
COVID-19 થી સાઉથ એિશયન સમુદાયનો બચાવ અને સરુ ા      

જો િબમાર હો તો ઘર ેરહો 
અન ેબી થી દૂર રહો

સાબુ અને પાણીથી 
વારંવાર હાથ ધુઓ

જ ેલોકો યિ ગત સફાઇ 
અન ેહે થ સિવસમાં કામ 
કરતા હોય તેમણે યો ય 
PPE ( યિ ગત સુર ા 

સામ ી) પહેરવા

જ ેલોકો યિ ગત સફાઇ અને 
હે થ સિવસમા ંકામ કરતા હોય 
તમેણે યો ય PPE ( યિ ગત 

સરુ ા સામ ી) પહેરવા

બી  ઘરના લોકો સાથે બહાર ઓ 
યાર ેચહેરો ઢાકંો(ફેસ કવરીગં પહેરો)

અિભવાદન કરવા એકબી ન ે
ભટેવાનુ કે પશ કરવાનું ટાળો અને 
બી  રીતો વાપરો. જમેકે 'આદાબ' 

કે 'નમ ત'ે જવેી ચે ા

લ સંગ/તહેવાર/ધાિમક 
સમારોહમા ં30 થી વધાર ેલોકો 

નહી ંઅને સામાિજક અંતર રાખો
દરકે િદશામાં એક િમટરની દૂરી 

રાખો ાર ે ાથના કરતા હો યાર ે
પણ

તમારા ધાિમક થળે જતી વખતે 
તમારી પોતાની ધાિમક ચીજો સાથે 

લઇ ઓ.

ધાિમક ધોરણે કુલ બાદ ચાલતી વિૂતમા ંસરકાર 
અન ેપિબ ક હે થે આપેલ માગદશનને અનસુરો. 

ાંસધુી કહેવામાં ના આવે યાં સુધી બંધ રહેવી 
જોઇએ.  ાં શ  હોય યાં િરમોટ લિનગનો 

ઉપયોગ કરો.

જો િબમાર હો તો ઘર ેરહો 
અન ેબી થી દૂર રહો



COVID-19 થી વધતા ચપે અન ેમૂ યુના જોખમની આગાહી શનેાથી થાય છે?
િત 

COVID-19 થી મૃ યુની શ તા 
પુ ષોમા ં ીઓ કરતાં બમણી હોય છે

કામધધંો
કી વકરો અન ેહે થ અને સોિશયલ કેરમા ંકામ કરતા 

ટા માં વાયરસના યાવસાિયક સપંકમા ંઆવવાને કારણે 
ચેપનંુ જોખમ વધી શકે છે

વંશીયતા
ગોરા લોકોની સરખામણીમા ંBAME લોકોનું COVID-19 થી મોત 

થવાની શ તા વધાર ેછે.

રહેઠાણ
ભીડભાડવાળા અન ેબહુપેઢીના ઘરમાં રહેવાથી 

વાયરસ ફેલાવાનંુ જોખમ વધી શકે છે

કોમોિબડીટઝ
એકથી વધાર ેિબમારી ધરાવતા લોકોમા ંજોખમ 

વધાર ેછે.

આનુવશંીકતા
કેટલાક આનુવિંશક ફેરફારો કદાચ ચેપની સભંાવના અન ેકોિવડ19ના 

િવિવધ તબીબી તિુત સાથે સંકળાયલેા હોઈ શકે 

િવટામીન D
િવટામીન D ન ુઓછુ માણ અમુક િબનચપેી રોગો થવામા ંઅને ચપેી રોગ 

થવાની સંભાવના સાથ ેજોડાયલુે છે.

વન ણાલી
ધુ પાન, દા ન ુસેવન, પરહે  અને શાિરરીક 

વૂિ ઓ એકથી વધાર ેિબમારીમાં યોગદાન 
આપે છે.

વિંચતતા
વિંચત િવ તારોમા ંરહેતા લોકોનો િનદાન દર અને મૃ યુદર ઓછા વિંચત 
િવ તારમા ંરહેતા લોકો કરતાં ઊંચો છે.   સૌથી વધુ વિંચત િવ તારોમા ં
મૃ યુદર ઓછામા ંઓછા વંિચત િવ તાર કરતા ંબમણો છે

વય
િનદાન અને મૂ યુનો દર ઉમર સાથ ેવધ ેછે. કોિવડ-19 થી 
મોત થવાનું  70-79 વષની વયના લોકોનંુ માણ 60-69 
વષની વયના લોકો કરતા ં2.5 ઘણુ વધાર ેછે

મોટાપો
40 થી વધાર ેBMI ધરાવતા લોકોમાં કોિવડ-19 થી મોત 
થવાનંુ જોખમ 30 થી ઓછી BMI ધરાવતા લોકો કરતા ં
બમણુ છે.

માળખાગત ભદેભાવ
માળખાગત ભેદભાવ વા યની શોધ કરતી વતણકૂો અને 
કાયની િ થિતન ેપડકારવાની મતા પર અસર કરી શકે 

વતણૂક
સોિશયલ ડી ટ સીગં, િશ ડીગં, ફેસમા ક પહેરવા િવ. તેના 
ફેલાવાના જોખમમા ંઘટાડો કરી શકે.

પયાવરિણય દુષણ 
હવાનુ દૂષણ સનસંબધંી રોગો સાથ ેસકંળાયેલું છે અને તે 
વાયરસના ફેલાવામાં ભૂિમકા ભજવી શકે છે

ખલુાસોઃ

ણીતા પુરાવા

મયાિદત પુરાવા

પરો  પરુાવા

ણીતા નથી/કોઇ પુરાવા નહીં
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