


»íãÕÅ-19 ÖâÑë
Óí½ÍýãÈ»âÓ» ×*kÈ ÕËâÓÕâÌâ

áâÒçÕëôÊÌâ éÍâÒí
×çï »ÓÕçï ¬

અારાે�ય અને પ�રવાર ક�યાણ �વભાગ, ગુજરાત સરકાર

ÓâwÃ÷äÒ sÕâsTÒ ãÑ×Ì
áâÓígÒ áÌë ÍãÓÕâÓ »lÒâÇ ãÕÐâ½,

½çÁÓâÈ ÖÓ»âÓ

×çï Ìâ »ÓÕçï ¬



ઘરે કાેવીડ-19 ની સાર સંભાળ
લેતા દદ�અાેઅે શું કરવું ?

ÓâwÃ÷äÒ sÕâsTÒ ãÑ×Ì
áâÓígÒ áÌë ÍãÓÕâÓ »lÒâÇ ãÕÐâ½,

½çÁÓâÈ ÖÓ»âÓ

માેટા ભાગના કાેવીડ-19 ના દદ�અાે ને
હાે�ીટલમાં દાખલ કરવાની જ�ર હાેતી નથી.

�ે તમને કાેવીડ-19 ના સાધારણ લ�ણ હાેય તાે ઘરમાં રહીને જ સાર સંભાળ �ારા જ સારા થઈ જવાય છ.ે

દદ�અે રાખવાની કાળ�અાે 
• અ� સ�ાેથી અલગ અાેરડામાં રહાે.

• પૂરતાે અારામ કરાે.

+
• પૂરતા �માણમાં પાણી, લ�બુ શરબત અ�
   �વાહી લેવા.

• �દવસમાંથી ચાર થી છ વાર શરીરનું તાપમાન
   અને અાે��જનનું �માણ માપતા રહેવું.

• અાે��જનનું �માણ અાેછ જણાય તાે સે�ંુ
   �ાેન�ગ કરવું (પેટ ઉપર, જમણે પડખે, ડાબે
   પડખે વારા ફરથી સુવું)

• ડાેકટરના સંપક�માં રહાે.

• પાૈ�ીક અાહાર, ફળાે લેવા.

• �ે અાે��જનનું �માણ 95% ટકાથી અાેછ થાય ંુ
• સતત 5 �દવસ સુધી પેરાસીટામાેલ લીધા બાદ પણ તાવ
   ન ઉતરે અથવા ખુબ ઉધરસ ચાલુ રહે 
• ખૂબ જ થાક લાગે અને �ાસ ચઢવા લાગે.

હાેમ અાઇસાેલેશન દર�ાન
સામા� રીતે લેવાતી દવાઅાે 
રાેગ��તકારક શ�� વધારવા માટે.... 

• �વટામીન-સી, �વટા�મન-ડી અને ઝ�કની ગાેળી લેવી.D
C

ડાે�રની સલાહ અને દેખરેખ
હેઠળ લેવાતી દવાઅાે. 

• અેઝી�ાેમાઇસીન
• અાયવરમેકટીન
• ફેવીપીરાવીર
• ઇ�હેલર �ુડેસુનાઇડ

અારાે�ય અને પ�રવાર ક�યાણ �વભાગ, ગુજરાત સરકાર

• �દવસમાં 3-4 વાર નાસ લેવું 

• 6 �મ�નટ ચા�ા પછી પ� અાે��મીટર �ારા
   અાે��જનનું �માણ માપવું 

• પેરાસીટામાેલની ગાેળી લેવી.

તાવ અાવે �યારે...

�યારે હાે�પીટલાઈઝેશનની
જ�ર પડે?



