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COVID-19 દરિમયાન મા�ક િવષેનું માગ�દશ�ન 
સ�ટે�બર 12, 2022માં કરલે ફેરફારોનો સારાંશ  

• મા�ક અન ેરિે�પરટેર �ારા પૂરી પાડવામા ંઆવતી સુર�ાના િવિવધ �તરોમાં માિહતી ઉમેરવામાં આવી 
છે 

• અંદરના �હેર પિરવહન માટે Centers for Disease Control and Prevention (CDC, રોગ 
િનયતં્રણ અન ેિનવારણ કે�દ્રો) ની મા�ક પહેરવાની ભલામણન ેસંરિેખત કરવા માટે તેને અપડેટ કરવામાં 
આ�યું છે 

• મા�ક �ાર ેપહેરવા જોઈએ તેના માટે અપડેટ કરલે ભલામણ િબન-આરો�ય સંભાળ સમૂહ સેિટં�સ 
• CDC COVID-19 કો�યુિનટી લેવલ અનુસાર સામા�ય જનતા એ �ાર ેઘરની અંદર મા�ક પહેરવા 

જોઈએ તેના માટે અપડેટ કરલે ભલામણો 

પિરચય  
�ાર ેતમે મા�ક અથવા રિે�પરટેર (દા. ત., િવિશ� િફ�ટિરંગ મા�ક જમે કે N95s) પહેરો છ, �યાર ેતમે તમારી 
આસપાસના અ�ય લોકોને તેમજ તમારી �તન ેસુરિ�ત કરવામાં મદદ કરો છો. મા�ક અથવા રિે�પરટેર 
પહેરવાથી COVID-19 નો ફેલાવો ઘટાડી શકાય છે, �વન બચાવી શકાય છે અન ેઅથ��યવ�થા �ળવી શકાય 
છે. સંયુ� �યૂહરચનાઓ, જમે કે રસીઓ પર આપ ટુ ડેટ રહેવુ (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) અન ે
મા�ક અથવા રિે�પરટેર પહેરવા, ગંભીર બીમારીને રોકવામાં અન ેઆરો�યસંભાળ પ્રણાલી પરનો બોજ 
ઘટાડવામા ંમદદ કરી શકે છે. 

તમાર ેયો�ય રીતે બંધબેસતા અન ેઉ�ચ ગુણવ�ાવાળા મા�ક અથવા રિે�પરટેર (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ 
ઉપલ�ધ) પહેરવા જોઈએ. �ાર ેયો�ય રીતે પહેરવામાં આવ ેછે, �યાર ેNational Institute for 
Occupational Safety and Health (NIOSH, નેશનલ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ફોર ઓ�પેુશનલ સેફ્ટ� એન્ડ હ�લ્થ) દ્વારા 

મ�ૂંર (માત્ર �ગ્રે�મા)ં (જમે કે N95) કરાયેલા રિે�પરટેસ� સૌથી વધ ુર�ણ આપે છે, �યારબાદ આંતરરા�� ીય 
રિે�પરટેસ� (જમે કે KN95 અન ેKF94s) અને સિજ�કલ મા�ક, અન ેપછી કાપડ. ચહેરાના મા�ક આપે છે. જો તમે 
ગંભીર COVID-19 રોગના જોખમમાં છો, તો તમારા આરો�યસંભાળ પ્રદાતાની સલાહ લો કે શંુ તમાર ેNIOSH-
�ારા મજૂંરકરલે �સન યંત્ર માટે યો�ય પરી�ણ કરાવવુ ંજોઈએ અથવા તમાર ેઅ�ય �સન િવક�પોને �યાનમા ં
લેવા જોઈએ જને માટે �વા��ય પરી�ણની જ�ર નથી. િફટ હોવાનુ ંપરી�ણ અન ેમા�કની પસંદગી િવશની વધ ુ
માિહતી માટે, Washington State Department of Labor and Industries (L&I, વોિશં�ટન �ટેટ િડપાટ�મે�ટ 
ઑફ લેબર એ�ડ ઇ�ડ�ટ� ીઝ) �વૈિ�છક માિ�કંગ પરના વેબપેજની મુલાકાત લો (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ 
ઉપલ�ધ છે). 

િવિવધ પ્રકારના મા�ક અન ેરિે�પરટેર િવશે વધ ુમાિહતીમેળવવા માટે અન ે�વા��યને કેવી રીતે વધુ બહેતર 
બનાવવું તે �ણવ માટે જુઓ મા�ક અન ેરિે�પરટેરના પ્રકાર (કેટલાક વધારાના ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે). આ 
વેબપેજ (માત્ર અંગે્ર�માં) િવિવધ પ્રકારના મા�ક અન ેરિે�પરટેર સૂ�મ કણોને કેટલી સારી રીતે િફ�ટર કર ેછે 
અનેતેમાં સુધારો કરવા માટે મા�કમાં �ાર ેફેરફાર કરવામાં આવ ેછે તથા તેના ફીટીગં સિહતની કેટલીક માિહતી 
પૂરી પાડે છે. જ ેલોકો િવકાસલ�ી, વત�ણૂકીય અથવા તબીબી પિરિ�થિતઓને કારણે મા�ક પહેરી શકતા નથી 
તેઓ ડ� ેપ સાથે ફેસ િશ�ડનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આનો ઉપયોગ બાળ સંભાળ, ડે કે�પ અન ે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 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
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જોઈએ, જો કે, આ પહેરનારને તે સારી રીત ેિફિટંગ મા�ક અથવા રિે�પરટેર જવેું જ �તરનંુ ર�ણ પૂ�ં પાડતું 
નથી. Washington State Department of Health (WA DOH, વોિશં�ટન �ટેટ િડપાટ�મે�ટ ઓફ હે�થ) K-12 

