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નગરજનો ધ્વારા COVID-19  અન્વય ેરાખવાજોગ સતકગતા 

 

કોરોના વાઇરસ આજ ેલવશ્વ ભરમાં ફેિાયેિ છે અને ભારતમાં પણ ઘણા િોકોને કોરોનાથી અસર થયેિ 

છે. હાિમાં કોલવદ-૧૯ નો કોઈ અસરકારક ઈિાજ કે વેક્સીન ઉપિબ્ધ ન હોય, દરેક વ્યલક્ત સાવચેતી 

રાખે અને સરકારશ્રી દ્વારા વખતો વખત આપવામાં આવેિ ગાઈડિાઈન્સ મુજબ પોતાના દૈલનક અને 

વ્યવસાલયક જીવનમાં તેનો અમિ કરે કે જથેી કરીને પોતાનંુ, પોતાના પરરવારજનોનંુ  અને પોતાના 

કમગચારીઓ કે સહકામીઓનું સ્વાસ્્ય જાળવી િકાય અને કોવીડ-૧૯ મહામારીથી રક્ષણ મેળવી 

િકાય. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ અંગે નીચે મુજબની માગગદર્શિકા બનાવેિ છે જમેાં આપેિ 

સૂચનો અને સરકારશ્રીની અન્ય માગગદર્શિકાઓ નાગરરકો અમિમાં મુકે તેવી અપીલ છે.  

1. માકેટની મુિાકાત દરમ્યાન  

 જ્યારે તમે તમારા ઘરની બહાર જાઓ છો, ત્યારે હંમેિા માસ્ક પહેરો અથવા ફેસ કવરનો ઉપયોગ 

કરો. 

 બજારમાં જાઓ ત્યારે પ્િાસ્ટીકના બુટ/ચંપિ પહેરો. 

 બજારમાં કોઇપણ વ્યલક્ત / દુકાનદારથી ઓછામાં ઓછંુ 6 ફૂટનંુ અંતર બનાવો. 

 તમારા ઘરની બહાર નીકળો ત્યારે, બબનજરૂરી કોઇપણ વસ્તુને સ્પિગ કરવું નહીં. 

 જ્યારે તમે ઘરની બહાર જાવ ત્યારે, તમારા ચહેરાને તમારા હાથથી સ્પિગ કરવો નહીં. 

 સેલનટાઇઝરનો એક નાનું પેક(70% આલ્કોહોિ ધરાવતો) તમારી સાથે રાખો અને જો તમને 

િાગે કે તમે બજારમાં કોઇપણ િંકાસ્પદ વસ્તુને સ્પિગ કરી છે, તો તરત જ હાથને સેનેટાઈઝ કરી 

િેવું  

 બજારમાંથી િઇ જતી વખતે તમામ સામગ્રીને તમારા િરીરથી િક્ય હોય ત્યાં સુધી દૂર રાખવી. 

જયારે પણ બજારમાંથી માિ સમાન િાવવો હોય ત્યારે પ્િાસ્ટીકની ડોિ સાથે િઈ જવી અને 

સામગ્રીને સીધી ડોિમાં જ િઈને પોતાના ઘરે િઇ જવી. 

 તાકીદની જરીરરયાત હોય ત્યારે જ બજારમાં જવું. અઠવાલડયામા ંજરૂરીયાતને ધ્યાને ફક્ત એક કે 

બે વાર જ જવું પડે તે માટે લિડયુલ્ડ બનાવવું  

 નોંધ: જ્યા ંસુધી તમને પોતાને ઈન્લલ્યુએન્ઝા જવેી માંદગી ન આવે ત્યાં સુધી તમારે પોતાના ઘરે 

માસ્ક પહેરવાની જરૂર નથી. 