ઘરે કાે�વડ-19નું સંચાલન કરવા માટે

�ારં�ભક કાે�વડ-19 અાૅ��જનનું �તર > 92% અાૅ��જનનું �તર < 92%
શ� હાેય તાે હાે��ટલ કેર લાે

ઘરે અાૅ��જન
તપાસવાનું મશીન

રાખાે
(પ� અાૅ��મીટર)

પાેતે અને પ�રવારના
દરેક સુર��ત રહેવા

મા� પહેરાે 

ઘરે અાઈસાેલેટ રહાે
અને અારામ કરાે

હાઈ�ેટેડ
રહાે

તાવ અને
કળતર માટે

પેરા�સટામાેલ લાે

�ારે હાે��ટલ અથવા તબીબી સંભાળ સુલભ ન હાેય �ારે
ÓâwÃ÷äÒ sÕâsTÒ ãÑ×Ì

áâÓígÒ áÌë ÍãÓÕâÓ »lÒâÇ ãÕÐâ½,
½çÁÓâÈ ÖÓ»âÓ

અારાે�ય અને પ�રવાર ક�યાણ �વભાગ, ગુજરાત સરકાર

બારી ખુ�ી રાખાે
અને યાે�ય

વે��લેશનને
સુ�ન��ત કરાે

પાણી અને ખાંડ-મીઠાવાળા
�વાહી �ારા હાઈ�ેશન
મેળવાે (e.g : અાેરલ

�રહાઈ�ેશન સાૅ�ુશન)

અાૅ��જનેશનને
વધારવા �ે શ�
હાેય તાે �ાેન િ�લપ
(પેટના ભાગે) લાે

�ાં સુધી લ�ણાે દરૂ
ન થાય �ાં સુધી �દવસમાં

બે વાર �ુડેસુનાઇડ
(�ેરાેઈડ) ઈ�હેલ કરાે

રાેજ ડે�ામેથાસાેન
(�ેરાેઈડ)
6 mg લાે,

10 �દવસ માટે

�ે ઉપલ� હાેય
તાે ઘરે અાૅ��જન

મંગાવી લાે.

અાૅ��જનનું �તર માપતા રહાે
અને �ે તે < 85% હાેય
અથવા અાૅ��જનની
જ��રયાત 4L/મી�નટ હાેય તાે
તા�ા�લક હાે��ટલની સારવાર લાે.

હાઈ�ેશન �ળવી
રાખાે અને તાવ

માટે
પેરા�સટામાેલ લાે.

ં�ાેન ���તમાં ઊઘાે
(તમારા પેટના ભાગે)

(>92% નુ ં�તર �ળવવા
સાૈથી નીચેનું �તર ઉપયાેગમાં લાે.)



»íãÕÅ-19
ÍíÈâÌä ÖïÐâÛ ÑâÃë ÍýíãÌï½

1

ÍýíãÌï½ áë ÊÊþÌë ¿í>Ö, ÖÔâÑÈ ½ãÈ ÖâÉë, ÈëÑÌä ÍäÄÉä ÈëÑÌâ ÍëÃ
(ÍëÃÑâï) ÍÓ ÎëÓÕÕâÌä Íýã®Òâ Àë, ÈëÉä vÒ*kÈÌí ¿ÚëÓí Ìä¿ë ÈÓÎ
ÁÈí ÓÚë Àë.
ÍýíãÌï½ œâcÀíœâÖÌä Íýã®ÒâÌë áâÓâÑÊâÒ» ÏÌâÕÕâ áÌë
áâ&*kÖÁÌë×ÌÌâ ÍýÑâÇÌë ÕËâÓÕâ ÑâÃë ÑëãÅ»Ôä sÕä»öãÈ ÍâÑëÔä Íýã®Òâ Àë.
áâ Íýã®Òâ »íãÕÅ-19 Íë×nÃÌë œâcÀíœâÖÑâï ¼èÏ Á éÍÒí½ä ÌäÕÅë Àë,
¼âÖ »ÓäÌë ÚíÑ-áâæÖíÔë×Ì Õ¼Èë

½çÁÓâÈ ÓâjÒ
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ÍýíÌ Ôâš½Ìçï ÑÚtÕ

áí×ä»âÌä *sÉãÈ

ÍýíÌ ÍíãÂ×iÌ½ Õë*nÃÔë×ÌÑâï ÖçËâÓí »Óë Àë, áë*lÕáíÔÓ áë»ÑíÌë ¼çlÔâ
Óâ¼ë Àë áÌë œÖÌ ÖÓÛ Óâ¼ë Àë.