Schools (K-12 શાળાઓ), Child Care (બાળ સંભાળ), Early Learning (પ્રારંિભક િશ�ણ), Youth 
Development (યુવા િવકાસ), અને Day Camp (ડે કે�પ) પ્રોગ્રા�સ (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) 
�ુઓ મા�ક માગ�દશ�ન. ઉપરાંત CDC ની લોકોના ચો�સ જૂથો માટે િવચારણાઓ (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ 
ઉપલ�ધ છે) જુઓ. DOH ભલામણ કર ે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 અંગે્ર�) �ારા પ્રકાિશત માગ�દિશ�કા અનુસાર �ાસ બહાર કાઢવાના વા�વ સાથેના રિે�પરટેરોનો 
ઉપયોગ કાય��થળોમાં થઈ શકે છે.  

વારંવાર પૂછાતા મા�ક િવશેના પ્ર�ોની યાદી માટે કૃપા કરીને મા�ક પરના DOHના વેબપેજ ની (માત્ર અંગે્ર�માં) 
ની મુલાકાત લો.  

આ દ�તાવજેના બાકીના ભાગમાં, મા�કનો ઉપયોગ, મા�ક અન ેરિે�પરટેરોનો સંદભ� આપવા માટે થાય છે. 

વત�માન આદેશો અને આરો�યલ�ી આદેશો 
હાલના �હેર ઓડ�રમાં �વા��ય સંભાળ સેિટં�સ, પુ�ત જલે અન ેપુ�ત જલેમાં મા�કની આવ�યકતા છે. �હેર 
આરો�ય અિધકારીઓન ેરોગચાળા જવેી કેટલીક પિરિ�થિતઓમા ંમા�કની જ�ર પડી શકે છે. 

વોિશં�ટન �ટેટ Department of Health ઓડ�ર 

Secretary of Health Mask Order (સેકે્રટરી ઑફ હે�થ મા�ક ઓડ�ર) (માત્ર અંગે્ર�માં) કેટલાકમાં મા�ક પહેરવું 
જ�રી છે સેિટં�સ, રસીકરણની િ�થિતને �યાનમા ંલીધા િવના: 

• �વા��ય સંભાળ સેિટં�સ   
• પુ�ત જલે અને જલેની સુિવધાઓ �ાર ેકાઉ�ટી કે જમેા ં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 અંગે્ર�) માં મળી શકે છે. તમામ કમ�ચારીઓ અન ે
મુલાકાતીઓ, આરો�ય સંભાળ �યાવસાિયકો ઉપરાંત, આરો�ય સંભાળ સેિટં�સ માં ઘરની અંદર હોય �યાર ેમા�ક 
પહેરવું જ�રી છે. દરકે �યિ� આ િનયમન પાલન માટે જવાબદાર છે; કમ�ચારીઓ અન ેગ્રાહકો �ારા આ 
િનયમનો અમલ કરાવવાની જવાબદારી �યવસાયોની પણ હોય છે.  

રદ કરાયેલ: ફેડરલ ઓડ�ર  

18 એિપ્રલ, 2022 સુધીમાં, કોટ�ના આદેશના પિરણામ,ે �હેર પિરવહન અન ેપિરવહન કે�દ્રો પર મા�કની 
આવ�યકતા ધરાવતા રોગ િનયતં્રણ અન ેCDCના િનયમો હવ ેઅમલમાં નથી. જો કે, દરકેને માટે મુસાફરી 
દર�યાન �હેર પિરવહનને સુરિ�ત રાખવા માટે મા�ક એક મહ�વપૂણ� સાધન છે. CDC સાથે સંરખેણમા ં(કેટલીક 
વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે), WA DOH બે વષ� કે તેથી વધ ુઉંમરના કામદારો અન ેમુસાફરોને ક�વેય�સ અને 
ટ� ા�સપોટ�શન હબ બંન ેસિહત તમામ ઇ�ડોર �હેર પિરવહન સેિટં�સમાં મા�ક પહેરવાની ભલામણ કર ેછે. વધ ુ
માિહતી માટે �હેર પિરવહન સેિટં�સ જુઓ.  

વોિશં�ટન રા�ના ગવન�રની ઘોષણા  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
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ગ્રાહકો અન ેકમ�ચારીઓ માટેની �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 અંગે્ર�) 
અન ેProclamation 21-08 – Safe Workers (ઘોષણા 21-08 – સલામત કામદારો) (માત્ર અંગે્ર�). 

