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COVID-19 (કોરોનાવાઇરસ) િાં જુદા રાખવા (કવોરનટાઇન) કરે જાતરે અિગ રિરેવું

મવદરેશથી પાછા ફરરેિા પરરવારજનો અનરે મિત્ોનરે 
પ્રથિ ૧૪ રદવસ િાટરે િોટિિાં રોકાવું જરૂરી છરે
સમગ્ર સમુદાયને સુરક્ષિત રાખવા માટ,ે વવદેશથી ઓસ્ટ્વેિયા 
આવેિા તમારા પરરવાર અને વમત્રો એ પ્રથમ ૧૪ રદવસ 
કવરોરનટાઇનમાં રહેવું પડશે. મરોટાભાગના િરોકરો માટ ેતે 
એનએસડબલ્ુની સરકાર દ્ારા આયરોજિત હરોટિમાં હશે.

ભિે ને તેઓ હાિમાં સ્વસ્થય હરોય તરો પણ, વવદેશથી પરત 
આવતા દરેકને આ િાગુ પડ ેછે. કારણ કે કદાચ તેઓ 
COVID-19 ધરાવતા કરોઇકના સંપક્કમાં આવયા હરોઇ શકે છે. િરો 
તેમના પરત ફયાયાનાં ૧૪ રદવસમાં તેમને કરોઇ િષિણરો ના િણાય તરો 
તેમને ચેપ િાગયરો હરોવાની શક્યતા ઓછી છે.

આનરો ઉદે્શ સમુદાયમાં COVID-19નરો ફેિાવરો ઘટાડવાનરો છે અને 
િે િરોકરો પાિન ન કરે તેમને ભારે દંડ િાગુ પડશે.

તાિીમ પામેિા કમયાચારીઓ તમારા પ્પ્રયિનરોની સંભાળ રાખશે, 
અને તે ૧૪ રદવસરો શક્ય બને તેટિા આરામદાયક બનાવશે. 
તેમને સુરક્ષિત રાખવામાં આવશે અને તેમને ખરોરાક અને તબીબી 
સારવાર પૂરી પાડવામાં આવશે.

જરે િોકોનરે િોટિિાં રિરેવા િાંથી મુકકત 
આપવાિાં આવરે તરેિણરે ૧૪ રદવસ ઘરરે એકિા 
રિરેવાનું રિરેશરે
વવદેશથી પરત ફરેિા પરરવારિનરો કે વમત્રોને તબીબી કે 
કરુણામૂિક કારણરોસર હરોટિમા રહેવા માંથી મુકકત મળી શકે છે. 
આ વવનંતીઓ િે તે રકસ્સાઓ મુિબ વવચારવામાં આવે છે.

િે િરોકરોને હરોટિમાં રહેવા માંથી મુકકત મળે તેમણે ૧૪ રદવસ ઘરે 
એકિા રહેવું િ પડશે.

ગમે તેટિા સ્વસ્થ હરોય તરો પણ, ઘરે એકિા રહેવાનું કહેવામાં 
આવ્ું હરોય તે દરેકને આ િાગુ પડ ેછે. તેમણે ઘરે િ રહેવું 
િરોઇએ.

જયારે તમારા પરરવારિનરો અને વમત્રોને ઘરે એકિા રહેવાનું 
કહેવામાં આવ્ું હરોય તયારે તમારે તેમની મુિાકાત િેવી િરોઇએ 
નહહં.

િરો કે તેમના શારીરરક સંપક્કમાં આવયા વગર બીજી રીતે તમે તેમને 
મદદ આપી શકરો છરો. (દા.ત. ભરોિન પહોંચતું કરવું, ફરોન પર વાત 
કરરો અથવા ઓનિાઇન સંપક્કમાં રહરો.)

કાં તો કવોરરેનટાઇનિાં અથવા ઘરરે એકિા રિીનરે 
૧૪ રદવસ પછી તિારા પરરવારજનો અનરે મિત્ો 
સુરલષિત છરે
૧૪ રદવસ જાતે એકિા રહ્ા પછી તમે તમારા પ્પ્રયિનરોને મળી 
શકરો છરો, પરંતુ તમારે હાિના એનએસડબલ્ુના શારીરરક અંતર 
અને મુિાકાતીઓની સંખયા મયાયાદાના પ્નયમરોનું પાિન કરવું પડશે.

પરરવારિનરો અને વમત્રો સાથે શારીરરક સંપક્ક  ન કરવરો એ 
અસામાનય બાબત હરોય શકે છે – ખાસ કરીને િરો તેઓ થરોડા 
સમય માટ ેદૂર રહ્ા હરોય.

તેમ છતાં, COVID-19થી સુરક્ષિત રહેવા માટ ેતમારે:

• શારીરરક અંતર જાળવવું પડશે- ૧.૫મીટરનું અંતર રાખરો

• બીજા સાથે હાથ ન વમિાવવરો, ચુંબન ન કરવું કે ભેટવું નહહં

• ઓછામાં ઓછી ૨૦ સેકનડ સુધી તમારા હાથ સાબુ અને 
પાણીથી ધરોવા

• િરો તમે હાથ ધરોઇ શકરો તેમ ના હરો તરો હેનડસેપ્નટાઇઝરનરો 
ઉપયરોગ કરરો

• તમારા આંખ, નાક અને મોંઢાને અડશરો નહહં

િરો તમને વચનહરો િણાતા હરોય તરો COVID-19ની તપાસ કરાવરો.

િરો તમારી તક્બયત સારી ના હરોય તરો મુિાકાત િેશરો નહહં.

િેને પણ, શ્વસનરરિયાની તકિીફના િષિણરો (િેવા કે ખાંસી, 
ગળામાં દખુાવરો કે ખરાશ, નાકમાંથી પાણી વહેવું અથવા શ્વાસ 
િેવામાં તકિીફ) અથવા વગર કારણે તાવ આવતરો હરોય, તેણે 
કરોરરોનાવાઇરસની તપાસ કરાવવી િરોઇએ.

તમારા ડૉકટરને ફરોન કરરો અથવા જાહેર COVID-19 દવાખાનાની 
મુિાકાત િરો https://www.nsw.gov.au/covid-19/
how-to-protect-yourself-and-others/clinics  

એનએસડબલ્ુ આરરોગય કેનદ્રોમાં Medicareની િરૂર નથી.

વધુ િામિતી િાટરે રાષ્ટીય કોરોનાવાઇરસ 
આરોગય િામિતી સરેવાનરે 1800 020 080 પર 
સંપક્ક  કરો
પ્ન:શુલક ફરોન દભુાવિયા સેવા માટ ેTIS National ને 131 450 
પર ફરોન કરી તમારી ભાિા કહરો.

દભુાવિયાને તમને કરોરરોનાવાઇરસ આરરોગય 
માપ્હતી સેવા સાથે િરોડી આપવા કહરો.

Information for family and friends of people returning to Australia

https://www.nsw.gov.au/covid-19/how-to-protect-yourself-and-others/clinics
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