  

2. બજારમા ંગ્રાહક દ્વારા નાણાની ચકૂવણી  દરમ્યાન રાખવાજોગ સતકગતા 

 નાણાની ચુકવણી પે-ટીએમ, ભીમ એપ, ગુગિ પે અથવા તમારી બેંક એલપ્િકેિન જવેા ડીજીટિ 

માધ્યમોથી કરો. 
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 ડીજીટિ પેમેન્ટ અપનાવી ચિણી નોટોની આપિે ટાળો કારણ કે તેમાં કોરોનાનાં અતતસુક્ષ્મ 

વાયરસ હોઈ િકે છે. જો દુકાનદાર દ્વારા ગ્રાહક તરફથી આવેિ ચિણી નોટો ને રદવસ વાર અિગ 

રાખવામાં આવતી હોય તો તેવા સંજોગોમાં બે-ત્રણ રદવસ અગાઉ અિગ રાખેિ ચિણી નોટો 

િઇ િકાય 

 જો કેિમા/ંચિણી નોટોથી ખરીદીની જરૂર પડે તો ખરીદેિી વસ્તુ માટે દુકાનદારને છુટા પૈસા 

આપો જથેી ફરી પાછી ચિણી નોટોની આપિે કરવાની જરૂર પડે નરહ.  

 જો કોઇ સંજોગોમાં બજારમાંથી ચિણી નોટો િેવાનું થાય તો તેને અિગ બેગમાં િાવી ઘરે ૨-૩ 

રદવસ સુધી એમજ રાખવી અને ત્યાર બાદજ ઉપયોગમાં િેવી.  

 70% આલ્કોહોિ આધારરત સેલનટાઈઝર અથવા સાબુ અને પાણીથી ચિણી સસક્કાને જતંુમુકત 

કરી હાથને સાબુ અને પાણીથી ધોવા. 

 

3. સાવગજલનક લિલટ/સીડીનો ઉપયોગ દરમ્યાન રાખવાજોગ સતકગતા 

 વતગમાન પરરલસ્થતતમાં જાહેર લિલટને બદિે સીડી(દાદર) નો ઉપયોગ કરવો વધુ રહતાવહ છે. 

 તમારા હાથથી સીડીની રેિીંગ ને સ્પિગ કરવો નરહ . 

 જો િીફટનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી હોય તો કાગળ/પેપરનાં થોડા ટુકડા તમારા સખસ્સામાં રાખવા 

અને િીફટનો ઉપયોગ કરો ત્યારે એ કાગળ/પેપરના ટુકડાથી તમારી આંગળીને ઢાંક્યા પછી 

િીલટના ઉપયોગ કરવા બટન સ્પિગ કરો. 

 બહારથી નીકળી તરત જ વપરાયેિો કાગળ/ પેપર પીળા કિરના કચરા પેટીમાં ફેંકી દો. 

 િીફટમાં અન્યથી ઓછામાં ઓછંુ 6 ફૂટનંુ અંતર જાળવવું, તેનો વ્યલક્તગત રૂપે ઉપયોગ કરવો વધુ 

રહતાવહ છે 

 

4. ઘરમા ંઆવતી વખતે રાખવાજોગ સતકગતા  :  

 તમે પ્રવેિ કરો, ત્યારે દરવાજો ખોિવા માટે ઘરના સભ્યોને બોિાવવા, બહારથી આવેિ 

વ્યલક્તએ દરવાજાને અડવું નહીં. 

 ઘરના દરવાજાની પાસે એક ટેબિ અથવા કોઇ પણ પ્રકારનું એક બોક્સ રાખી, તેમાં ચાવી, 

પાકીટ, પેન, મોબાઈિ જવેી સામગ્રી મુકવી.  

 વોિબેલઝનમાં/બાથરૂમમાં ઓછામાં ઓછા 20 સેકંડ સુધી તમારા હાથ અને ચહેરાને સાબુથી 

ધોવા  
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 તમારા કપડાને ધોવા માટે ડીટરજન્ટ પાવડરમાં ડૂબાડી રાખો અને સાબુથી સ્નાન કરો (જો તમને 

િાગે કે તમે કોઈ ભીડભાડ વાળા ક્ષેત્રની મુિાકાત િીધી નથી તો તમે આ પગિું અવગણી િકો 

છો). 

 તમારી પ્િાલસ્ટકની ચંપિને ડીટરજન્ટ પાવડર/સાબુથી ધોઈ નાખવી. 

 

5.  ઘરે બહારના મુિાકાતીઓ  આવ ેત્યારે રાખવાજોગ સતકગતા  

 જો પ્િમ્બર/ઇિેલક્ટિ લિયન/તમકેલનક જવેા કોઈ બહારથી વ્યલક્તને ઘરે બોિાવવામાં આવે ત્યારે 

તેને તાવ/ખાસી/ઉધરસ નથી કે કેમ તેની ખાતરી કરવી અને તમે તેને ઇન્રારેડ થમોમીટરથી 

ચકાસી પણ િકાય. 

