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COVID-19 દરિમયાન મા�ક િવષેનું માગ�દશ�ન
સ�ટે � બર 12, 2022માં કર ેલ ફે રફારોનો સારાંશ
•
•

•
•

મા�ક અને રેિ�પરેટર �ારા પૂરી પાડવામાં આવતી સુર�ાના િવિવધ �તરોમાં માિહતી ઉમેરવામાં આવી
છે
અંદરના �હેર પિરવહન માટે Centers for Disease Control and Prevention (CDC, રોગ
િનયંત્રણ અને િનવારણ કે �દ્રો) ની મા�ક પહેરવાની ભલામણને સંરિે ખત કરવા માટે તેને અપડેટ કરવામાં
આ�યું છે
મા�ક �ારે પહેરવા જોઈએ તેના માટે અપડેટ કરેલ ભલામણ િબન-આરો�ય સંભાળ સમૂહ સેિટં �સ
CDC COVID-19 કો�યુિનટી લેવલ અનુસાર સામા�ય જનતા એ �ારે ઘરની અંદર મા�ક પહેરવા
જોઈએ તેના માટે અપડેટ કરેલ ભલામણો

પિરચય
�ારે તમે મા�ક અથવા રેિ�પરેટર (દા. ત., િવિશ� િફ�ટિરં ગ મા�ક જેમ કે N95s) પહેરો છ, �યારે તમે તમારી
આસપાસના અ�ય લોકોને તેમજ તમારી �તને સુરિ�ત કરવામાં મદદ કરો છો. મા�ક અથવા રેિ�પરેટર
પહેરવાથી COVID-19 નો ફે લાવો ઘટાડી શકાય છે , �વન બચાવી શકાય છે અને અથ�� યવ�થા �ળવી શકાય
છે . સંયુ� �યૂહરચનાઓ, જેમ કે રસીઓ પર આપ ટુ ડેટ રહેવુ (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ) અને
મા�ક અથવા રેિ�પરેટર પહેરવા, ગંભીર બીમારીને રોકવામાં અને આરો�યસંભાળ પ્રણાલી પરનો બોજ
ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે .
તમારે યો�ય રીતે બંધબેસતા અને ઉ�ચ ગુણવ�ાવાળા મા�ક અથવા રેિ�પરેટર (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ
ઉપલ�ધ) પહેરવા જોઈએ. �ારે યો�ય રીતે પહેરવામાં આવે છે , �યારે National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH, નેશનલ ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ ફોર ઓ�ુપેશનલ સેફ્ટ� એન્ડ હ�લ્થ) દ્વારા
મં�ૂર (માત્ર �ગ્રે�માં) (જેમ કે N95) કરાયેલા રેિ�પરેટસ� સૌથી વધુ ર�ણ આપે છે , �યારબાદ આંતરરા�� ીય
રેિ�પરેટસ� (જેમ કે KN95 અને KF94s) અને સિજ�કલ મા�ક, અને પછી કાપડ. ચહેરાના મા�ક આપે છે . જો તમે
ગંભીર COVID-19 રોગના જોખમમાં છો, તો તમારા આરો�યસંભાળ પ્રદાતાની સલાહ લો કે શું તમારે NIOSH�ારા મંજૂરકરેલ �સન યંત્ર માટે યો�ય પરી�ણ કરાવવું જોઈએ અથવા તમારે અ�ય �સન િવક�પોને �યાનમાં
લેવા જોઈએ જેન માટે �વા��ય પરી�ણની જ�ર નથી. િફટ હોવાનું પરી�ણ અને મા�કની પસંદગી િવશની વધુ
માિહતી માટે , Washington State Department of Labor and Industries (L&I, વોિશં�ટન �ટે ટ િડપાટ� મે�ટ
ઑફ લેબર એ�ડ ઇ�ડ�ટ� ીઝ) �વૈિ�છક માિ�કં ગ પરના વેબપેજની મુલાકાત લો (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ
ઉપલ�ધ છે ).
િવિવધ પ્રકારના મા�ક અને રેિ�પરેટર િવશે વધુ માિહતીમેળવવા માટે અને �વા��યને કે વી રીતે વધુ બહેતર
બનાવવું તે �ણવ માટે જુ ઓ મા�ક અને રેિ�પરેટરના પ્રકાર (કે ટલાક વધારાના ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ). આ
વેબપેજ (માત્ર અંગ્ર�
ે માં) િવિવધ પ્રકારના મા�ક અને રેિ�પરેટર સૂ�મ કણોને કે ટલી સારી રીતે િફ�ટર કરે છે
અનેતેમાં સુધારો કરવા માટે મા�કમાં �ારે ફે રફાર કરવામાં આવે છે તથા તેના ફીટીંગ સિહતની કે ટલીક માિહતી
પૂરી પાડે છે . જે લોકો િવકાસલ�ી, વત�ણૂકીય અથવા તબીબી પિરિ�થિતઓને કારણે મા�ક પહેરી શકતા નથી
તેઓ ડ� ેપ સાથે ફે સ િશ�ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે . આનો ઉપયોગ બાળ સંભાળ, ડે કે �પ અને K-12 સેિટં �સમાં
બાળકો �ારા પણ થઈ શકે છે જો તેમને આ મા�ક સારી રીતે િફટ અથવા તેમનાથી તે સહન ન થાય. તે �વીકારવું