Washington State Labor and Industries (L&I) અન ેગવન�ર ઘોષણા 

ઉપર સૂિચબ� ગવન�રની ઘોષણા અનુસાર મોટા ભાગના કાય��થળોમાં સામા�ય રીતે મા�કની આવ�યકતા હોતી 
નથી, તેમ છતા,ં નોકરીદાતાઓ L&I COVID-19ન ેરોકવા માટેની આવ�યકતાઓ અને માગ�દશ�નનું પાલન કરવા 
માટે બંધાયેલા રહે છે (માત્ર અંગે્ર�). વધુમાં, ખાનગી �યવસાયો મા�કની આવ�યકતા પસંદ કરી શકે છે અન ે
મુલાકાતીઓએ �મના િનયમો નું સ�માન કરવું જોઈએ. રા�પાલની Proclamation 21-08 –  Safe Workers 
(ઘોષણા 21-08 – સલામત કામદારો) (માત્ર અંગે્ર�), કામદારોને કાય��થળે મા�ક પહેરવનો અિધકાર છે. 
Washington Administrative Code (WAC, વાિશ�ગટન એડિમિનસ્ટ્ર��ટવ કોડ) 296-62-609 (માત્ર અંગે્ર�) 
�હેર આરો�ય કટોકટી દરિમયાન મા�ક પહેરવાના કામદારના અિધકારનુ ંર�ણ કર ેછે. કાયદા �ારા WAC 296-
62-609 (માત્ર અંગે્ર�), સંકુિચત પરવાનગી િસવાય મા�ક, રિે�પરટેર અથવા અ�ય �યિ�ગત ર�ણા�ક 
ઉપકરણો અથવા સાધનો પહેરવ અંતે માિલકો કામદારોને અટકાવી શકતા નથી. L&I ની COVID-19 િનવારણ 
જુઓ: વધ ુમાિહતી માટે તમાર ે(કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) ની જ�ર ન હોય �યાર ેકામ પર મા�ક 
ઉપર રાખવાનું પસંદ કરવું.  

�થાિનક �હેર આરો�ય સં�થાઓ અન ેઅિધકારીઓ 

�થાિનક આરો�ય અિધકારીઓને તેમના અિધકાર�ેત્રમાં રોગોને િનયંિત્રત કરવા માટે આરો�ય આદેશો �રી 
કરવાની સ�ા છે. આ આદેશો રા��યાપી આદેશો કરતાં વધ ુકડક હોઈ શકે છે પરંતુ ઓછા કડક હોઈ શકતા 
નથી. તમારા �થાિનક આરો�ય અિધકાર�ેત્ર (માત્ર અંગે્ર�) સાથે તપાસ કરો અન ેતે િવ�તાર માટેના તમામ 
આરો�ય આદેશોનુ ંપાલન કરો. 

ભલામણો 
ઉપરો� િવિશ� આવ�યકતાઓ ઉપરાંત નીચ ેસામા�ય �હેર આરો�ય ભલામણો છે.  

�હેર પિરવહન સેિટં�સ  

WA DOH ભલામણ કર ેછે કે બે વષ� કે તેથી વધ ુઉંમરના કામદારો અન ેમુસાફરો ઇ�ડોર પિ�લક ટ� ા�સપોટ�શન 
સેિટં�સ (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) માં સારી રીતે િફિટંગવાળંુ મા�ક અથવા રિે�પરટેર પહેર,ે 
વાહન�યવહાર (જમે કે એરો�લેન, બસ, ટ�ેન, ફેરી, સબવે, ટે�સીઓ, રાઇડશેર અન ેિબન-ઇમજ��ટ મેિડકલ 
ટ� ા�સપોટ�શન) અન ેહબ (જમે કે એરપોટ� , બસ અથવા ફેરી ટિમ�નલ, ટ�ેન અથવા સબવે �ટેશન અન ેબંદર) 
સિહત. આ એવા સેિટંગ છે જમેાંથી ઘણા લોકો પસાર થાય છે, �ા ંતે ભીડવાળા અન/ેઅથવા ખરાબ વેિ�ટલેટેડ 
હોઈ શકે છે (જમે કે એરપોટ�  જટેવે). પ્રવાસીઓ અન ેકામદારો દરકે �યિ� માટે મુસાફરી અન ે�હેર પિરવહનને 
સુરિ�ત રાખવામા ંમદદ કરવા માટે સારી રીતે િફિટંગ મા�ક અથવા રિે�પરટેર પહેરીને પોતાન ેઅન ેતેમની 
આસપાસના લોકોનું ર�ણ કરી શકે છે. િવગતો માટે કૃપા કરીને સાવ�જિનક પિરવહન સેિટં�સમાં ચહેરાના 
મા�કનો ઉપયોગ કરવા અંગે CDC માગ�દશ�ન (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) જુઓ, પરંતુ નોધં લો કે 
અગાઉની આવ�યકતાઓ હવે ભલામણો છે. જુઓ K-12 Schools (K-12 શાળાઓ), Child Care (બાળ 
સંભાળ), Early Learning (પ્રારંિભક િશ�ણ), Youth Development (યુવા િવકાસ), અન ેDay Camp (ડે કે�પ) 
પ્રોગ્રા�સ (wa.gov) માં COVID-19 ટ� ા�સિમશનને ઘટાડવા માટેની આવ�યકતાઓ અન ેમાગ�દશ�ન (કેટલીક 
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 કર ેછે.  