 સૌ પ્રથમ તેઓન ેસેનીટાઇઝર અથવા સાબુ અને પાણીથી હાથ સાફ કરાવી દો. 

 બહારથી આવેિ વ્યલક્તને તેના કાયગ સસવાય કોઇ પણ વસ્તુને સ્પિગ કરવાની મંજૂરી આપિો 

નહીં. 

 કામ પુરૂ થયા પછી સાબુના પાણી વડે જ ેસ્થળ અને સાધનોનો ઉપયોગ કયો છે તે સેનીટાઇઝ 

કરવુ.ં 

 ઘરે આવેિ વ્યલક્તથી ઓછામાં ઓછંુ છ ફૂટનંુ અંતર રાખવંુ. 

 પોતાના ઘરે બહારથી આવેિ વ્યલક્તએ માસ્ક પહેરેિું હોવંુ ખુબ જ જરૂરી છે. પહેિા એમનું નામ 

અને મોબાઇિ નંબર એક નોટબુક કે ડાયરીમાં તેઓને પુછીને િખી રાખવંુ. 

 બહારથી આવેિ વ્યલક્તનંુ કામ પુરં થયા પછી 2% ડીટરજન્ટ સોલ્યુિન કે 1% સોલડયમ 

હાયપોક્િોરાઇટ સોલ્યુિન દ્રારા સ્થળને સેલનટાઇઝ કરવું અને સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય તેને 

70% આલ્કોહોિ આધારરત પ્રવાહી સેલનટાઇઝર દ્રારા સેલનટાઇઝ કરવા કે કરાવવા. 

 જો બહારની વ્યલક્ત દ્રારા મુખ્ય દરવાજાના હેંડિ કે ડોર બેિને સ્પિગ કયો હોય તો 70% 

આલ્કોહોિ આધારરત પ્રવાહી સેલનટાઇઝર દ્રારા સેલનટાઇઝ કરવા. 

 પેટીએમ, ભીમ એપ, ગુગિ પે કે બેંક એપ જવેા ડીજીટિ માધ્યમથી કોઈપણ ચુકવણી કરવાનો 

આગ્રહ રાખો. જો એ િક્ય ન હોય તો કેિથી વ્યવહાર કરવો અને જો પૈસાની આપ-િે થાય તો 

પાછા િીધેિા રૂતપયા-સસક્કા અિગ ડબ્બા કે બોક્ષમાં િેવા અને ૨-૩ રદવસ સુધી એમ જ મુકી 

રાખવા અને ત્યારબાદ જ જ વપરાિમાં િેવા. જો એમ િક્ય ન હોય તો કાગળના ચિણને િેનાર 

વ્યલક્ત દ્રારા કાગળના ચિણને યોગ્ય જ્ગ્યા પર રાખી ઘરની અન્ય વ્યલક્ત પાસે ઇસ્ત્રીની 

મદદથી જતંુમુકત કરાવવી. ત્યાર બાદ તમારા હાથને સાબુ અને પાણીથી ધોવા. 

 

6. ઘરન ેડીસઈનફેક્ટ / જીવાણુરરહત કરવાની પધ્ધતત  
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 2% ડીટરજન્ટ (પાવડર)/1% સોલડયમ હાયપોક્િોરાઈટ વડે દરરોજ સવારે પોતા મારી સફાઈ 

કરવી જોઈએ. 

 70% આલ્કોહોિ વાળંુ પ્રવાહી સેનીટાઇઝરથી મુખ્ય દરવાજાના મુખ્ય હેન્ડિ અને ડોર બેિને 

જીવાણુ રરહત કરવું  

 

7.  રસોડામા ંવપરાતાં વાસણોની જીવાણુનંાિક પ્રલિયા 

 રસોડામાં વપરાતા તમામ વાસણોને સાબુથી સાફ કરવા.  

 

8. કપડાની જીવાણુ ંમકુ્ત પ્રલિયા 

 બહારથી ઘરમાં આવ્યા બાદ તાત્કાલિક પોતાના કપડા ધોવાના પાઉડર (ડીટરજન્ટ) થી ધોઈ 

નાખવા. 