જોઈએ, જો કે , આ પહે રનારને તે સારી રીતે િફિટં ગ મા�ક અથવા ર ેિ�પર ેટર જેવંુ જ �તરનંુ ર�ણ પ�
ૂ ં પાડતંુ
નથી. Washington State Department of Health (WA DOH, વોિશં�ટન �ટે ટ િડપાટ� મે�ટ ઓફ હે�થ) K-12
Schools (K-12 શાળાઓ), Child Care (બાળ સંભાળ), Early Learning (પ્રારં િભક િશ�ણ), Youth
Development (યુવા િવકાસ), અને Day Camp (ડે કે �પ) પ્રોગ્રા�સ (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે )
�ુઓ મા�ક માગ�દશ�ન. ઉપરાંત CDC ની લોકોના ચો�સ જૂ થો માટે િવચારણાઓ (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ
ઉપલ�ધ છે ) જુ ઓ. DOH ભલામણ કરે છે કે �ાસ બહાર કાઢવાના વા�વ અથવા વે��સ સાથેના મા�ક, િસંગલ
લેયર �લોથ મા�ક, િસંગલ લેયર બૅ�ડના અથવા ગેટસ�નો ઉપયોગ ન કરવો.
L&I (માત્ર અંગ્ર�
ે ) �ારા પ્રકાિશત માગ�દિશ�કા અનુસાર �ાસ બહાર કાઢવાના વા�વ સાથેના રેિ�પરેટરોનો
ઉપયોગ કાય��થળોમાં થઈ શકે છે .
વારં વાર પૂછાતા મા�ક િવશેના પ્ર�ોની યાદી માટે કૃ પા કરીને મા�ક પરના DOHના વેબપેજ ની (માત્ર અંગ્ર�
ે માં)
ની મુલાકાત લો.
આ દ�તાવેજના બાકીના ભાગમાં, મા�કનો ઉપયોગ, મા�ક અને રેિ�પરેટરોનો સંદભ� આપવા માટે થાય છે .

વત�માન આદે શો અને આરો�યલ�ી આદે શો
હાલના �હેર ઓડ� રમાં �વા��ય સંભાળ સેિટં �સ, પુ� ત જેલ અને પુ� ત જેલમાં મા�કની આવ�યકતા છે . �હેર
આરો�ય અિધકારીઓને રોગચાળા જેવી કે ટલીક પિરિ�થિતઓમાં મા�કની જ�ર પડી શકે છે .
વોિશં�ટન �ટે ટ Department of Health ઓડ� ર
Secretary of Health Mask Order (સેક્રેટરી ઑફ હે�થ મા�ક ઓડ� ર) (માત્ર અંગ્ર�
ે માં) કે ટલાકમાં મા�ક પહેરવું
જ�રી છે સેિટં �સ, રસીકરણની િ�થિતને �યાનમાં લીધા િવના:
• �વા��ય સંભાળ સેિટં �સ
• પુ� ત જેલ અને જેલની સુિવધાઓ �ારે કાઉ�ટી કે જેમાં સુિવધા િ�થત છે તે મ�યમ અથવા ઉ�ચ CDC
COVID-19 સમુદાય �તર (�પેિનશ ઉપલ�ધ)
આ જ�િરયાત માટે મયા�િદત અપવાદો છે ; આ ઓડ� ર (માત્ર અંગ્ર�
ે ) માં મળી શકે છે . તમામ કમ�ચારીઓ અને
મુલાકાતીઓ, આરો�ય સંભાળ �યાવસાિયકો ઉપરાંત, આરો�ય સંભાળ સેિટં �સ માં ઘરની અંદર હોય �યારે મા�ક
પહેરવું જ�રી છે . દરેક �યિ� આ િનયમન પાલન માટે જવાબદાર છે ; કમ�ચારીઓ અને ગ્રાહકો �ારા આ
િનયમનો અમલ કરાવવાની જવાબદારી �યવસાયોની પણ હોય છે .
રદ કરાયેલ: ફે ડરલ ઓડ� ર
18 એિપ્રલ, 2022 સુધીમાં, કોટ� ના આદે શના પિરણામે, �હેર પિરવહન અને પિરવહન કે �દ્રો પર મા�કની
આવ�યકતા ધરાવતા રોગ િનયંત્રણ અને CDCના િનયમો હવે અમલમાં નથી. જો કે , દરેકને માટે મુસાફરી
દર�યાન �હેર પિરવહનને સુરિ�ત રાખવા માટે મા�ક એક મહ�વપૂણ� સાધન છે . CDC સાથે સંરખ
ે ણમાં (કે ટલીક
ં
વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ), WA DOH બે વષ� કે તેથી વધુ ઉમરના કામદારો અને મુસાફરોને ક�વેય�સ અને
ટ� ા�સપોટ� શન હબ બંને સિહત તમામ ઇ�ડોર �હેર પિરવહન સેિટં �સમાં મા�ક પહેરવાની ભલામણ કરે છે . વધુ
માિહતી માટે �હેર પિરવહન સેિટં �સ જુ ઓ.
વોિશં�ટન રા�ના ગવન�રની ઘોષણા
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ગ્રાહકો અને કમ�ચારીઓ માટે ની �યવસાિયક જવાબદારીઓ અંગેની માિહત િવષયક ગવન�રની Proclamation
20-25.19 COVID-19 Washington Ready (ઘોષણા 20-25.19 COVID-19 વોિશં�ટન તૈયાર) (માત્ર અંગ્ર�
ે )
અને Proclamation 21-08 – Safe Workers (ઘોષણા 21-08 – સલામત કામદારો) (માત્ર અંગ્ર�
ે ).