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/choosing-to-mask-up
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
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હે�થ કેર સેિટં�સમા ંમા�ક પહેરવા 
મા�ક સેકે્રટરી ઑફ હે�થ મા�ક ઑડ�ર (માત્ર અંગે્ર�) અનુસાર હે�થ કેર સેિટંગમાં પહેરવા જોઈએ. તમામ 
આરો�ય સંભાળ સેિટં�સ SARS-CoV-2 ચેપ િનવારણ અન ેઆરો�ય સંભાળ સેિટં�સમાં િનયંત્રણ માટે 
વચગાળાની ભલામણો, DOH 420-391 (wa.gov) (માત્ર અંગે્ર�) માં �યિ�ગત ર�ણા�ક સાધનો અન ે�ોત 
િનયતં્રણ માગ�દશ�નન ેઍ�સેસ કરી શકે છે. 

નોન-હે�થકેર કોિ�ગ્રગેટ સેિટં�સ માટે માિ�કંગ િવષયક ભલામણો 

�ાર ેCDC COVID-19 કો�યુિનટી લેવલ (�પેિનશ ઉપલ�ધ) મ�યમ અથવા ઊંચું હોય �યાર ેબે વષ� કે તેથી વધ ુ
ઉંમરના લોકો માટે નીચેના સેિટંગમાં ઇ�ડોર મા�કનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવ ેછે:  

• બેઘર લોકો માટે સેવા પ્રદાતા સાઇ�સ (માત્ર અંગે્ર�) 
• �યાપારી દિરયાઈ સેિટંગ (માત્ર અંગે્ર�) (દા.ત., વાિણિ�ક સીફૂડ જહાજો, માલવાહક જહાજો, કૂ્રઝ 

જહાજો) 
• ભીડવાળા કાય��ેત્રોમાં �યવ�થાનઓ �ાં કામની પ્રકૃિતન ેકારણે ભૌિતક અંતર શ� નથી, જમે કે 

વેરહાઉસ, ફે�ટરીઓ, ફૂડ પેકેિજંગ અન ેમાસં પ્રોસેિસંગ સુિવધાઓ અને એ��લોયર �ારા પ્રદાન કરાયેલ 
પિરવહન �યવ�થા, વગેર.ે  

• સંયુ� રહેવાની સુિવધાઓવાળ િવ�તારો (બેડ�મ નહી)ં �ાં લોકો એકત્ર વસવાટ કર ેછેો, જમેા ંવક�  
િરલીઝ સાઇ�સ, ટ� ાિ�ઝશનલ હાઉિસંગ, િકશોર પુનવ�સન અથવા અટકાયત સુિવધાઓ અન ેકામચલાઉ 
કામદાર આવાસનો સમાવેશ થાય છે. 

• સેિટંગમાં ઘરની અંદર �ાં લોકો કેદ હતા પુ�ત ગુનેગારોના કારાવાસમા,ં પુ�ત વયના ગુનેગારોની જલે, 
િકશોર પુનવ�સન સુિવધાઓ અથવા િકશોર અટકાયત સુિવધાઓ હાજર છે (દા�લા તરીકે, કોટ�  �મ) 

o નોધં કરો કે સેકે્રટરી ઑફ હે�થ ઓડ�રનમાં જ�રી છે કે પાંચ વષ� અન ેતેથી વધ ુઉંમરના લોકોએ 
પુ�ત વયના લોકો માટેની જલે અન ેકારાવાસની સુિવધાઓમાં મા�ક પહેરવું જ�રી છે �ાર ે
CDC COVID -19 સમુદાય �તર (�પેિનશ ઉપલ�ધ) મ�યમ અથવા ઉ�ચ છે. 

o �ાર ેસુિવધા-�તરના પિરબળો (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) વધેલા જોખમને 
સૂચવે છે �યાર ેમાિ�કંગન ે�યાનમા ંલેવાની પણ સુધારા�ક સુિવધાઓની ભલામણ કરવામાં 
આવ ેછે.  

જ ેલોકો ઉપરો� સેિટં�સમાં રહે છે અથવા કામ કર ેછે તેઓએ આ સેિટં�સમાં ન હોય �યાર ે(દા.ત., સમુદાયમાં 
બહાર હોય �યાર)ે સામા�ય લોકની જવેી જ ભલામણોનું પાલન કરવું જોઈએ.  

િબન-આરો�ય સંભાળ સં�થાઓ (જમે કે �યવસાયો અન ેસં�થાઓ) ને તેમની સુિવધાઓમાં માિ�કંગની જ�ર 
પડી શકે છે. આ સં�થાઓએ તેમના સેિટંગમાં મા�કની જ�ર છે કે કેમ તે ન�ી કરતી વખતે નીચેના દરકે 
પિરબળોને �યાનમાં લેવા જોઈએ: 

• સેિટંગમાં લોકોની નબળાઈ 
o COVID-19 રસીઓ અપ ટુ ડેટ (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ) �ણકાર ન હોય તેવા 

લોકોને COVID-19 જવેી ગંભીર બીમારી થવાની શ�તા વધ ુહોય છે. 
o ચો�સ તબીબી પિરિ�થિતઓ (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) ધરાવતા લોકો ગંભીર 

COVID-19 નું જોખમ વધાર ેછે.  
• સેિટંગમાં વેિ�ટલેશનની ગુણવ�ા - માિહતી અન ેવેિ�ટલેશન િવક�પો જમેા ંહીિટંગ, વેિ�ટલેશન, અને એર 

ક�ડીશનીગં (HVAC) િસ�ટમો સાથે અન ેવગરની સુિવધાઓનો સમાવેશ થાય છે, આ માટે વેિ�ટલેશન 
એડં એર �ાિલટી ફૉર રી�યૂિસંગ ટ� ાંસિમશન ઑફ એરબોન� ઇલનેસીસ (ફ� અંગે્ર�) અન ે�લીન એર 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
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ઇન િબ�ડી�ંસ ચેલે�જ, Environmental Protection Agency (EPA, પયા�વરણીય સુર�ા એજ�સી) (ફ� 
અંગે્ર�) જુઓ. 