ÍýíiÌ½ tÒâÓë Á Á#Óä Àë jÒâÓë ÊÊþÌë œâÖ ÔëÕâÑâï ÑçS»ëÔä ÉâÒ Àë áÌë
SpO2 94 Éä Ìä¿ë áâÕë Àë (94Éä áíÀçï)

ÈâÍÑâÌ, bÔÅ Íýë×Ó áÌë bÔÅ Öç½Ó ÁëÕâ ánÒ ã¿{í ÖâÉë SpO2 94Ìçï
ãÌÒãÑÈ ãÌÓäÜÇ ÚíÑ áâæÖíÔë×Ì ÊÓãÑÒâÌ ÑÚtÕÍèÇô Àë.

ÚâæÍí*kÖÒâ (ÖÑâËâÌÒçkÈ áí*kÖÁÌ ÍãÓÐýÑÇ) ¿è»ä ÁÕâÉä
ÁãÃÔÈâáí ÕËç ¼ÓâÏ Éæ ×»ë Àë.

ÖÑÒÖÓ ÍýíiÌ½ áÌë Öârï Õë*nÃÔë×Ì ÑëæÌÃëÌ »Óä ¾Çâ Ôí»íÌâ ‘Õ
Ï¿âÕä ×»âÒ Àë.

½ÛâÌä Ìä¿ë áë» áí×ä»çï
ÀâÈäÌä Ìä¿ë áë» áÉÕâ Ïë áí×ä»â éÍÓÌä ’ï¾ ÖçËä
iÍÅäáíÌä Ìä¿ë Ïë áí×ä»â
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ÈÑâÓë 4 Éä 5 áíã×»âÌä Á#Ó ÍÅ×ë

ÁmÒâ ÍÀäÌâ 1 »Ôâ» ÖçËä ÍýíiÌ½ »ÓÕâÌçï ÃâÛí
ÍýíiÌ½ áëÃÔí ÖÑÒ ÑâÃë Á »Óí ÁëÃÔçï ÖÓÛÈâÉä Éæ ×»Èçï ÚíÒ
vÒ*kÈ ãÊÕÖÑâï 16 »Ôâ» ÖçËä, áÌë» ¿®Ñâï, ÁëÑ »mÎÃëôÏÔ Ôâ½ë ÈëÑ
ÍýíÌ »Óä ×»ë Àë.
Íýë×Ì áëãÓÒâÌë ÏÊÔÕâ áÌë áâÓâÑ ÑâÃë áí×ä»â ÉíÅâ áëÅÁsÃ Éæ
×»ë Àë.
»íæÍÇ ÊÏâÇÌâ ¾â áÉÕâ æ’áíÌí Ã÷ë» Óâ¼í, ¼âÖ »ÓäÌë, ÚâÅ»âïÌä
æ’Ìä áâÖÍâÖ.

ÖèÕâÌä *sÉãÈÑâï ãÌÒãÑÈ ÎëÓÎâÓí
ÊÓë» *sÉãÈÑâï 30 ãÑãÌÃÉä ÕËç ÖÑÒ Ì »âÆÕí ãÚÈâÕÚ Àë

ÖëlÎ-ÍýíiÌ½ ÑâÃë

ÖâÕ¿ëÈä

3

1. 30 ãÑãÌÃ - 2 »Ôâ» ð ÈÑâÓâ ÍëÃ ÍÓ Öèæ ÓÚí

2. 30 ãÑãÌÃ - 2 »Ôâ» ð ÈÑâÓâ ÁÑÇâ ÍÅ¼ë Öèæ ÓÚí

3. 30 ãÑãÌÃ - 2 »Ôâ» ð ÖäËâ ÏëÖí

4. 30 ãÑãÌÃ - 2 »Ôâ» ð ÈÑâÓâ ÅâÏâ ÍÅ¼âáë Öèæ ’áí

tÒâÓÏâÊ ÎÓä ÕâÓ ÍíãÂ×Ì 1 ÍÓ ÍâÀâ áâÕä ’áí,
ÈÑâÓâ ÍëÃ ÍÓ Öèæ ’áí
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Ìä¿ë ÍýÑâÇëÌä *sÉãÈÑâï ÍýíiÌ½ ÃâÛí ð