Washington State Labor and Industries (L&I) અને ગવન�ર ઘોષણા
ઉપર સૂિચબ� ગવન�રની ઘોષણા અનુસાર મોટા ભાગના કાય��થળોમાં સામા�ય રીતે મા�કની આવ�યકતા હોતી
નથી, તેમ છતાં, નોકરીદાતાઓ L&I COVID-19ને રોકવા માટે ની આવ�યકતાઓ અને માગ�દશ�નનું પાલન કરવા
માટે બંધાયેલા રહે છે (માત્ર અંગ્ર�
ે ). વધુમાં, ખાનગી �યવસાયો મા�કની આવ�યકતા પસંદ કરી શકે છે અને
મુલાકાતીઓએ �મના િનયમો નું સ�માન કરવું જોઈએ. રા�પાલની Proclamation 21-08 – Safe Workers
(ઘોષણા 21-08 – સલામત કામદારો) (માત્ર અંગ્ર�
ે ), કામદારોને કાય��થળે મા�ક પહેરવનો અિધકાર છે .
Washington Administrative Code (WAC, વાિશ�ગટન એડિમિનસ્ટ્ર��ટવ કોડ) 296-62-609 (માત્ર અંગ્ર�
ે )
�હેર આરો�ય કટોકટી દરિમયાન મા�ક પહેરવાના કામદારના અિધકારનું ર�ણ કરે છે . કાયદા �ારા WAC 29662-609 (માત્ર અંગ્ર�
ે ), સંકુિચત પરવાનગી િસવાય મા�ક, રેિ�પરેટર અથવા અ�ય �યિ�ગત ર�ણા�ક
ઉપકરણો અથવા સાધનો પહેરવ અંતે માિલકો કામદારોને અટકાવી શકતા નથી. L&I ની COVID-19 િનવારણ
જુ ઓ: વધુ માિહતી માટે તમારે (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ) ની જ�ર ન હોય �યારે કામ પર મા�ક
ઉપર રાખવાનું પસંદ કરવું.
�થાિનક �હેર આરો�ય સં�થાઓ અને અિધકારીઓ
�થાિનક આરો�ય અિધકારીઓને તેમના અિધકાર�ેત્રમાં રોગોને િનયંિત્રત કરવા માટે આરો�ય આદે શો �રી
કરવાની સ�ા છે . આ આદે શો રા��યાપી આદે શો કરતાં વધુ કડક હોઈ શકે છે પરં તુ ઓછા કડક હોઈ શકતા
નથી. તમારા �થાિનક આરો�ય અિધકાર�ેત્ર (માત્ર અંગ્ર�
ે ) સાથે તપાસ કરો અને તે િવ�તાર માટે ના તમામ
આરો�ય આદે શોનું પાલન કરો.

ભલામણો
ઉપરો� િવિશ� આવ�યકતાઓ ઉપરાંત નીચે સામા�ય �હેર આરો�ય ભલામણો છે .
�હેર પિરવહન સેિટં �સ
WA DOH ભલામણ કરે છે કે બે વષ� કે તેથી વધુ ઉંમરના કામદારો અને મુસાફરો ઇ�ડોર પિ�લક ટ� ા�સપોટ� શન
સેિટં �સ (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ) માં સારી રીતે િફિટં ગવાળું મા�ક અથવા રેિ�પરેટર પહેર,ે
વાહન�યવહાર (જેમ કે એરો�લેન, બસ, ટ� ે ન, ફે રી, સબવે, ટે �સીઓ, રાઇડશેર અને િબન-ઇમજ��ટ મેિડકલ
ટ� ા�સપોટ� શન) અને હબ (જેમ કે એરપોટ� , બસ અથવા ફે રી ટિમ�નલ, ટ� ે ન અથવા સબવે �ટે શન અને બંદર)
સિહત. આ એવા સેિટં ગ છે જેમાંથી ઘણા લોકો પસાર થાય છે , �ાં તે ભીડવાળા અને/અથવા ખરાબ વેિ�ટલેટેડ
હોઈ શકે છે (જેમ કે એરપોટ� જેટવે). પ્રવાસીઓ અને કામદારો દરેક �યિ� માટે મુસાફરી અને �હેર પિરવહનને
સુરિ�ત રાખવામાં મદદ કરવા માટે સારી રીતે િફિટં ગ મા�ક અથવા રેિ�પરેટર પહેરીને પોતાને અને તેમની
આસપાસના લોકોનું ર�ણ કરી શકે છે . િવગતો માટે કૃ પા કરીને સાવ�જિનક પિરવહન સેિટં �સમાં ચહેરાના
મા�કનો ઉપયોગ કરવા અંગે CDC માગ�દશ�ન (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ) જુ ઓ, પરં તુ નોંધ લો કે
અગાઉની આવ�યકતાઓ હવે ભલામણો છે . જુ ઓ K-12 Schools (K-12 શાળાઓ), Child Care (બાળ
સંભાળ), Early Learning (પ્રારં િભક િશ�ણ), Youth Development (યુવા િવકાસ), અને Day Camp (ડે કે �પ)
પ્રોગ્રા�સ (wa.gov) માં COVID-19 ટ� ા�સિમશનને ઘટાડવા માટે ની આવ�યકતાઓ અને માગ�દશ�ન (કે ટલીક
વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ) શાળા બસો પર મા�ક માગ�દશ�ન માટે . WA DOH �હેર પિરવહનના
સંચાલકોને તમામ લોકો �ારા પહેરવામાં આવેલા મા�કને સમથ�ન આપવા પ્રો�સાિહત કરે છે .
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હે�થ કે ર સેિટં �સમાં મા�ક પહેરવા
મા�ક સેક્રેટરી ઑફ હે�થ મા�ક ઑડ� ર (માત્ર અંગ્ર�
ે ) અનુસાર હે�થ કે ર સેિટં ગમાં પહેરવા જોઈએ. તમામ
આરો�ય સંભાળ સેિટં �સ SARS-CoV-2 ચેપ િનવારણ અને આરો�ય સંભાળ સેિટં �સમાં િનયંત્રણ માટે
વચગાળાની ભલામણો, DOH 420-391 (wa.gov) (માત્ર અંગ્ર�
ે ) માં �યિ�ગત ર�ણા�ક સાધનો અને �ોત
િનયંત્રણ માગ�દશ�નને ઍ�સેસ કરી શકે છે .
નોન-હે�થકે ર કોિ�ગ્રગેટ સેિટં �સ માટે માિ�કં ગ િવષયક ભલામણો
�ારે CDC COVID-19 કો�યુિનટી લેવલ (�પેિનશ ઉપલ�ધ) મ�યમ અથવા ઊંચું હોય �યારે બે વષ� કે તેથી વધુ
ઉંમરના લોકો માટે નીચેના સેિટં ગમાં ઇ�ડોર મા�કનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે :
•
•
•