• સેિટંગમાં શારીિરક રીતે અંતર �ળવવાની લોકોની �મતા 
• સેિટંગમાં COVID-19 ની શંકા�પદ અથવા પુિ� થયેલ છે 

o �ાર ેિબન-આરો�ય સંભાળ સમૂહ સેિટંગમાં રોગચાળો ફાટી નીકળે �યાર ેઇ�ડોર મા�કનો 
ઉપયોગ કરવાની ભારપૂવ�ક ભલામણ કરવામાં આવ ેછે. 

�ાર ેCDC COVID-19 સમુદાય �તર (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) ઊંચું હોય, �યાર ેCDC અન ે
DOH ભલામણ કર ેછે કે રસીકરણની િ�થિતને �યાનમા ં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 કર.ે �યિ�ગત 
માિ�કંગ ભલામણો અન ેજોખમ-આધાિરત િવચારણાઓ માટે નીચ ેજુઓ. 

�યિ�ગત મા�ક માટેની ભલામણો 

લ�ણો ધરાવતા લોકો, સકારા�ક પરી�ણ અથવા COVID-19 વાળા કોઈના સંપક�મા ંઆવતા લોકોએ ઉ�ચ 
ગુણવ�ાવાળા મા�ક અથવા રિે�પરટેર પહેરવા જોઈએ, જો તમે COVID-19 માટે સકારા�ક પરી�ણ કરો તો શંુ 
કરવ (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ), અન COVID-19 લ�ણ િનણ�ય વૃ� (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ 
ઉપલ�ધ છ) જો તમે સંભિવતપણે COVID-19 ધરાવતા કોઈના સંપક�મા ંઆ�યા હોવ તો શંુ કરવું (કેટલીક 
વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે). �યિ�ઓએ પોતાની પિરિ�થિતને અનસુાર જ�રી હોય તો મા�ક પહેરવું 
આવ�યક છે વત�માન આદેશો અન ેઆરો�ય આદેશો. 

કોઈપણ સંજોગોમા,ં તમે મા�ક પહેરવાનું પસંદ કરી શકો છો. મા�ક પહેરવું કે નહી ંતે ન�ી કરતી વખતે નીચેના 
પિરબળોને �યાનમાં લો: 

• તમારી રસીકરણની િ�થિત અન ેતમારી આસપાસના લોકોના રસીકરણની િ�થિત. જ ેલોકો અપ ટુ ડેટ 
(કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) COVID-19 રસીઓ અન ેબૂ�ટરડોઝ COVID-19 માટે વધ ુ
સંવેદનશીલ હોય છે અન ેગંભીર રોગ િવકસાવવા માટે વધ ુસંવેદનશીલ હોય છે.   

• તમારી તબીબી િ�થિત (અમુક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે).  અન ેતમારી આસપાસના લોકોની 
તબીબી િ�થિત ગંભીર COVID-19 રોગનું જોખમ વધાર ેછે.  અમુક તબીબી પિરિ�થિતઓ ધરાવતા 
લોકો COVID-19 અન ેગંભીર રોગ િવકસાવવા માટે વધ ુસંવેદનશીલ હોય છે.   

• તમે જ ેસેિટંગમાં છો તેની લા�િણકતાઓ (દાિખલ તરીકે, ગીચ, નબળી વેિ�ટલેટેડ, ઇ�ડોર) છે.  
• CDC COVID-19 સમુદાય �તર (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) 

o �ાર ેસામુદાિયક રોગનું �તર ઉ�ચ હોય, �યાર ેCDC અન ેWA DOH રસીકરણની િ�થિતને 
�યાનમા ંલીધા િવના, ઘરની અંદર મા�ક પહેરવાની ભલામણ કરવામાં આવ ેછે.  

o �ાર ેસામુદાિયક રોગનું �તર મ�યમ અથવા ઊંચું હોય, �યાર ેCDC અન ેWA DOH ભલામણ 
કર ેછે કે ખૂબ બીમાર થવાનુ ંઉ�ચ જોખમ COVID-19 માંથી (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ 
ઉપલ�ધ છે) �ાર ે�હેરમાં ઘરની અંદર હોય �યાર ેઉ�ચ-ગુણવ�ાવાળા મા�ક અથવા 
રિે�પરટેર પહેરો. જ ેલોકો ખૂબ જ બીમાર થવાનુ ંજોખમ ધરાવતા કોઈ �યિ� સાથે ઘરલેું 
અથવા સામાિજક સંપક�  ધરાવે છે તેઓએ તેમની સાથે ઘરની અંદર ઉ�ચ ગુણવ�ાવાળા મા�ક 
પહેરવાનું િવચારવું જોઈએ. 

