
કોવિડ -19 (સાસસ-કોિી -2) ન ું ટ્ર ાન્સવિશન અટ્કાિ  છે: 

એવશયન સિ દાયો િાટે્ સલાહ 
 

 

 

પ્રિય સભ્યો, 
 

કોપ્રિડ -19(સાસસ-કોિી -2)ન ું ટ્ર ાન્સપ્રિશન અટ્કાિ  છે: એપ્રશયન સિ દાયો િાટે્ સલાહ 
 

ચાલો આપણ ેપ્રથિ તથ્યો રાખીએ: 

 

 

સાસસ-કોિી -2(કોપ્રિડ -19)શ્વસન ટ્ીપાું દ્વારા ફેલાય છે. 
 

તાિ,ઉધરસ,શ્વાસની તકલીફના લક્ષણો સાિાન્ય રીત ેસુંપકસિાું આવ્યા પછી પાુંચ પ્રદિસો પછી આિે છે. 
 

િોટ્ાભાગની વ્યપ્રિઓ જ ેિાયરસને િહન કર ેછે તે એપ્રસમ્પટ્િેપ્રટ્ક છે. 
 

એપ્રસમ્્ટ્ોિેપ્રટ્ક દદીઓિાું ઉપલા શ્વસન િાગસિાું િાયરસન ું ઉચ્ચ સ્તર છે. 
 

 

 

શા િાટે્ આપણ ેકોવિડ -19 વિશે વચુંવતત છીએ ? 
 

 

1. ખબૂ ચેપી - એપ્રસમ્પટ્િેપ્રટ્ક વ્યપ્રિઓ િાયરસ ફેલાિે છે અને તથેી જ આસપાસની સરકારો છે 

લોકોન ેિધ  જોખિિાું રહેલા લોકોન ેચપે ન આિ ેતે િાટે્ દ પ્રનયાએ લોકડાઉન શરૂ કય ું છે. 
 

2. કાળા લોકો અને એપ્રશયન સિ દાયો િાું સફેદ િસતી કરતા કોપ્રિડ -19 થી િધ  િૃત્ય  દર જોિા િળે 

છે. એનએચએસ(NHS)િાું કોપ્રિડ -19 થી િૃત્ય  પાિલેા િથિ 10 ડોકટ્રો એપ્રશયન હતા અને હ ું જોઈ 

રહ્યો છ ું  કે કોપ્રિડ -19 િાું દાખલ થયલેા અસુંખ્ય એપ્રશયન દદીઓ છે, જ ેITU િાું દાખલ થાય છે 

અન ેકોપ્રિડ -19 થી િૃત્ય  પાિે છે. આ કેિ છે ત ેઅપ્રનપ્રિત છે પરુંત  નીચનેા કારણોથી આ ભાગ 

ભજિિાની સુંભાિના છે: - 
 

1) સાિાપ્રજક અુંતરની જરૂપ્રરયાત પ્રિશે નબળી સિજણ 

2) દરકે સિય ેસાિાપ્રજક અુંતરના પગલાુંન ું નબળ ું પાલન 

3) રોગપ્રનિારક અથિા ક ટ્ ુંબના સભ્ય જ્યાર ેલક્ષણસૂચક હોય ત્યાર ેસાિાપ્રજક એકલતાની જરૂપ્રરયાત 

પ્રિશે નબળી સિજણ. 

4) રોગોન ું ઉચ્ચ સ્તર જ ેરોગિપ્રતકારક શપ્રિન ેઅસર કર ેછે દા.ત. ડાયાપ્રબટ્ીઝ, હાઈ બ્લડ 

દબાણ, હૃદય રોગ. આથી જ કેટ્લાક લોકોને 12 અઠિાપ્રડયા િાટે્ 'પ્રશલ્ડ' કરિાની સલાહ આપિાિાું 

આિી છે અન ેઅપ્રનિાયસપણ,ે પોતાન ેિાઇરસ પકડિાિાુંથી બચાિિા િાટે્ ઘર છોડશો નહીું. 

5) ઉપરોિ રોગોન ું નબળ ું પ્રનયુંત્રણ 

6) કસરત અન ેિાિજતન ું સ્તર ઓછ ું  

7) સ્િચ્છતાના નીચલા સ્તરના દા.ત. પ્રનયપ્રિત હેન્ડિોપ્રશુંગ 

8) પ્રિટ્ાપ્રિન ડીન ું નીચ ું સ્તર સુંબુંપ્રધત હોઈ શકે છે 
 

આપણે શ ું કરિ ું જોઈએ? 
 