Ìâ&Ì-ÖëlÎ ÍýíÌëiÃ½ Íë×nÃzÖ (æÑÓÁnÖäÑâï)

ÍýëgÌeÖä
ÅäÍ ÕëÌíÖ ÉýímÏíãÖÖ (48 »Ôâ» ÖçËä ÖâÓÕâÓ »ÓâÕëÔä ÚíÒ Èí)

ãÌÒãÑÈ ÏëÔÑ PÔëÃ ×äÃ áÌë ÍãÓÕâÓÌâ ÖBÒíÌí éÍÒí½ »ÓäÌë ÊÊþÌë ÍýíÌ
*sÉãÈÑâï Ñè»ÕâÌä Íâï¿ sÃëÍÌä Í‡ãÈ

ÑëÁÓ »âüÅÒâ» »*nÅ×Ì
á*sÉÓ »ÓíÅÓjÁç, ÎëÑÓ áÉÕâ Íë*lÕ» <ëk¿Ó

PÔëÃ ×äÃÌí éÍÒí½ »ÓäÌë, ÊÊþÌë ÍÔï½Ìä áë» ÏâÁç ¼e¿í
PÔëÃ ×äÃÌë ÚâÉÌä áâÖÍâÖ Ñè»í Áë ¼e¿×ë (ÈÑë Áë ÏâÁç ÈÓÎ ÕÛä
Ó[â Àí)
Ïä‘ PÔëÃ ×äÃ ÍÔï½ ÍÓ ÍâÉÓëÔä Àë áÌë ÊÊþÌä Ìä¿ë Óâ¼ÕâÑâï áâÕä Àë.
ÈÑë ÊÊþÌë ÎëÓÕä Ó[â Àí tÒâÓë áâ ×äÃ ¼e¿×ë.
¿âÊÓÌí éÍÒí½ »ÓäÌë, ÊÊþÌë ÎëÓÕí áÌë ÊÊþÌë ÍýíÌ »Óí. ÚâÉ áÌë ¿âÊÓ
ÍÔï½Ìä ÍëÔë ÍâÓ ¼e¿×ë.
ÊÊþÌë ¼e¿í áÌë ÖçãÍÌ ÍíãÂ×ÌÑâï Õc¿ë ÔâÕí. Óë¼âáí áÌë ÌÛäáíÌë
ÖäËä »Óí.

áâÌë éÐÓÈâ ÍçÓâÕâ ÖâÉë ÎëÓÎâÓÌä Á#Ó ÍÅä ×»ë Àë.
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આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા
કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

હોમ આઇસોલેશન માટે 
પાત્રતા ધરાવતા દદીઓ

એવા દદી જેમને સારવાર કરી રહલેા મેરડકલ ઓરિસરે હળવા લક્ષણો 
વાળા/ લક્ષણો વગરના કેસ તરીકે ગણાવ્યા હોય

આવા કેસો પાસે તેમના ઘરે સેલ્િ-આઇસોલેશન માટે અને પરરવારના 
સપંકોથી ક્વૉરેન્ટાઇન થવા માટે પરૂતી સવુવધા હોવી ોોઇએ

દદીની સભંાળ લેવા માટે 24X7 ધોરણે એક કૅર-ગીવર હાોર હોવા ોોઇએ. 
કૅર-ગીવર અને હોસ્પપટલ વચ્ચેની કમ્યવુનકેશનની લલિંક હોવી ોૂરરી ેે
રોગપ્રવતકારક શસ્ક્ત ઓેી હોય તેવા દદીઓ (HIV, અંગ પ્રત્યારોપણ 
મેળવનારા વગેરે)ને હોમ આઇસોલેશનમા ંરહવેાની ભલામણ કરવામા ં
આવતી નથી અને તેઓને મેરડકલ અવધકારી દ્વારા યોગ્ય મલૂ્યાકંન કયાાં પેી 
ો હોમ આઇસોલેશનમા ંરહવેાની અનમુવત આપવામા ંઆવશે

60 વર્ષથી વધારે ઉંમરના તેમો ડાયાલિટીસ, હૃદયની િીમારી વગેરે જેવી 
સહ-િીમારી ધરાવતા દદીઓને યોગ્ય મલૂ્યાકંન કયાષ પેી ો હોમ 
આઇસોલેશનની મજૂંરી આપવામા ંઆવશે

આ ઉપરાતં, અન્ય સભ્યો માટે હોમ ક્વૉરેન્ટાઇન સિંવંધત માગષદવશિકા આ લલિંક 
પર ઉપલબ્ધ ેે:
https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf, જેનુ ં
તેઓ પાલન કરી શકે ેે.