વધુ COVID-19 માિહતી અન ેસંસાધનો 

https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDcasepositive.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDcasepositive.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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વોિશ�ગ્ટનમા ંવતર્માન COVID-19 પ�ર�સ્થિત (માત્ર અંગે્ર�), િવશે અપ-�-ૂડ�ટ રહો ગવનર્ર Insleeની ઘોષણાઓ 

(માત્ર અંગે્ર�), લક્ષણો (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે), તે ક�વી ર�તે ફ�લાય છે (કેટલીક વધારાની 

ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે), ક�વી ર�તે અને �ાર� લોકો�ુ ંપર�ક્ષણ કર�ુ ંજોઈએ (�પેિનશ ઉપલ�ધ), અન ેરસી �ા ં

શોધવી (�પેિનશ ઉપલ�ધ). અમારા વારંવાર પૂછાતા પ્ર�ોને (માત્ર અંગે્ર�માં) વધ ુમાિહતી માટ જુઓ.  

�યિ�ની �િત/વંશીયતા અથવા રા�� ીયતા, પોતે, તેમને COVID-19 ના વધ ુજોખમમાં મૂકતી નથી. જો કે, ડેટા 
દશા�વે છે કે કોિવડ-19 �ારા રંગીન સમુદાયો અપ્રમાણસર રીતે પ્રભાિવત થઈ ર�ા છે. આ �િતવાદ, અન ેખાસ 
કરીને માળખાકીય �િતવાદની અસરોને કારણે છે, જ ેકેટલાક જૂથોન ેપોતાને અન ેતેમના સમુદાયોન ેસુરિ�ત 
રાખવાની ઓછી તકો સાથે છોડી દે છે. આ કલંિકત બીમારી સામે લડવામાં કોઈ મદદ કરશે નહી ં(ફ� અંગે્ર�). 
અફવાઓ અને ખોટી માિહતી ફેલાતી અટકાવવા માટે અ�ય લોકો સાથ ેસચોટ માિહતી શેર કરો. 

• WA Department of Health 2019 નોવલે કોરોનાવાયરસ ફાટી નીકળવું (COVID-19) (ફ� 
અંગે્ર�) 

• WA �ટેટ કોરોનાવાયરસ િર�પો�સ (COVID-19) (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) 
• તમારા �થાિનક આરો�ય િવભાગ અથવા િજ�લાને શોધો (માત્ર અંગે્ર�) 
• CDC કોરોનાવાયરસ (COVID-19) (કેટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલ�ધ છે) 

વધુ પ્ર�ો છે? અમારી COVID-19 માિહતી હોટલાઇનને 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. હોટલાઇનના કલાકો: 
• સોમવાર સવાર ે6 વા�યાથી રાત્ર ે10 વા�યા સુધી. 
• મંગળવારથી રિવવાર સવાર ે6 વા�યાથી સાંજ ે6 વા�યા સુધી.  
• રા�ની ર�ઓનું અવલોકન કયુ� (ફ� અંગે્ર�માં) સવાર ે6 વા�યાથી સાંજ ે6 વા�યા સુધી.  

અથ�ઘટન સેવાઓ માટે, �ાર ેતેઓ જવાબ આપે અન ેતમારી ભાષા બોલે �યાર ે# દબાવો. તમારા પોતાના 
�વા��ય અથવા પરી�ણ પિરણામો િવશેના પ્ર�ો માટે, કૃપા કરીને આરો�ય સંભાળ પ્રદાતાનો સંપક�  કરો. 

આ દ�તાવજેન ેઅ�ય ફોમ�ટમાં મેળવવાની િવનંતી કરવા માટે, 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. બહેરા અથવા 
ઓછંુ સાંભળી શકતા ગ્રાહકો, કૃપા કરીને પર કૉલ કરો 711 (Washington Relay) અથવા અહી ંઈમેઈલ કરો 
civil.rights@doh.wa.gov. 

પિરિશ� A   

આરો�ય સંભાળ સેિટંગ 

Secretary of Health's Mask Order (સેકે્રટરી ઑફ હે�થ મા�ક ઓડ�ર) (માત્ર અંગે્ર�માં), કેટલાક અપવાદો 
સાથે, લોકોન ે�યિ�ગત �વા��ય સંભાળ સેવાઓ પહોચંાડવા માટઆરો�ય સંભાળ સેિટં�સ અને લાંબા ગાળાની 
સંભાળ સેિટં�સ એ કોઈપણ �હેર અથવા ખાનગી સેિટંગ છે જનેો મુ�ય�વે ઉપયોગ થાય છે. જો કોઈ એવી 
સુિવધામાં િ�થત હોય કે જનેો ઉપયોગ મુ�ય�વે આરો�ય-સંભાળ સેવાઓની િડિલવરી માટે કરવામાં આવ ેછે, 
જમે કે હોિ�પટલ, તો પછી સમગ્ર સુિવધા આરો�ય સંભાળ સેિટંગ અથવા લાંબા ગાળાની સંભાળ સેિટંગ છે, અન ે
સમગ્ર સુિવધા દરિમયાનચહેરા ઢાંકવાના ક્રમમાં અપવાદો અન ેમુિ�ઓ માટે ચહેરો ઢાંકવો આવ�યક છે. જો 
કિરયાણાની દુકાન અથવા શાળા નસ�ની ઑિફસમાં ફામ�સી જવેા અ�ય હેતુ માટે પ્રાથિમક રીતે ઉપયોગમા ં
લેવાતી સુિવધામાં િ�થત હોય, તો આરો�ય સંભાળ સેિટંગ અથવા લાબંા ગાળાની સંભાળ સેિટંગમાં માત્ર એવા 
િવ�તારોનો સમાવેશ થાય છે જનેો ઉપયોગ મુ�ય�વે આરો�યની િડિલવરી માટે થાય છે.◌ી, પરંતુ સુિવધાના અ�ય 
�ેત્રોમાં નહી.ં ચહેરા ઢાંકવાના ક્રમમાં અપવાદો અન ેમુિ�ઓને આધીન, મુ�ય�વે આરો�ય સંભાળની િડિલવરી 
માટે ઉપયોગમાં લેવાતા િવ�તારોમાં ચહેરો ઢાંકવો આવ�યક છે. �ાં સુધી નીચ ેબાકાત રાખવામાં ન આવ ે�યાં 
સુધી, આરો�ય સંભાળ પ્રદાતાઓમાં હે�થકેર પ્રોફેશનલ ઓળખપત્રની આવ�યકતાઓ (માત્ર અંગે્ર�માં) સૂિચમાં 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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સૂિચબ� ઓળખપત્રો સાથેની �યિ�ઓ તેમજ �યિ�ઓ જમેને 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 પહેરવું જ�રી છે. 

