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સંશોધન દશશાવે છે કે જો તમે અશ્વેત, એશશયન અથવશ લઘુમતી વંશીય પૃષ્ઠભૂશમનશ છો, 

તો તમને કોવીડ -19 થવશનું, ગંભીર રીતે બીમશર થવશનું અને તેનશથી મૃત્યુ થવશનું એમ 

બંન ેજોખમ છે. 

 

તમશરી જાતને અને તમશરશ પશરવશરને કોવીડ -19 થી બચશવવશ મશટે તમ ેઅને અન્ય લોકો 

કરી શકો છો તેવી કેટલીક બશબતો અહી ંછે.   

 

1. જોખમોને જાણો 

• કોવીડ-19 થી સ્ત્રીઓ કરતશ ંપુરુષો વધુ મૃત્યુ પશમે છે   

• કોવીડ-19 થી શે્વત પુરુષો કરતશં આશિકન, બશંગ્લશદેશી, ભશરતીય અને 

પશશકસ્તશની સંસ્કૃશતનશ લોકો વધુ મૃત્યુ પશમે છે  

• કોવીડ-19 થી શે્વત સ્ત્રીઓ કરતશ અશે્વત સ્ત્રીઓ વધુ મૃત્યુ પશમે છે  

• જો તમશરી ઉંમર 65 વષાથી વધુ હોય તો તમન ેવધશર ેજોખમ છે, અને જો 

તમશરી ઉંમર 85 વષાથી વધુ છે તો ઘણું વધશર ેજોખમ છે 

• સ્વશસ્્યની કેટલીક શસ્થશત તમને કોવીડ-19 મશં વધુ નબળશ બનશવે છે. તેમશં 

ડશયશશબટીઝ અને ઉચ્ચ રક્ત દબશવ શશમેલ છે  

• આ જોખમો તમશરી પર અને તમશરશ પશરવશર પર કેવી અસર કર ેછે તે શવશે 

સમજો. 

 

2. સારી સ્વચ્છતા જાળવવી  

• વશરંવશર તમશરશ હશથ ધોવશ 

• ઉધરસ ખશતશ અને છીકંતી વખતે શડસ્પોઝેબલ ટીશ્યુનો ઉપયોગ કરો 

• વપરશયેલ ટીશ્યુન ેફેંકી દો 

• જો તમશરી પશસે ટીશ્યુ નથી તો તમશરી બશંયનો ઉપયોગ કરો 

• તમશરી આંખો, નશક અને મોઢશંને સ્પશા કરવશનું ટશળો 

• અસ્વસ્થ લોકો સશથેનો સંપકા  ટશળો. 

 

3. તમારી જાતન ેઅને અન્યને સુરશિત રાખો 

• જ્શં શક્ય હોય ત્યશં ભલશમણ કરલે બે મીટર જટેલું સશમશશજક અંતર રશખો, 

ઓછશમશં ઓછંુ એક મીટર 

• ચહેરશને ઢશંકો; તમશર ેજાહેર પશરવહનમશં અને દુકશનોમશં આવું કરવું આવશ્યક 

છે. જો તમશર ેઅન્ય લોકો સશથે સંપકામશં આવવશનંુ થતું હોય તો આવું કરવશનો 

પ્રયશસ કરો 
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• પશશરવશશરક અથવશ સશમશશજક કશયાક્રમોમશં સશવચેત રહો 

• જૂથનશ અન્ય લોકો શવશે શવચશરો જ ેતમશરશ કરતશ વધુ સંવેદનશીલ હોઈ શકે છે 

• જો તમને લશગે કે તમને કોવીડ-19 છે તો ઘર ેજ રહો અને પરીક્ષણ કરશવો. 

 

4. તમારા મુદ્દાઓ શવિે વાત કરો 

• જો તમને લક્ષણો છે એવું લશગે તો તમશરશ જી.પી. સશથે વશત કરો અથવશ 111 

પર કૉલ કરો 

• જો તમને કશમ પર પશછશ ફરવશ બશબત ેશચંતશ હોય, તો તમશરશ મશશલક સશથ ે

વશત કરો 

• જો તમને તમશરશ મશશલક સશથે વશત કરવશ બશબત ે શચંતશ હોય, તો તમશરશ 

યુશનયન અથવશ હેલ્થ એન્ડ સેફ્ટી એશઝઝકુ્યશટવ સશથે વશત કરો 

• જો તમને ભશવનશત્મક ટેકશની જરૂર હોય તો એનએચએસ એવરી મશઇન્ડ 

મેટસા જુઓ.  

 

5. સ્વસ્થ રહો 

• તમશરંુ સ્વશસ્્ય મહત્વનું છે 

• સ્વસ્થ રહેવશથી તમશરશ બીમશર થવશનુ ંજોખમ ઓછંુ થશય છે  

• સુખશકશરી મશટેનશ પશંચ પગલશંને અનુસરો:  

https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/improve-

mental-wellbeing/. 

 

સંશોધન સ્ત્રોતો: વશંીય જૂથ, ઇંગ્લેન્ડ અને વલે્સ દ્વશરશ ઓએનએસ કોરોનશવશયરસ 

(કોવીડ -19) સંબંશધત મૃત્ય:ુ 2 મશચા 2020 થી 15 મે 2020    

જાહેર આરોગ્ય ઇંગ્લેન્ડ: કોવીડ -19: જોખમો અને પશરણશમોમશં અસમશનતશની સમીક્ષશ 

જાહેર આરોગ્ય ઇંગ્લેન્ડ: ડેટશ ઉપરશતં: BAME જૂથો પર કોવીડ-19 ની અસરન ેસમજવું  

 

વધુ મશહતી: gov.uk/coronavirus 

 
 

એસેઝસ રશેઝશલયન્સ ફોરમ, જુલશઈ 2020 દ્વશરશ પ્રકશશશત 
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Gujarati: Coronavirus advice for BAME 
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