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા

ક્યારે તબીબી દેખરેખ માાંર્વી

દદી/ કૅર-ગીવર આરોગ્ય પર એકધારી દેખરેખ રાખશે. ોો ગભંીર 
સકેંતો દેખાય અથવા લક્ષણો વધવા લાગે તો તાત્કાલલક તિીિી 
દેખરેખ માગંવી આવશ્યક ેે

આમા ંસામેલ ેે:

શ્વાસ લેવામા ંતકલીિ

ઓસ્ક્સોનની તપૃ્તતા ઘટવી (SpO2 < 95%)

ેાતીમા ંએકધારો દુખાવો/દિાણ

માનવસક મુઝંવણ અથવા જાગતૃ ના રહી શકવું

કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા

રાજ્ય/જોલ્લા આરોગ્ય 
અવધકારીઓની ભવૂમકા

હોમ આઇસોલેશનમા ંરાખવામા ંઆવેલા દદીઓ પર રાજ્ય/ જોલ્લા 
દ્વારા દેખરેખ રાખવામા ંઆવશે

દદીઓના આરોગ્યની સ્પથવત પર રિલ્ડ પટાિની ટીમે દેખરેખ રાખવી 
ોોઇએ તેમો સમવપિત કૉલ સેન્ટર દ્વારા દૈવનક ધોરણે દદીનુ ંિોલોઅપ 
લેવામા ંઆવશે

આવા દદીની તિીિી સ્પથવતની નોંધ રિલ્ડ પટાિ દ્વારા કરવામા ંઆવશે 
અને તેઓ દદીને તાપમાન, હૃદયના ધિકારાનો દર વગેરે માપવા અને 
દેખરેખ રાખવા અંગે માગષદશષન આપશે

હોમ આઇસોલેશનમા ંરાખવામા ંઆવેલા દદીઓની વવગતો કોવવડ-19 
પોટષલ અને સવુવધા એપ્પ્લકેશન પર પણ અપડેટ કરવી ોોઇએ

ોો ઉલ્લઘંન થાય અથવા સારવારની ોૂરર પડે તો તેવી સ્પથવતમા ં
દદીના પથળાતંરનુ ંવ્યવપથાતતં્ર પણ પથાવપત કરવામા ંઆવશે.

રિલ્ડ પટાિ દ્વારા પરરવારના તમામ સભ્યો અને નજીકના સપંકો પર 
દેખરેખ રાખવામા ંઆવશે અને પ્રોટોકોલ અનસુાર પરીક્ષણ કરાશે

હોમ આઇસોલેશનમા ંરાખવામા ંઆવેલા દદીઓને રજા આપવાની 
માગષદવશિકા અનસુાર રજા આપવામા ંઆવશે

કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા
કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

દદીઓ માટે
સૂચનાઓ 

માપકનો 8 કલાક પેી અથવા તે પહલેા ંોો ભીનુ ંથાય અથવા દેખીતી 
રીતે ગદું થાય તો તેનો વનકાલ કરવો

દદીએ અવશ્યપણે અલાયદા ઓરડામા ંરહવે ુ ંતેમો ઘરમા ંઅન્ય લોકોથી 
અલગ રહવે ુ,ં ખાસ કરીને ઘરમા ંવદૃ્ધો અને સહ-િીમારી ધરાવતા લોકોથી 
દૂર રહવે ું

દદીને સારા હવા-ઉજાસવાળા ઓરડામા ંરાખવા જ્યા ંસામસામે 
વેન્ન્ટલેશન અને િારીની સવુવધા હોય, તેમો ઓરડામા ંચોખ્ખી હવાની 
અવરોવર થાય તે માટે તેને ખલુ્લા રાખવા