નીચ ેઆરો�ય સંભાળ સેિટં�સ અન ેલાંબા ગાળાની સંભાળ સેિટં�સની િબન-િવિશ� સૂિચ છે: 
• એ�ુટ કેર સુિવધાઓ, જમેા ંહોિ�પટલોનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેના માટે મયા�િદત નથી;  
• લાંબા ગાળાની તીવ્ર સંભાળ સુિવધાઓ;  
• ઇનપેશ�ટ પુનવ�સન સુિવધાઓ;  
• ઇનપેશ�ટ વત�ણૂકલ�ી આરો�ય સુિવધાઓ, જમેા ંમૂ�યાંકન અન ેસારવાર સુિવધાઓ, રહેણાંક સારવાર 

સુિવધાઓ, સુરિ�ત િડટો�સ સુિવધાઓનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તેના સુધી મયા�િદત નથી;  
• રહેણાંક સંબંધી લાંબા ગાળાની સંભાળ સુિવધાઓ, જમેા ંનિસ�ગ હો�સ, સહાિયત રહેવાની સુિવધાઓ, 

પુ�ત કુટંુબના ઘરો, સેિટંગ �ાં પ્રમાિણત સમુદાય રહેણાંક સેવાઓ અને સહાય પૂરા પાડવામા ંઆવે છે, 
ઉ�ત સેવાઓ સુિવધાઓ સિહત, પરંતુ તે મયા�િદત નથી;  

• મોબાઇલ િ�લિન�સ અથવા અ�ય વાહનો �ાં આરો�ય સંભાળ આપવામાં આવ ેછે;  
• બહારના દદ�ઓ માટેની સુિવધાઓ, જમેા ંડાયાિલિસસ કે�દ્રો, િચિક�સકની કચેરીઓ અન ેવત�ણૂકલ�ી 

આરો�ય સુિવધાઓ (માનસ િચિક�સકો, માનિસક �વા��ય સલાહકારો અન ેપદાથ�ના ઉપયોગના િવકાર 
�યાવસાિયકોની કચેરીઓ સિહત) નો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે મયા�િદત નથી;  

• ડે�ટલ અન ેડે�ટલ િવશેષતા સુિવધાઓ;  
• ઓ�ટોમેટ� ી અને નેત્ર િચિક�સા સુિવધાઓ; 
• ફામ�સીઓ (છૂટક િવ�તારો સિહત નહી)ં;  
• મસાજ થેરાપી ઑિફસો (આમાં િનયુ� િવ�તારોનો સમાવેશ થાય છે �ાં �પા અન ેવેલનેસ/િફટનેસ 

સે�ટસ� જવેી િબન-આરો�ય સંભાળ સેિટં�સમા ંમસાજનું સંચાલન કરવામાં આવ ેછે);  
• િચરોપ્રેિ�ટક કચેરીઓ;  
• િમડવાઇફરી પ્રેિ�ટસ અન ેજ�મ બાદ એકલા રહેતા બાળકોના કે�દ્રો;  
• અલગતા અન/ેઅથવા સંસગ�િનષેધ સુિવધાઓ;  
• એ��યુલેટરી સિજ�કલ સુિવધાઓ;  
• તા�કાિલક સંભાળ કે�દ્રો;  
• હો�પાઇસ સંભાળ કે�દ્રો; અન ે
• સેિટંગ કે �ાં હોમ હે�થ કેર, હોમ કેર, પસ�નલ કેર અથવા હો�પાઇસ કેર સેવાઓ ચૂકવેલ પ્રદાતાઓ 

�ારા િવતિરત કરવામાં આવ ેછે.   