•

•

બેઘર લોકો માટે સેવા પ્રદાતા સાઇ�સ (માત્ર અંગ્ર�
ે )
�યાપારી દિરયાઈ સેિટં ગ (માત્ર અંગ્ર�
ે ) (દા.ત., વાિણિ�ક સીફૂડ જહાજો, માલવાહક જહાજો, ક્રૂઝ
જહાજો)
ભીડવાળા કાય��ેત્રોમાં �યવ�થાનઓ �ાં કામની પ્રકૃ િતને કારણે ભૌિતક અંતર શ� નથી, જેમ કે
વેરહાઉસ, ફે �ટરીઓ, ફૂડ પેકેિજં ગ અને માંસ પ્રોસેિસંગ સુિવધાઓ અને એ��લોયર �ારા પ્રદાન કરાયેલ
પિરવહન �યવ�થા, વગેર.ે
સંયુ� રહેવાની સુિવધાઓવાળ િવ�તારો (બેડ�મ નહીં) �ાં લોકો એકત્ર વસવાટ કરે છે ો, જેમાં વક�
િરલીઝ સાઇ�સ, ટ� ાિ�ઝશનલ હાઉિસંગ, િકશોર પુનવ�સન અથવા અટકાયત સુિવધાઓ અને કામચલાઉ
કામદાર આવાસનો સમાવેશ થાય છે .
સેિટં ગમાં ઘરની અંદર �ાં લોકો કે દ હતા પુ� ત ગુનેગારોના કારાવાસમાં, પુ� ત વયના ગુનેગારોની જેલ,
િકશોર પુનવ�સન સુિવધાઓ અથવા િકશોર અટકાયત સુિવધાઓ હાજર છે (દા�લા તરીકે , કોટ� �મ)
o નોંધ કરો કે સેક્રેટરી ઑફ હે�થ ઓડ� રનમાં જ�રી છે કે પાંચ વષ� અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકોએ
પુ� ત વયના લોકો માટે ની જેલ અને કારાવાસની સુિવધાઓમાં મા�ક પહેરવું જ�રી છે �ારે
CDC COVID -19 સમુદાય �તર (�પેિનશ ઉપલ�ધ) મ�યમ અથવા ઉ�ચ છે .
o �ારે સુિવધા-�તરના પિરબળો (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ) વધેલા જોખમને
સૂચવે છે �યારે માિ�કં ગને �યાનમાં લેવાની પણ સુધારા�ક સુિવધાઓની ભલામણ કરવામાં
આવે છે .

જે લોકો ઉપરો� સેિટં �સમાં રહે છે અથવા કામ કરે છે તેઓએ આ સેિટં �સમાં ન હોય �યારે (દા.ત., સમુદાયમાં
બહાર હોય �યારે) સામા�ય લોકની જેવી જ ભલામણોનું પાલન કરવું જોઈએ.
િબન-આરો�ય સંભાળ સં�થાઓ (જેમ કે �યવસાયો અને સં�થાઓ) ને તેમની સુિવધાઓમાં માિ�કં ગની જ�ર
પડી શકે છે . આ સં�થાઓએ તેમના સેિટં ગમાં મા�કની જ�ર છે કે કે મ તે ન�ી કરતી વખતે નીચેના દરેક
પિરબળોને �યાનમાં લેવા જોઈએ:
•