ઉપરોિ તિાિ િ દ્દાઓ પર ધ્યાન આપી શકાય છે અને હિ ેતેટ્લો સારો સિય છે. તે સ્પષ્ટ છે કે 

લોકડાઉન, િ લાકાતીઓન ું ખોટ્, સાિાન્ય િુંડળોન ું ન કસાન દા.ત. પૂજા સ્થળો, લગ્ન િગેરિેાું 



સિ દાયોિાું કાયસ કરિાની અિારી ક્ષિતા પર અસર પડી રહી છે, પરુંત  સિગ્ર પ્રિશ્વને અસર થઈ છે, 

ફિ એપ્રશયન સિ દાયોન ેનહીું. 
 

તેથી, આપણે પહેલાું કરતાું િધ , અિન ેઘર ેરહેિા અને આપેલ સલાહન ેધ્યાનિાું રાખિી જોઈએ 

સુંપકસ ઘટ્ાડિા જિેી સરળ પણ િ શ્કેલ બાબતોન ું પાલન કરીને પોતાન ેસ રપ્રક્ષત કરો અને આિાું પપ્રરિારના 

સભ્યો શાિેલ છે. 
 

તે તાકીદન ું છે કે લોકડાઉન દરપ્રિયાન, આપણા સિ દાય કેન્રો અને પૂજા સ્થાનો એિા ક્ષેત્ર નથી જ્યાું 

આપણે એકપ્રત્રત થઈએ છીએ - આપણ ેઅલગ રહેિ ું જોઈએ. 

 

 

તે દ ખદ છે, પરુંત  અપ્રનિાયસ છે કે આપણ ેઅુંપ્રતિપ્રિપ્રધિાું અથિા લોકડાઉન દરપ્રિયાન થતી અન્ય 

ઇિેન્ સિાું ભેગા થિાન ું ટ્ાળીએ. અિ ેનથી ઇચ્છતા કે એક અુંપ્રતિપ્રિપ્રધ બીજા તરફ દોરી જાય અને 

દ ભાસગ્યે િેં જોય ું છે કે આપણા સિ દાયો અુંપ્રતિપ્રિપ્રધિાું ભેગા થાય છે જ્યાર ેઆપણા પોતાના લોકોન ે

જોખિિાું િૂકિાિાું આિે છે - આપણ ેઆ ન કરિ ું જોઈએ. દ ખ પાિેલા પપ્રરિારો સિજી શકશે કે 

આપણે શા િાટે્ આપ્રથસક સહાય આપિા અને આ િ શ્કેલ સિયિાું તિેની સાથે શોક િાું શા િાટે્ હાજર 

રહી શકતા નથી. 
 

 

જ્યાર ેલોકડાઉન સિાપ્ત થાય છે, ત્યાર ેઆપણ ેકેટ્લી ઝડપથી આપણા પૂજાસ્થળ ફરીથી ખોલીશ ું, લગ્નો 

િગેર ેરાખીએ? સરકાર અિન ેસલાહ આપશે, પરુંત  અિારા િૃદ્ધ લોકોની સાથે, તેઓ ટ્ર ાન્સપ્રિશનનો 

ભોગ બનિાિાું િધાર ેસિય લેશે નહીું. તેથી આપણ ેઝડપથી 'સાિાન્યતા' પર પાછા ફરિા પ્રિશે ખબૂ 

કાળજી લેિાની જરૂર છે. આપણે એકપ્રત્રત થિા િાટે્ અિારા સિ દાયોની કોઈપણ આિશ્યકતાન ેટ્ાળિી 

જોઈએ, કારણ કે આપણે કોપ્રિડ -19 ની આગાિી િપૃ્રદ્ધને િધારિા િાુંગતા નથી, જ ેઆપણા 

સિ દાયોન ેફરીથી અિિાણસર અસર કરશે. જ્યાર ેઆપણે આપણા સિ દાય કેન્રો, િુંપ્રદરો, િપ્રસ્જદો, 

ગ રુદ્વારાઓ ખોલીએ છીએ ત્યાર ેપણ સાિાપ્રજક અુંતર, સ્િચ્છતાના પ્રસદ્ધાુંતો, આપણા સૌથી 

સુંિેદનશીલતાને બચાિિા અને સુંક્રિણન ું જોખિ ઘટ્ાડે છે તે ઘણા િપ્રહનાઓ સ ધી િહત્િપૂણસ રહેશે, 

તેથી િસ્ત ઓ િાચસ 2020, તેઓ પહેલા કેિી રીતે હતી ત ેપર પાછા ન આિિી જોઈએ.  

 

 

કોપ્રિડ -19 પસાર થશ ેઅને અિ ેઆ રોગચાળોિાુંથી બહાર નીકળીશ ું, પરુંત  ત ેસિય લેશે. 
 

 

િોફેસર પ્રકરણ પટે્લ 

િ ખ્ય તબીબી અપ્રધકારી અને કાપ્રડસયોલોપ્રજસ્ટ્, ય એચસીડબલ્ય  

દપ્રક્ષણ એપ્રશયન આરોગ્ય ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ 