દદીએ હમેંશા ત્રણ પતરવાળં મેરડકલ માપક પહરેેલુ ંરાખવું

માપકને 1% સોરડયમ હાઇપોક્લોરાઇટથી ોતંમુકુ્ત કયાષ પેી ો તેનો 
વનકાલ કરવો

ોો કૅર-ગીવર ૂરમમા ંપ્રવેશે તો, કૅર-ગીવર અને દદી િનંેએ N-95 
માપકનો ઉપયોગ કરવો ોોઇએ



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા

દદીઓ માટે
સૂચનાઓ 

દદીએ અવશ્ય પરૂતો આરામ કરવો અને શરીરમા ંપરૂત ુ ંહાઇડ્રેશન જાળવી 
રાખવા વવપલુ પ્રમાણમા ંપ્રવાહી લેવું

હમેંશા શ્વસન સિંવંધત વશષ્ટાચારનુ ંપાલન કરવુ

વારંવાર સાબ ુઅને પાણીથી ઓેામા ંઓેા 40 સેકન્ડ સધુી હાથ ધોવા 
અથવા આલ્કોહોલ આધારરત સેવનટાઇઝરથી સાિ કરવા

વ્યસ્ક્તગત ચીોવપત ુપરરવારમા ંઅન્ય કોઇ વ્યસ્ક્તઓ સાથે શેર કરવી નહીં

વારંવાર પપશષ થતી સપાટીઓ 1% હાઇપોક્લોરાઇટ દ્રાવણથી સાિ કરવી

પલ્સ ઓસ્ક્સમીટરની મદદથી લોહીમા ંઓસ્ક્સોનની તપૃ્તતાનુ ંમોવનટરરિંગ 
જાતે કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે ેે

દદી દૈવનક ધોરણે પોતાના શરીરનુ ંતાપમાન માપીને તેના/તેણીના 
આરોગ્ય પર જાતે દેખરેખ રાખશે અને ોો નીચે દશાષવેલા લક્ષણોમા ંસ્પથવત 
િગડતી હોય તેવુ ંલાગે તો તરંુત જાણ કરશે



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા
કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

માસ્કના ઉપયોર્ અાંર્ે
કૅર-ર્ીવસગ માટે સૂચનાઓ

યોગ્ય રીતે ત્રણ પતર વાળં મેરડકલ માપક પહરેવુ.ં જ્યારે િીમાર વ્યસ્ક્ત 
સાથે તેમના ઓરડામા ંો હોવ ત્યારે N95 માપક પહરેી શકાય

માપકનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેના આગળના ભાગે પપશષ કરવો નહીં 
અથવા કોઇપણ પ્રકારે હને્ડલ કરવો નહીં

ોો માપક ભીનુ ંથઇ જાય અથવા સ્ત્રાવના કારણે ગદું થઇ જાય તો, તેને 
તાત્કાલલક િદલી નાખંો

માપકનો ઉપયોગ કયાષ પેી તેનો વનકાલ કરો અને માપક વનકાલ કયાષ 
પેી હાથ પવચ્ે કરો

પોતાના ચહરેા, નાક અથવા મોં પર પપશષ કરવાનુ ંટાળવું



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા
કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

હાથની સ્વચ્છતા 
અાંર્ે કૅર-ર્ીવસગ માટે
સૂચનાઓ

િીમાર વ્યસ્ક્ત અથવા તેમની આસપાસના માહોલના સપંકષમા ંઆવો 
ત્યારે હાથની પવચ્ેતા અવશ્યપણે સવુનવિત કરવી

ભોોન િનાવતા પહલેા ંઅને પેી, ભોોન લેતા પહલેા ંઅને શૌચાલયનો 
ઉપયોગ કયાષ પેી હાથની પવચ્ેતાનુ ંઅવશ્ય પાલન કરવું

ઓેામા ંઓેા 40 સેકન્ડ સધુી સાબ ુઅને પાણીથી હાથ ધઓુ અથવા 
આલ્કોહોલ આધારરત હને્ડ રિનો પણ ઉપયોગ કરો