•

સેિટં ગમાં લોકોની નબળાઈ
o COVID-19 રસીઓ અપ ટુ ડેટ (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ) �ણકાર ન હોય તેવા
લોકોને COVID-19 જેવી ગંભીર બીમારી થવાની શ�તા વધુ હોય છે .
o ચો�સ તબીબી પિરિ�થિતઓ (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ) ધરાવતા લોકો ગંભીર
COVID-19 નું જોખમ વધારે છે .
સેિટં ગમાં વેિ�ટલેશનની ગુણવ�ા - માિહતી અને વેિ�ટલેશન િવક�પો જેમાં હીિટં ગ, વેિ�ટલેશન, અને એર
ક�ડીશનીંગ (HVAC) િસ�ટમો સાથે અને વગરની સુિવધાઓનો સમાવેશ થાય છે , આ માટે વેિ�ટલેશન
એંડ એર �ાિલટી ફૉર રી�યૂિસંગ ટ� ાંસિમશન ઑફ એરબોન� ઇલનેસીસ (ફ� અંગ્ર�
ે ) અને �લીન એર
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•
•

ઇન િબ�ડીં�સ ચેલે� જ, Environmental Protection Agency (EPA, પયા�વરણીય સુર�ા એજ�સી) (ફ�
અંગ્ર�
ે ) જુ ઓ.
સેિટં ગમાં શારીિરક રીતે અંતર �ળવવાની લોકોની �મતા
સેિટં ગમાં COVID-19 ની શંકા�પદ અથવા પુિ� થયેલ છે
o �ારે િબન-આરો�ય સંભાળ સમૂહ સેિટં ગમાં રોગચાળો ફાટી નીકળે �યારે ઇ�ડોર મા�કનો
ઉપયોગ કરવાની ભારપૂવ�ક ભલામણ કરવામાં આવે છે .

�ારે CDC COVID-19 સમુદાય �તર (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ) ઊંચું હોય, �યારે CDC અને
DOH ભલામણ કરે છે કે રસીકરણની િ�થિતને �યાનમાં લીધા િવના, બધા લોકો ઘરની અંદર મા�ક પહેર.ે
સં�થાઓએ �યિ�ઓને મા�ક પહેરવાથી િનરાશ ન કરવો જોઈએ જો તેઓ તેમ કરવાનું પસંદ કરે. �યિ�ગત
માિ�કં ગ ભલામણો અને જોખમ-આધાિરત િવચારણાઓ માટે નીચે જુ ઓ.
�યિ�ગત મા�ક માટે ની ભલામણો
લ�ણો ધરાવતા લોકો, સકારા�ક પરી�ણ અથવા COVID-19 વાળા કોઈના સંપક� માં આવતા લોકોએ ઉ�ચ
ગુણવ�ાવાળા મા�ક અથવા રેિ�પરેટર પહેરવા જોઈએ, જો તમે COVID-19 માટે સકારા�ક પરી�ણ કરો તો શું
કરવ (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ), અન COVID-19 લ�ણ િનણ�ય વૃ� (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ
ઉપલ�ધ છ) જો તમે સંભિવતપણે COVID-19 ધરાવતા કોઈના સંપક� માં આ�યા હોવ તો શું કરવું (કે ટલીક
વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ). �યિ�ઓએ પોતાની પિરિ�થિતને અનુસાર જ�રી હોય તો મા�ક પહેરવું
આવ�યક છે વત�માન આદે શો અને આરો�ય આદે શો.
કોઈપણ સંજોગોમાં, તમે મા�ક પહેરવાનું પસંદ કરી શકો છો. મા�ક પહેરવું કે નહીં તે ન�ી કરતી વખતે નીચેના
પિરબળોને �યાનમાં લો:
•

•

•
•

તમારી રસીકરણની િ�થિત અને તમારી આસપાસના લોકોના રસીકરણની િ�થિત. જે લોકો અપ ટુ ડેટ
(કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ) COVID-19 રસીઓ અને બૂ�ટરડોઝ COVID-19 માટે વધુ
સંવેદનશીલ હોય છે અને ગંભીર રોગ િવકસાવવા માટે વધુ સંવેદનશીલ હોય છે .
તમારી તબીબી િ�થિત (અમુક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ). અને તમારી આસપાસના લોકોની
તબીબી િ�થિત ગંભીર COVID-19 રોગનું જોખમ વધારે છે . અમુક તબીબી પિરિ�થિતઓ ધરાવતા
લોકો COVID-19 અને ગંભીર રોગ િવકસાવવા માટે વધુ સંવેદનશીલ હોય છે .
તમે જે સેિટં ગમાં છો તેની લા�િણકતાઓ (દાિખલ તરીકે , ગીચ, નબળી વેિ�ટલેટેડ, ઇ�ડોર) છે .
CDC COVID-19 સમુદાય �તર (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે )
o �ારે સામુદાિયક રોગનું �તર ઉ�ચ હોય, �યારે CDC અને WA DOH રસીકરણની િ�થિતને
�યાનમાં લીધા િવના, ઘરની અંદર મા�ક પહેરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે .
o �ારે સામુદાિયક રોગનું �તર મ�યમ અથવા ઊંચું હોય, �યારે CDC અને WA DOH ભલામણ
કરે છે કે ખૂબ બીમાર થવાનું ઉ�ચ જોખમ COVID-19 માંથી (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ
ઉપલ�ધ છે ) �ારે �હેરમાં ઘરની અંદર હોય �યારે ઉ�ચ-ગુણવ�ાવાળા મા�ક અથવા
રેિ�પરેટર પહેરો. જે લોકો ખૂબ જ બીમાર થવાનું જોખમ ધરાવતા કોઈ �યિ� સાથે ઘરેલું
અથવા સામાિજક સંપક� ધરાવે છે તેઓએ તેમની સાથે ઘરની અંદર ઉ�ચ ગુણવ�ાવાળા મા�ક
પહેરવાનું િવચારવું જોઈએ.

