઈ �ણવાની જ�ર છે ?
•

કોઈ પણ િવિશષ્ટ વંશીયતા અથવા વંશીય � ૃષ્ઠ� ૂિમના લોકોને કલં�કત કરશો નહ�. વાયરસ િવિશષ્ટ વસ્તી,
�િત અથવા વંશીય � ૃષ્ઠ� ૂિમના લોકોને લક્ષ્ય બનાવ�ું નથી.

•

�ણકાર રહો અને િવ�સનીય, સ�ાવાર સ્રોતો પાસેથી મા�હતી મેળવો. ઑનલાઇન અને અન્યત્ર ફ�લાવતી
દંતકથાઓ, અફવાઓ અને ખોટ� મા�હતીથી સાવચેત રહો. સીડ�સી, એમડ�એચ અથવા સ્થાિનક આરોગ્ય
િવભાગો �વા સ�ાવાર, િવ�સનીય સ્ત્રોત દ્વારા ન આવે ત્યાં �ુધી સોિશયલ મી�ડયા દ્વારા શેર કરવામાં
આવતી આરોગ્ય મા�હતી ઘણી વાર અચો�સ હોય છે .

�ું વ્યવસાયો �વા િવિશષ્ટ �ૂથો માટ� વધારાના સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે ?
cdc.gov પર સીડ�સી COVID-19 િવશેની વતર્માન મા�હતી પ્રદાન કર� છે .
વ્યવસાયો
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/guidance-business-response.html
સગભાર્ સ્ત્રીઓ, સ્તનપાન કરતી સ્ત્રીઓ અને બાળકો
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnant-women.html
શાળાઓ
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
�ુસાફરો
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/faqs.html
અઠવા�ડક અપડ�ટ્સ
COVID-19 િવશે અઠવા�ડક ઈમેલ મેળવવા માટ�, તમા�ું ઈમેલ સરના�ું દાખલ કરો અને આ URL પર આપેલ શોધ
બૉક્સમાં "COVID-19" ટાઈપ કરો:
https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions.aspx?topic_id=USCDC_2067
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