આરો�ય સંભાળ સેિટં�સ, લાંબા ગાળાની સંભાળ સેિટં�સમા ંશામેલ નથી:  
• સેિટંગ �ાં રમતગમત અન ેપ્રે�કોની ઇવે��સ અથવા અ�ય મેળાવડાઓ યોજવામાં આવ ેછે (જ ે

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, જમે કે િનયુ� પ્રાથિમક સારવાર 
િવ�તારો (જ ેઆરો�ય સંભાળ સેિટં�સ છે);  

• Department of Children, Youth & Families (DCYF, િડપાટ�મે�ટ ઓફ િચ�ડ�ન, યૂથ એ�ડ ફેિમલીઝ) 
- લાયસ�સ ધરાવતા પાલક ઘરો કે જ ેપ્રાથિમક રીતે આરો�ય સંભાળ સેવાઓ પ્રદાન કરતા નથી;  

• સંશોધન સુિવધાઓ �ાં લોકોને કોઈ આરો�ય સેવા આપવામાં આવતી નથી;  
• વેટરનરી હે�થ કેર સેિટં�સ;  
• પ્રાણી િનયંત્રણ એજ�સીઓ; 
• િબન-લાભકારી માનવીય સમાજો; અને 
• માિરજુઆના િરટેલ આઉટલે�સ, જમેા ંમેિડકલ માિરજુઆના ક�સ�ટ�ટ સેવાઓ પૂરી પાડે છે તે સિહત. 
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જો આરો�ય સંભાળ સુિવધાની બહાર મા�કની જ�ર હોય, તો તમાર ેતેમના �યવસાય િનયમોનું પાલન કરવું 
આવ�યક છે. વધ ુમાિહતી માટે ઉપર “�મના િનયમો” માિહતી જુઓ. કૃપા કરીને સ્રોત િનયંત્રણ સિહત 
િવગતવાર માગ�દશ�ન (માત્ર અંગે્ર�) માટે હે�થકેર સેિટં�સમા ંકોિવડ-19 ચેપ િનવારણ (માત્ર અંગે્ર�) પૃ�ની 
મુલાકાત લો માગ�દશ�ન અન ેઅમુક આરો�ય સંભાળ સુિવધાઓ માટે મુલાકાત માગ�દશ�ન. 

�મના િનયમો 

�યવસાય, સં�થાઓ, સુિવધાઓ અન ેસં�થાઓને તેમની �થાપના અથવા સુિવધામાં મા�ક પહેરવા માટેના 
પોતાના િનયમો ન�ી કરવાનો અિધકાર છે. �યવસાયોએ L&I આવ�યકતાઓ (માત્ર અંગે્ર�) માં તમામ 
આવ�યકતાઓનું પાલન કરવું આવ�યક છે અન ેસેિટં�સમાં મા�કની આવ�યકતા પસંદ કરી શકે છે (દા.ત. 
આઉટડોર) આ સેકે્રટરી ઓફ હે�થ મા�ક ઓડ�ર (માત્ર અંગે્ર�) કરતાં વધ ુર�ણા�ક બનવા માટે 

�થાિનક �હેર આરો�ય અિધકારીઓ સમુદાયમાં સંક્રમણને મયા�િદત કરવા માટે વધ ુર�ણા�ક મા�ક ઓડ�ર 
પણ મૂકી શકે છે. આ િનયમો સેકે્રટરી ઓફ હે�થ મા�ક ઓડ�ર (માત્ર અગેં્ર�), પરંતુ તેઓ ઓછા ર�ણા�ક ન 
હોઈ શકે. 

વધુમાં, કેટલીક �યિ�ઓન ેમા�ક પહેરવાનું ચાલુ રાખવાની અથવા પસંદ કરવાની જ�ર પડી શકે છે. રા� 
અથવા �થાિનક માિ�કંગ આદેશો સિક્રય ન હોય �યાર ેપણ તેમને �હેરમાં મા�ક પહેરવાનું પસંદ કરવાનો 
અિધકાર છે. કૃપા કરીને પોતાન,ે તેમના પિરવાર અન ેસમુદાયોન ેસુરિ�ત રાખવા માટે મા�ક પહેરવાની તેમની 
પસંદગીનો આદર કરો. નોધં કરો કે જો તમે મા�ક પહેરવાનું પસંદ કરો છો, તો તમને ઓળખના હેતુઓ જવેી 
પિરિ�થિતઓમાં તેને ટંૂકમાં દૂર કરવાનું કહેવામાં આવશે. 

 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf

	COVID-19 દરમિયાન માસ્ક વિષેનું માર્ગદર્શન
	સપ્ટેમ્બર 12, 2022માં કરેલ ફેરફારોનો સારાંશ
	પરિચય
	વર્તમાન આદેશો અને આરોગ્યલક્ષી આદેશો
	વોશિંગ્ટન સ્ટેટ Department of Health ઓર્ડર
	રદ કરાયેલ: ફેડરલ ઓર્ડર
	વોશિંગ્ટન રાજ્યના ગવર્નરની ઘોષણા
	Washington State Labor and Industries (L&I) અને ગવર્નર ઘોષણા
	સ્થાનિક જાહેર આરોગ્ય સંસ્થાઓ અને અધિકારીઓ

	ભલામણો
	જાહેર પરિવહન સેટિંગ્સ
	હેલ્થ કેર સેટિંગ્સમાં માસ્ક પહેરવા
	નોન-હેલ્થકેર કોન્ગ્રિગેટ સેટિંગ્સ માટે માસ્કિંગ વિષયક ભલામણો
	વ્યક્તિગત માસ્ક માટેની ભલામણો

	વધુ COVID-19 માહિતી અને સંસાધનો
	પરિશિષ્ટ A
	આરોગ્ય સંભાળ સેટિંગ
	રૂમના નિયમો