વધુ COVID-19 માિહતી અને સંસાધનો
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વોિશ�ગ્ટનમાં વતર્માન COVID-19 પ�ર�સ્થિત (માત્ર અંગ્ર�
ે ), િવશે અપ-�ૂ-ડ�ટ રહો ગવનર્ર Insleeની ઘોષણાઓ
(માત્ર અંગ્ર�
ે ), લક્ષણો (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ), તે ક�વી ર�તે ફ�લાય છે (કે ટલીક વધારાની
ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે ), ક�વી ર�તે અને �ાર� લોકો�ુ ં પર�ક્ષણ કર�ું જોઈએ (�પેિનશ ઉપલ�ધ), અને રસી �ાં
શોધવી (�પેિનશ ઉપલ�ધ). અમારા વારં વાર પૂછાતા પ્ર�ોને (માત્ર અંગ્ર�
ે માં) વધુ માિહતી માટ જુ ઓ.
�યિ�ની �િત/વંશીયતા અથવા રા�� ીયતા, પોતે, તેમને COVID-19 ના વધુ જોખમમાં મૂકતી નથી. જો કે , ડેટા
દશા�વે છે કે કોિવડ-19 �ારા રં ગીન સમુદાયો અપ્રમાણસર રીતે પ્રભાિવત થઈ ર�ા છે . આ �િતવાદ, અને ખાસ
કરીને માળખાકીય �િતવાદની અસરોને કારણે છે , જે કે ટલાક જૂ થોને પોતાને અને તેમના સમુદાયોને સુરિ�ત
રાખવાની ઓછી તકો સાથે છોડી દે છે . આ કલંિકત બીમારી સામે લડવામાં કોઈ મદદ કરશે નહીં (ફ� અંગ્ર�
ે ).
અફવાઓ અને ખોટી માિહતી ફે લાતી અટકાવવા માટે અ�ય લોકો સાથે સચોટ માિહતી શેર કરો.
•
•
•
•

WA Department of Health 2019 નોવેલ કોરોનાવાયરસ ફાટી નીકળવું (COVID-19) (ફ�
અંગ્ર�
ે )
WA �ટે ટ કોરોનાવાયરસ િર�પો�સ (COVID-19) (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે )
તમારા �થાિનક આરો�ય િવભાગ અથવા િજ�લાને શોધો (માત્ર અંગ્ર�
ે )
CDC કોરોનાવાયરસ (COVID-19) (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે )

વધુ પ્ર�ો છે ? અમારી COVID-19 માિહતી હોટલાઇનને 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. હોટલાઇનના કલાકો:
• સોમવાર સવારે 6 વા�યાથી રાત્રે 10 વા�યા સુધી.
• મંગળવારથી રિવવાર સવારે 6 વા�યાથી સાંજ ે 6 વા�યા સુધી.
• રા�ની ર�ઓનું અવલોકન કયુ� (ફ� અંગ્ર�
ે માં) સવારે 6 વા�યાથી સાંજ ે 6 વા�યા સુધી.
અથ�ઘટન સેવાઓ માટે , �ારે તેઓ જવાબ આપે અને તમારી ભાષા બોલે �યારે # દબાવો. તમારા પોતાના
�વા��ય અથવા પરી�ણ પિરણામો િવશેના પ્ર�ો માટે , કૃ પા કરીને આરો�ય સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક� કરો.
આ દ�તાવેજને અ�ય ફોમ�ટમાં મેળવવાની િવનંતી કરવા માટે , 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. બહેરા અથવા
ઓછું સાંભળી શકતા ગ્રાહકો, કૃ પા કરીને પર કૉલ કરો 711 (Washington Relay) અથવા અહીં ઈમેઈલ કરો
civil.rights@doh.wa.gov.