 ઘરના સભ્યોના ટુવાિ તથા રોજબરોજના કપડાઓ કપડા ધોવાના પાઉડર (ડીટરજન્ટ) થી 

લનયતમત ધોવા. 

 

9. હાથની જીવાણું મુક્ત પ્રલિયા 

 પોતાના હાથન ેઓછામાં ઓછી 20 સેકંડ સુધી પાણી તથા સાબુથી ધોવા. 

 સાબુન ે20 સેકંડ સુધી બરાબર હથેળી ઉપર, આંગળીઓની વચ્ચે, નખ તથા કાડંા પર ઘસ્યા બાદ 

બરાબર પાણીથી ધોવા. 

 વૈક્લ્પીક રીતે હાથને જીવાણંુ મુક્ત કરવા પુરતા પ્રમાણમાં ૭૦% આલ્કોહોિવાળંુ સેનીટાઇઝર 

વાપરી િકાય. 

 નોંધ: ઘરની અંદર હોવ ત્યારે વારંવાર હાથને ધોવા/સેનીટાઈઝ કરવા જરૂરી નથી. પરંતુ જયારે 

ઘરની બહાર હોઈએ ત્યારે વારંવાર હાથને સાબુ અથવા સેનીટાઈઝરથી ધોવા જરૂરી છે. હાથ ધોયા 

સસવાય મોં, નાક કે આંખને સ્પિગ કરવો નરહ.  

 

10. િાકભાજી અન ેફળ-ફળાદીને જીવાણુ ંમુક્ત કરવાની  પ્રલિયા 

 હાિની પરરલસ્થતતને ધ્યાને િેતા િાકભાજી અને ફળ-ફળાદીને ઉપયોગમાં િેતા પહેિા 

જીવાણંુમુકત કરવા જરૂરી છે. 

 િાકભાજી અને ફળને ખાવાના સોડા અને મીઠાના હંુફાળા પાણીમાં નાખી હાથથી બરાબર ઘસીને 

ઘોવા. 

 બાદમાં ચોખ્ખા પાણીથી ધોવા અને સાફ કરવા. 
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 બાદમા ંરેરીજરેટરમાં સ્ટોર માટે રાખી, જરૂર પડે ત્યારે ઉપયોગમાં િઈ િકાય. 

 

11. પેકકગ વાળું દુધન ેજીવાણું મુક્ત કરવાની પ્રલિયા 

 દુધની કોથળી/પેકેટને ૨% સાબુ/કપડા ઘોવાના પાઉડર (ડીટજનં્ટ)વાળા  પાણીમાં નાખી 

હાથથી બરાબર ઘસીને ઘોવું  

 બાદમાં દુધની કોથળીને સ્વચ્છ પાણીથી સાફ કરો. 

 દુધના પેકેટને કાપી દૂધ વાસણમાં રેડીને ગરમ કરવું / ઉકાળવું. 

 જો તમે છૂટકમાં દૂધ િેતા હોવ તો દૂઘ િેતી વખતે યોગ્ય અંતર જાળવવું તથા દુધને તરત જ 

ઉકાળી િેવું. 

 

12. ખાદ્ય પદાથોને જીવાણું મકુ્ત કરવાની પ્રલિયા 

 પેકેજીંગ ન કરેિા ખાદ્ય પદાથો જનેે ઘોઈ ન િકાય તેને એક નક્કી કરેિ જગ્યા એ ઓછામાં ઓછી 

૭૨ કિાક અથવા પરરલિષ્ટ -૧ મુજબ ઉપયોગમાં િેતા પહેિા અિગ મૂકી રાખવા આવશ્યક છે. 

 બજારમાં મળતા અને ડેરીમાં બનાવેિ ચીજ વસ્તુ / ઉત્પાદનો િેવાનું ટાળી, ઘરમાં જ મીઠાઈ 

તથા અન્ય ચીજ વસ્તુઓ બનાવવી જોઈએ. 

