કોરોનાવાઇરસ રોગ 2019 (COVID-19)

પાલતૂ અને અન્ય પ્રાણીઓની કાળજી કેવી રીતે રાખવી
જો તમને COVID-19 હોય અથવા તમને કે તમારા પાલતૂ પ્રાણીઓને COVID-19નો સંસગગ થયો હોય
પ્રાણીઓ COVID-19થી ચેપગ્રસ્ત બન્યા હોય તેવા અહેવાલો મયાગદદત છે .
હાલમાં એવા કોઈ પરાવા નથી કે પાલતૂ પ્રાણીઓ અથવા અન્ય ઘરેલૂ પ્રાણીઓ COVID-19ના ફેલાવામાં નોંધપાત્ર ભૂક્મકા
ભજવે છે . જો તમે બીમાર હોવ, તો એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે, જયાં સધી વધ જાણકારી ન મળે, તમે
પાલતૂ પ્રાણીઓ અને અન્ય પ્રાણીઓ સાથે સંપકગ ટાળો, એવી જ રીતે જે વી રીતે તમે અન્ય લોકોથી મળવાનં ટાળો છો.

તમારા પાલતૂ પ્રાણીઓને તમારા ઘરમાં રાખો


જો તમે બીમાર હોવ, તો તમારા ઘરમાં જે બીમાર ન હોય એમને તમારા પાલતૂ પ્રાણીઓની કાળજી
રાખવા કહો.



જો ઘરમાં બધા જ બીમાર હોય અથવા તમે એકલા રહેતાં હોવ, તો એ જ સારં રહેશે કે
તમારા પાલતૂ પ્રાણીઓને ઘરે રાખવામાં આવે, જો તેમની કાળજી રાખવી શક્ય હોય.

જો તમારા પાલતૂ પ્રાણીને બીજા ઘરે ખસેડવા જરૂરી બને તો આ ધ્યાનમાં લો


ગંભીર COVID-19 બીમારીનં ઊંચં જોખમ ધરાવતા વ્યક્ક્તઓએ (70 વર્ગથી વધ વયના અથવા
અગાઉથી સ્વાસ્્ય સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકો) શક્ય હોય તો સંસર્ગગત પ્રાણીઓના કામચલાઉ
કાળજીપ્રદાતા બનવાનં ટાળવં જોઈએ.



અન્ય પ્રાણીઓ અથવા લોકોનો સંપકગ ન્યૂનતમ કરવા માટે થઈને, જો શક્ય હોય તો, પાલતૂ
પ્રાણીઓને ઘરના એક ભાગમાં અલગ કરીને રાખો.

પાલતૂ પ્રાણીઓ સાથે નજીકનો અને વધ લાંબો સંપકગ ટાળો


પાલતૂ પ્રાણીઓ સાથે ક્નમ્નક્લક્ખત સંપકો શક્ય હોય તયાં સધી ટાળો: તેમને ભેટવં, તેમને ચૂમવં,
તેમને તમને ચાટવા દેવા, તેમની સાથે ખાવાનં વહેંચવં, અથવા તેમને તમારી પથારીમાં સૂવા દેવં
અથવા તમારા ખોળામાં બેસવા દેવં.

પાલતૂ પ્રાણીઓને લોકો તથા અન્ય પ્રાણીઓથી દૂર રાખો


પાલતૂ પ્રાણીઓને શક્ય હોય તયાં સધી ઘરની અંદર જ રાખો.



જ્યારે કૂતરાઓ બહાર હોય ત્યારે પટ્ટાથી બુંધાયેલા હોવા જોઈએ અને અન્ય
લોકો તથા પ્રાણીઓથી ઓછામાું ઓછા બે મીટરના અંતરે હોવા જોઈએ.

COVID-19:પાલત ૂ પ્રાણીઓ અને અન્ય પ્રાણીઓની કાળજી કેવી રીતે રાખવી
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પાલતૂ પ્રાણીઓની કાળજી લેતી વખતે સાવચેતીઓ રાખો


પાલતૂ પ્રાણીઓ, તેમના આહાર અથવા પરવઠાને સ્પશગતા પહેલાં અને પછી તાતકાક્લક તમારા હાથ
સાબ અને પાણીથી ધઓ અથવા આલ્કોહૉલ આધાદરત હેન્ડ સેક્નટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.



પાલતૂ પ્રાણીઓની નજીક ઉધરસ અથવા છીંક ન ખાશો. ઉધરસ અને છીંક હંમેશા તમારી
કોણીનો ભાગ આડે રાખો અથવા દટસ્યૂમાં ખાવ અને પછીથી તમારા હાથ સ્વચ્છ કરો.



તમારા ચહેરાને સ્પશગવાનં હંમેશા ટાળો.

તમારા પાલતૂ પ્રાણીઓ COVID-19ના સંસગગમાં આવ્યા હોય તો
માંદગીના કોઈપણ લક્ષણો માટે તેમની દેખરેખ રાખો


જો તમારં પાલત પ્રાણી માંદગીના ક્ચહ્નો દશાગવતં હોય તો, તમારા પ્રાણીની દવાખાને તપાસ
કરાવવી જરૂરી છે કે પછી તેનં સંચાલન ઘરે કરી શકાશે એ નક્કી કરવા માટે તમારા પશ ડૉક્ટરને કૉલ
કરો.

ઢોર અને મરઘાં ઇતયાદદને સંસર્ગગત થતા અટકાવો


પશપાલકોએ આ કરવં જોઈએ:







પ્રવતગમાન તમામ ખેત બાયોક્સક્યોદરટી ઉપાયોનં પાલન કરો
પ્રાણીઓના સાથેના સંપકો મયાગદદત કરવા તેમને સારવાર આપવા જરૂરી હોય એટલો જ સંપકગ કરો.

જો તમને ક્નમ્નક્લક્ખત હોય, તો શક્ય હોય તયાં સધી તમારા પ્રાણીઓની સારસંભાળ ના લેશો:



COVID-19નં ક્નદાન થયં હોય અથવા શ્વસનમાગગની બીમારીના લક્ષણો હોય




COVID-19 અથવા શ્વસનમાગગની બીમારી હોય તેવા કોઈ વ્યક્ક્તના સંસગગમાં આવ્યા હોવ, અથવા
પાછલા 14 દદવસોમાં કેનેડાની બહાર મસાફરી કરી હોય

જો તમારે તમારા પ્રાણીઓની કાળજી જાતે લેવી જરૂરી હોય તો:



ઉપર દશાગવ્યા પ્રમાણેના મૂળભૂત ચેપ ક્નવારણ અને ક્નયંત્રક ઉપાયોનં પાલન કરો, અને



તમે સ્પશગ કરો તેવા અને પ્રાણીઓના સંપકગમાં આવવાના હોય તેવા દરેક સાધનને સાફ/જં તમક્ત કરો

વાઇરસ ક્વશે જાણો
COVID-19 એક નવો વાઇરસ છે . તે એક સંક્રક્મત વ્યક્ક્તના શ્વસનમાગીય સૂક્ષ્મ બબંદકણો થકી અન્યો કે જે મના નજીકના સંપકગમાં
તેઓ આવે છે તેમનામાં ફેલાય છે , જે મ કે, એક જ ઘરમાં રહેતાં અથવા કાળજી પૂરી પાડતાં લોકો. તમે COVID-19 ક્વશે અદ્યતન
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