પિરિશ� A
આરો�ય સંભાળ સેિટં ગ
Secretary of Health's Mask Order (સેક્રેટરી ઑફ હે�થ મા�ક ઓડ� ર) (માત્ર અંગ્ર�
ે માં), કે ટલાક અપવાદો
સાથે, લોકોને �યિ�ગત �વા��ય સંભાળ સેવાઓ પહોંચાડવા માટઆરો�ય સંભાળ સેિટં �સ અને લાંબા ગાળાની
સંભાળ સેિટં �સ એ કોઈપણ �હેર અથવા ખાનગી સેિટં ગ છે જેનો મુ� ય�વે ઉપયોગ થાય છે . જો કોઈ એવી
સુિવધામાં િ�થત હોય કે જેનો ઉપયોગ મુ� ય�વે આરો�ય-સંભાળ સેવાઓની િડિલવરી માટે કરવામાં આવે છે ,
જેમ કે હોિ�પટલ, તો પછી સમગ્ર સુિવધા આરો�ય સંભાળ સેિટં ગ અથવા લાંબા ગાળાની સંભાળ સેિટં ગ છે , અને
સમગ્ર સુિવધા દરિમયાનચહેરા ઢાંકવાના ક્રમમાં અપવાદો અને મુિ�ઓ માટે ચહેરો ઢાંકવો આવ�યક છે . જો
કિરયાણાની દુ કાન અથવા શાળા નસ�ની ઑિફસમાં ફામ�સી જેવા અ�ય હેતુ માટે પ્રાથિમક રીતે ઉપયોગમાં
લેવાતી સુિવધામાં િ�થત હોય, તો આરો�ય સંભાળ સેિટં ગ અથવા લાંબા ગાળાની સંભાળ સેિટં ગમાં માત્ર એવા
િવ�તારોનો સમાવેશ થાય છે જેનો ઉપયોગ મુ� ય�વે આરો�યની િડિલવરી માટે થાય છે .◌ી, પરં તુ સુિવધાના અ�ય
�ેત્રોમાં નહીં. ચહેરા ઢાંકવાના ક્રમમાં અપવાદો અને મુિ�ઓને આધીન, મુ� ય�વે આરો�ય સંભાળની િડિલવરી
માટે ઉપયોગમાં લેવાતા િવ�તારોમાં ચહેરો ઢાંકવો આવ�યક છે . �ાં સુધી નીચે બાકાત રાખવામાં ન આવે �યાં
સુધી, આરો�ય સંભાળ પ્રદાતાઓમાં હે�થકે ર પ્રોફે શનલ ઓળખપત્રની આવ�યકતાઓ (માત્ર અંગ્ર�
ે માં) સૂિચમાં
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સૂિચબ� ઓળખપત્રો સાથેની �યિ�ઓ તેમજ �યિ�ઓ જેમને પરવાનગી છે ઓળખપત્ર રા�યા િવના
આરો�ય સંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરવાનો કાયદ છે . આરો�ય સંભાળ �યવસાિયકો ઉપરાંત, તમામ કમ�ચારીઓ
અને મુલાકાતીઓ, આરો�ય સંભાળ સેિટં �સમાં ઘરની અંદર હોય �યાર ે મા�ક પહે રવું જ�રી છે .
નીચે આરો�ય સંભાળ સેિટં �સ અને લાંબા ગાળાની સંભાળ સેિટં �સની િબન-િવિશ� સૂિચ છે :
• એ�ુટ કે ર સુિવધાઓ, જેમાં હોિ�પટલોનો સમાવેશ થાય છે , પરં તુ તેના માટે મયા�િદત નથી;
• લાંબા ગાળાની તીવ્ર સંભાળ સુિવધાઓ;
• ઇનપેશ�ટ પુનવ�સન સુિવધાઓ;
• ઇનપેશ�ટ વત�ણૂકલ�ી આરો�ય સુિવધાઓ, જેમાં મૂ�યાંકન અને સારવાર સુિવધાઓ, રહેણાંક સારવાર
સુિવધાઓ, સુરિ�ત િડટો�સ સુિવધાઓનો સમાવેશ થાય છે , પરં તુ તેના સુધી મયા�િદત નથી;
• રહેણાંક સંબંધી લાંબા ગાળાની સંભાળ સુિવધાઓ, જેમાં નિસ�ગ હો�સ, સહાિયત રહેવાની સુિવધાઓ,
પુ� ત કુ ટું બના ઘરો, સેિટં ગ �ાં પ્રમાિણત સમુદાય રહેણાંક સેવાઓ અને સહાય પૂરા પાડવામાં આવે છે ,
ઉ�ત સેવાઓ સુિવધાઓ સિહત, પરં તુ તે મયા�િદત નથી;
• મોબાઇલ િ�લિન�સ અથવા અ�ય વાહનો �ાં આરો�ય સંભાળ આપવામાં આવે છે ;
• બહારના દદ�ઓ માટે ની સુિવધાઓ, જેમાં ડાયાિલિસસ કે �દ્રો, િચિક�સકની કચેરીઓ અને વત�ણૂકલ�ી
આરો�ય સુિવધાઓ (માનસ િચિક�સકો, માનિસક �વા��ય સલાહકારો અને પદાથ�ના ઉપયોગના િવકાર
�યાવસાિયકોની કચેરીઓ સિહત) નો સમાવેશ થાય છે , પરં તુ તે મયા�િદત નથી;
• ડે�ટલ અને ડે�ટલ િવશેષતા સુિવધાઓ;
• ઓ�ટોમેટ�ી અને નેત્ર િચિક�સા સુિવધાઓ;
• ફામ�સીઓ (છૂટક િવ�તારો સિહત નહીં);
• મસાજ થેરાપી ઑિફસો (આમાં િનયુ� િવ�તારોનો સમાવેશ થાય છે �ાં �પા અને વેલનેસ/િફટનેસ
સે�ટસ� જેવી િબન-આરો�ય સંભાળ સેિટં �સમાં મસાજનું સંચાલન કરવામાં આવે છે );
• િચરોપ્રેિ�ટક કચેરીઓ;
• િમડવાઇફરી પ્રેિ�ટસ અને જ�મ બાદ એકલા રહેતા બાળકોના કે �દ્રો;
• અલગતા અને/અથવા સંસગ�િનષેધ સુિવધાઓ;
• એ��યુલેટરી સિજ�કલ સુિવધાઓ;
• તા�કાિલક સંભાળ કે �દ્રો;
• હો�પાઇસ સંભાળ કે �દ્રો; અને
• સેિટં ગ કે �ાં હોમ હે�થ કે ર, હોમ કે ર, પસ�નલ કે ર અથવા હો�પાઇસ કે ર સેવાઓ ચૂકવેલ પ્રદાતાઓ
�ારા િવતિરત કરવામાં આવે છે .
આરો�ય સંભાળ સેિટં �સ, લાંબા ગાળાની સંભાળ સેિટં �સમાં શામેલ નથી:
• સેિટં ગ �ાં રમતગમત અને પ્રે�કોની ઇવે��સ અથવા અ�ય મેળાવડાઓ યોજવામાં આવે છે (જે
ઓળખાણ પ્રા� એ�લેિટક ટ� ે નસ� ખેલાડીઓની સંભાળ પૂરી પાડે છે તે સિહત), પ્રાથિમક રીતે આરો�ય
સંભાળ સેવાઓની િડિલવરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા �ેત્રો િસવાય, જેમ કે િનયુ� પ્રાથિમક સારવાર
િવ�તારો (જે આરો�ય સંભાળ સેિટં �સ છે );
• Department of Children, Youth & Families (DCYF, િડપાટ� મે�ટ ઓફ િચ�ડ� ન, યૂથ એ�ડ ફે િમલીઝ)
- લાયસ�સ ધરાવતા પાલક ઘરો કે જે પ્રાથિમક રીતે આરો�ય સંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરતા નથી;
• સંશોધન સુિવધાઓ �ાં લોકોને કોઈ આરો�ય સેવા આપવામાં આવતી નથી;
• વેટરનરી હે�થ કે ર સેિટં �સ;
• પ્રાણી િનયંત્રણ એજ�સીઓ;
• િબન-લાભકારી માનવીય સમાજો; અને
• માિરજુ આના િરટે લ આઉટલે�સ, જેમાં મેિડકલ માિરજુ આના ક�સ�ટ�ટ સેવાઓ પૂરી પાડે છે તે સિહત.