હાથ સકુવવા માટે રડપપોઝેિલ પેપર ટોવેલનો ઉપયોગ કરવો ોોઇએ 
અથવા અલગ રાખેલા ચોખ્ખા કપડાનંા ૂરમાલનો ઉપયોગ કરો

ગ્લવ્ઝ કાઢતા પહલેા ંઅને પેી હાથની પવચ્ેતાનુ ંપાલન કરવું



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા
કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

દદીને રાખ્યા હોય તે માહોલના 
સાંપકગ  વખતે કૅર-ર્ીવસગ
માટે સૂચનાઓ

દદીના શરીરમાથંી નીકળતા પ્રવાહી સાથે સીધા સપંકષમા ંઆવવાનુ ં
ટાળો. દદીની સભંાળ લેતી વખતે રડપપોઝેિલ ગ્લવ્ઝનો ઉપયોગ કરવો

દદીને રાખવામા ંઆવ્યા હોય તે માહોલમા ંસભંવવત રીતે દૂવર્ત વપતઓુ 
(જેમકે, ોમવાના વાસણો, રડશો, વપરાયેલા ૂરમાલ અથવા પથારીની 
ચાદર)ના સપંકષમા ંઆવવાનુ ંટાળો

દદીને તેમના ઓરડામા ંો ભોોન આપવુ ંોોઇએ

દદીએ ઉપયોગમા ંલીધેલા વાસણો અને રડશો હાથમાં ગ્લવ્ઝ પહરેીને 
સાબ/ુરડટર્જન્ટ અને પાણી દ્વારા સાિ કરવા

ગ્લવ્ઝ કાઢયા પેી અથવા વપરાયેલી વપતઓુને હાથ લગાવ્યા પેી 
હાથ સાિ કરવા



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

દદીને રાખ્યા હોય તે માહોલના 
સાંપકગ  વખતે કૅર-ર્ીવસગ
માટે સૂચનાઓ (2/2)

દદીએ ઉપયોગમા ંલીધેલી સપાટીઓ, કપડા ંઅથવા દદીએ ઉપયોગમા ં
લીધેલી ચાદરોનુ ંહને્ડલલિંગ કરતી વખતે અથવા સાિ કરતી વખતે ત્રણ પતર 
વાળા મેરડકલ માપક અને રડપપોઝેિલ ગ્લવ્ઝનો ઉપયોગ કરવો

ગ્લવ્ઝ કાઢયા પહલેા ંઅને પેી હાથની પવચ્ેતાની પ્રરયયાનુ ંપાલન કરવું

િાયોમેરડકલ કચરાનો વનકાલ:

કચરાનો અસરકારક રીતે વનકાલ સવુનવિત કરવો ોોઇએ જેથી ઘરમા ં
વધ ુચેપ િેલાતો રોકી શકાય

કચરો (માપક, રડપપોઝેિલ વપતઓુ, ફુડ પેકેટ્સ વગેરે)નો CPCBની 
માગષદવશિકા અનસુાર વનકાલ કરવો 
(http://cpcbenvis.nic.in/pdf/1595918059_mediaphoto2009.pdf)

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા

http://cpcbenvis.nic.in/pdf/1595918059_mediaphoto2009.pdf


આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા
કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

હળવા લક્ષણો ધરાવતા/
લક્ષણો વર્રના દદીની 
સારવાર

દદીએ તેમની સારવાર કરી રહલેા રિલઝવશયનના સપંકષમા ંઅવશ્ય રહવે ુ ં
અને ોો કોઇપણ પ્રકારે સ્પથવત િગડતી ોણાય તો તાત્કાલલક જાણ કરવી

અન્ય સહ-િીમારીની સ્પથવત અંગે સારવાર આપી રહલેા રિલઝવશયનની 
સલાહ લીધા પેી તેની પણ દવાઓ લેવાનુ ંચાલ ુરાખવું

દદીએ તાવ, વહતે ુ ંનાક અને ઉધરસ અંગે લક્ષણો અનસુાર વ્યવપથાપનનુ ં
પાલન કરવાનુ ંરહશેે