 

13. અન્ય વસ્તુઓન ેજીવાણું મકુ્ત કરવાની પ્રલિયા 

 ઉપયોગ કરતા પહેિા બબન-ખાદ્યપદાથોને નક્કી કરેિ જગ્યા પર ઓછામાં ઓછો ૭૨ કિાક માટે 

અથવા પરરલિષ્ટ -૧ મુજબ મૂકી રાખવુ ંઆવશ્યક છે. 
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14. રોગપ્રતતકારક િલક્ત વધારવી 

 હાિના રદવસોમાં દરેકે રોગપ્રતતકારક િલક્ત વધારવી જરૂરી છે. 

 દરરોજ ઓછામાં ઓછુ 30 તમલનટ યોગાસન, પ્રાણાયામ અને મેલડટેિન કરો.  

 આયુષ મંત્રાિય દ્વારા રોગપ્રતતકારક િલક્ત વધારવા સૂચવેિ નીચે મુજબના આયુવેરદક અને 

હોતમયોપેથી ઉપચાર કરવા ભિામણ છે.  

 આયવુેદ પધ્ધતત દ્દારા રક્ષણાત્મક ઉપાયો 

o ક્વાથ : પ્યાદીક્વાથ + દિમૂિ ક્વાથ + લનમ્બત્વક : પ્રક્ષેપ તત્રકટુ 

o તુિસીના બે ચમચી રસ માં બે મરીનો પાવડર નાખી સવાર સાંજ િેવું. 

o ઔષધસસધ્ધ જિ : સૂંઠ ૧ ચમચી અને નાગરમોથ ૧ ચમચી (અથવા સૂંઠ ૨ ચમચી)ને ૧૦ 

ગ્િાસ પાણીમાં ઘીમા તાપે ઉકાળી ૫ ગ્િાસ રહે ત્યારે ગાળવંુ. જરરીયાત મુજબ નવસેકંુ 

પીવું. 

o ધૂપન દ્રવ્ય : સિાઇ ગુગળ ૫૦ ગ્રામ, ઘોડાવજ - ૧૦ ગ્રા.,સરસવ - ૧૦ ગ્રા., િીમડાના 

પાન - ૧૦ ગ્રા. અને ગાયના ઘી - ૨૦ ગ્રા. તમશ્રણ બનાવી એક ચમચીનો ઇિેક્ટિ ીકિ 

ધૂપેિીયા અથવા ગાયના સૂકાયેિા છાણામાં સૂયોદય અને સૂયાગસ્ત સમયે ધૂપ કરવો. 

 હોતમયોપથી સબલંધત રક્ષણાત્મક ઉપાયો 

o આસેલનક આલ્બમ ૩૦ પોટેન્સી ૪ ગોળી સવાર સાંજ ત્રણ થી સાત રદવસ િેવી. 

o જો વાયરસનું સંિમણ ચાિુ જણાય તો મરહના પછી ફરીથી ઉપર મુજબ િેવી. 

 વધુ મારહતી માટે https://www.ayush.gov.in/ અને https://ayush.gujarat.gov.in/ ની 
મુિાકાત િો.  

 

 

https://www.ayush.gov.in/
https://ayush.gujarat.gov.in/
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પરરલિષ્ટ–I: લવલવધ સપાટીઓ પર કોરોના વાઇરસનો  

અલસ્તત્વ/જીવન (સવાગઈવિ) સમય 

કોરોના વાઈરસ લવલવધ સપાટી ઉપર અિગ-અિગ સમય સુધી જીલવત રહી િકે છે અને 
આ અંગે સંિોધન થઇ રહેિ છે. તેથી સાવચેતીના પગિા રૂપે નીચે જણાવ્યા મુજબ હોય 
કોઈ પણ અજાણી સપાટી/વસ્તુને સ્પિગ કરવાનું ટાળો તથા ઘરે/ઓલફસે િાવેિ 
વસ્તુઓને નીચે જણાવેિ સમય માટે અિગ રાખી ત્યાર બાદ ઉપયોગમાં િેવા અંગત 
અબભપ્રાય/અનુરોધ છે.  

સપાટી સમયગાળો 

એલ્યુતમલનયમ ૨-૮ કિાક 

િાકડુ ૪ રદવસ 

પ્િાલસ્ટક ૨-૫ રદવસ 

ધાતુ ૫ રદવસ 

કાગળ ૩ કિાક થી ૫ રદવસ 

સસરાતમક ૫ રદવસ 

લસ્ટિ ૪-૫ રદવસ 

કાચ ૪-૫ રદવસ 

 

 
 