7

જો આરો�ય સંભાળ સુિવધાની બહાર મા�કની જ�ર હોય, તો તમારે તેમના �યવસાય િનયમોનું પાલન કરવું
આવ�યક છે . વધુ માિહતી માટે ઉપર “�મના િનયમો” માિહતી જુ ઓ. કૃ પા કરીને સ્રોત િનયંત્રણ સિહત
િવગતવાર માગ�દશ�ન (માત્ર અંગ્ર�
ે ) માટે હે�થકે ર સેિટં �સમાં કોિવડ-19 ચેપ િનવારણ (માત્ર અંગ્ર�
ે ) પૃ�ની
મુલાકાત લો માગ�દશ�ન અને અમુક આરો�ય સંભાળ સુિવધાઓ માટે મુલાકાત માગ�દશ�ન.
�મના િનયમો
�યવસાય, સં�થાઓ, સુિવધાઓ અને સં�થાઓને તેમની �થાપના અથવા સુિવધામાં મા�ક પહેરવા માટે ના
પોતાના િનયમો ન�ી કરવાનો અિધકાર છે . �યવસાયોએ L&I આવ�યકતાઓ (માત્ર અંગ્ર�
ે ) માં તમામ
આવ�યકતાઓનું પાલન કરવું આવ�યક છે અને સેિટં �સમાં મા�કની આવ�યકતા પસંદ કરી શકે છે (દા.ત.
આઉટડોર) આ સેક્રેટરી ઓફ હે�થ મા�ક ઓડ� ર (માત્ર અંગ્ર�
ે ) કરતાં વધુ ર�ણા�ક બનવા માટે
�થાિનક �હેર આરો�ય અિધકારીઓ સમુદાયમાં સંક્રમણને મયા�િદત કરવા માટે વધુ ર�ણા�ક મા�ક ઓડ� ર
પણ મૂકી શકે છે . આ િનયમો સેક્રેટરી ઓફ હે�થ મા�ક ઓડ� ર (માત્ર અંગ્ર�
ે ), પરં તુ તેઓ ઓછા ર�ણા�ક ન
હોઈ શકે .
વધુમાં, કે ટલીક �યિ�ઓને મા�ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવાની અથવા પસંદ કરવાની જ�ર પડી શકે છે . રા�
અથવા �થાિનક માિ�કં ગ આદે શો સિક્રય ન હોય �યારે પણ તેમને �હેરમાં મા�ક પહેરવાનું પસંદ કરવાનો
અિધકાર છે . કૃ પા કરીને પોતાને, તેમના પિરવાર અને સમુદાયોને સુરિ�ત રાખવા માટે મા�ક પહેરવાની તેમની
પસંદગીનો આદર કરો. નોંધ કરો કે જો તમે મા�ક પહેરવાનું પસંદ કરો છો, તો તમને ઓળખના હેતુઓ જેવી
પિરિ�થિતઓમાં તેને ટૂં કમાં દૂ ર કરવાનું કહેવામાં આવશે.
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