દદીઓ હુિંાળા પાણીથી કોગળા કરી શકે ેે અથવા રદવસમા ંિે વખત 
નાસ લઇ શકે ેે

ોો પેરાવસટામોલ ટેિલેટ 650 mgનો રદવસમા ંચાર વખત લીધા પેી પણ 
તાવ વનયતં્રણમા ંના આવે તો, ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જેઓ નોન-ન્પટરોઇડલ 
એન્ટી-ઇન્્લેમેટરી દવાઓ જેવી અન્ય દવાઓ લેવાની સલાહ આપી શકે ેે 
(ઉદા.: ટેિલેટ- નેપ્રોક્ઝેન 250 mg રદવસમા ંિે વખત)



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા
કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

હળવા લક્ષણો ધરાવતા/
લક્ષણો વર્રના દદીની 
સારવાર

3થી 5 રદવસ માટે ટેિલેટ ઇવેરમેન્ક્ટન (200 mcg/kg રદવસમા ંએક 
વખત, ભખુ્યા પેટે લેવી) લેવાનો વવચાર કરી શકાય

ોો લક્ષણો (તાવ અન/ેઅથવા ઉધરસ) િીમારી શૂર થયા પેી 5 રદવસ 
કરતા ંવધારે સમય સધુી સતત રહ ેતો, શ્વાસમા ંલઇ શકાય તેવા 
બડેુસોનાઇડ (5થી 7 રદવસ સધુી દરરોો િે વખત 800 mcg માત્રા 
પપેસરની મદદથી ઇન્હલેર દ્વારા આપવામા ંઆવે ેે) આપી શકાય

રેમડેવસવીર અથવા અન્ય સશંોધનાત્મક ઉપચાર લેવાનો વનણષય મેરડકલ 
પ્રોિેશનલ દ્વારા ો લેવો આવશ્યક ેે અને હોસ્પપટલ સવુવધામા ંો તે 
સારવાર આપવી આવશ્યક ેે

પદ્ધવતસર મૌલખક પટેરોઇડ્સ હળવા િીમારીના સોંોગોમા ંસચૂવવામા ંઆવતા 
નથી. ોો લક્ષણો 7 રદવસ કરતા ંવધ ુસમય (તાવ, ઉધરસની ખરાિ થતી 
સ્પથવત વગેરે) સધુી ચાલ ુો રહ ેતો, ઓેા ડોઝના મૌલખક પટેરોઇડ્સની 
સારવાર લેવા માટે ડૉક્ટરની સલાહ લેવી

ોો ઓસ્ક્સોનની તપૃ્તતાનુ ંપતર ઘટી રહ્ુ ંહોય અથવા શ્વાસ લેવામા ં
તકલીિ થતી હોય તો, દદીને હોસ્પપટલમા ંદાખલ કરવાની ોૂરર પડી શકે 
ેે અને તેમની સારવાર કરી રહલેા રિલઝવશયન/દેખરેખ ટીમનો તાત્કાલલક 
સપંકષ કરીને તેમની સલાહ લો



આરોગ્ય અને પરરવાર 
કલ્યાણ મતં્રાલય, 
ભારત સરકાર

હોમ આઇસોલેશન
માટે માર્ગદર્શશકા
કોવવડ-19ના હળવા લક્ષણો/લક્ષણો ન 
ધરાવતા દદીઓ માટે

હોમ આઇસોલેશન ક્યારે 
બાંધ કરવાન ાં

હોમ આઇસોલેશનમા ંરાખવામા ંઆવેલા દદીને લક્ષણો દેખાયા પેી 
(અથવા લક્ષણો ના ધરાવતા દદીનુ ંસેમ્પલ લેવામા ંઆવે તે રદવસ પેી) 
ઓેામા ંઓેા 10 રદવસ િાદ અને 3 રદવસથી તાવ ના આવતો હોય 
તો, આઇસોલેશનમાથંી િહાર આવવાનુ ંકહવેામા ંઆવશે.

હોમ આઇસોલેશનનો સમયગાળો પરૂો થઇ ગયા પેી પરીક્ષણ 
કરવાની કોઇ ોૂરર નથી
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