ફેલાવો અટકાવવા માટેના છ પગલાાં
વ ૃદ્ધ સાંભાળ કમમચારીઓ માટે

મુશ્કેલ સંજોગોમાં તમે જે અવિશ્વસનીય કામ કરી રહ્યા છો તે બદલ તમારો આભાર. તમારાં કામનુ ં મહત્િ આનાથી
િધુ ક્યારે ય ન હતુ.ં
વ ૃદ્ધ ઓસ્ટ્રેલલયનોને ટેકો આપિા અને તેમની સંભાળ રાખિા માટે દરે કે પોત-પોતાની ભ ૂવમકા ભજિિાની જરૂર છે .
દરે ક વ ૃદ્ધ સંભાળ કમમચારીઓ અવિકારોના વ ૃદ્ધ સંભાળ સનદથી પરરલચત હોય તે મહત્િનુ ં છે . વ ૃદ્ધ સંભાળ મેળિતા
લોકોના અવિકારોના રક્ષણ માટે આ સનદ અમલમાં મુકિામાં આિી છે . તે અરહિં ઉપલબ્િ છે :
https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-care-rights.
નીચેની મારહતી તમને કામના સ્ટ્થળે સુરલક્ષત રહેિામાં અને તમે જે લોકોની સંભાળ રાખો છો તે મનુ ં રક્ષણ કરિામાં
તમને મદદ કરશે.
વ ૃદ્ધ સંભાળ કમમચારી તરીકે, તમે તમારી જાતને COVID-19થી બચાિિા માટે બનતા તમામ પ્રયત્નો કરો તે
મહત્િપ ૂણમ છે . આ તમારા સ્ટ્િાસ્ટ્્ય, તમારા પરરિારના, તમારા સહકમીઓ અને તમે જે લોકોની સંભાળ રાખો છો
તેમના સ્ટ્િાસ્ટ્્ય માટે મહત્િપ ૂણમ છે .
જો તમને કોઇ લચિંતા હોય અથિા તમને િધુ મારહતીની જરૂર લાગે તો, કૃ પા કરી તમારા નોકરીદાતા અથિા
મેનેજરનો સંપકમ કરો.
તમે િધુ મારહતી health.gov.au િેબસાઇટ પર મેળિી શકો છો - કોરોનાિાયરસ (COVID-19) સંસાિનો પર
જશો. હુ ં તમને, COVID-19 દરમ્યાન રહેણાંક વ ૃદ્ધ સંભાળ ગહૃ ોની મુલાકાત લેિા બાબતમાં ઉદ્યોગ સંરહતા,

https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/ પર જઇને િાંચિા માટે પણ પ્રોત્સારહત
કરું છં.
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ફેલાવો અટકાવવા માટે ના છ પગલાાં
ુ રીને તમે ફેલાવો અટકાવી શકો છો
તમામ છ પગલાાંઓને અનસ
અને સરુ ક્ષિત રહી શકો છો

શાંુ તમારી તક્ષિયત સારી લાગે છે ?
જો તમે બીમાર હોિ તો, તમારે ઘરે જ રહેવ ું જોઇએ અને કોઇને મળવું જોઇએ નરહિં. તમારા લચન્હો એકદમ હળિા
હોય, તો પણ તમારે આ કરવું જોઇએ. દાક્તરનો અથિા શ્વસનતંત્રના સારિાર કે ન્રનો સંપકમ કરો અને સલાહ લો.
તમે વ ૃદ્ધ સંભાળ કમમચારી (એઇજ કે ર િકમ ર) છો તે તેમને જણાિો. બિા જ એઇજ કેર િકમ ર માટે COVID-19નુ ં

પરરક્ષણ ઉપલબ્િ છે . COVID-19ના લચન્હો શરદી અથિા સળે ખમ (ફ્લુ) જેિા હોય શકે છે અને તેમાં નીચેનાનો
સમાિેશ થઇ શકે છે :
•

તાિ

•

ખાંસી

•

શ્વાસ લેિામાં તકલીફ

•

ગળામાં દુ ખાિો

•

માથાનો દુ ખાિો

•

ગંિ પારખિાની ક્ષમતા ગુમાિિી

•

સ્ટ્િાદ પારખિાની ક્ષમતા ગુમાિિી

•

નાકમાંથી પાણી નીકળવું

•

સ્ટ્નાયુઓમાં કળતર

•

સાંિાનો દુ ખાિો

•

ઝાડા

•

ઉબકાં/ઉલ્ટી

•

ભ ૂખ ન લાગિી

શાંુ િીમાર હોય તેવા લોકોથી તમે દૂર રહ્યા છો?
જો છે લ્લા ૧૪ રદિસમાં તમે નીચેનામાંથી કશું કયુું હોય તો, તમારે ઘરે જ રહેવ ું જોઇએ:
•

COVID-19નો ચેપ લાગ્યો હોય તેિા કોઇના સંપકમ માં આવ્યા હોિ અને યોગ્ય પીપીઇ (સ્ટ્િસુરક્ષાના
સાિનો) ન પહેયામ હોય અથિા

•

વિદે શથી પાછા ફયામ હોિ.

તમારે ક્િોરન્ટાઇનમાં અથિા આઇસોલેશનમાં રહેવ ું જોઇએ. તમારા નોકરીદાતાનો અથિા મેનેજરનો સંપકમ કરો.
કામ પર ના જશો. જો તમને લચન્હો જણાતા હોય તો, તે ગમે તેટલા હળિા હોય તો પણ તબીબી સલાહ લો. તમે
એઇજ કે ર િકમ છો તે, તેમને જણાિો.
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ુ ી રસી મક
ુ ાવેલી છે ?
શાંુ તમે પ્રવતમમાન ફ્લન
જો તમે રહેણાંક વ ૃદ્ધ સંભાળ (રે સીડેન્શીયલ એઇજ કેર)માં કામ કરતાં હોિ તો, તમને ફ્લુ સામે રક્ષણ માટે રસી
મ ૂકેલી હોિી જોઇએ. ઘરમાં સંભાળ પ ૂરી પાડતા કમમચારીઓ (હોમ કે ર િકમ સ)્ ને અમે ૨૦૨૦ની ફ્લુની રસી
મ ૂકાિિા ભારપ ૂિમક પ્રોત્સારહત કરીએ છીએ.

શાંુ તમે તમારા હાથ ધોયા છે ?
તમારે ઓછામાં ઓછી ૨૦ સેકન્ડ સુિી તમારા હાથ સાબુ અને પાણીથી િોિા જોઇએ. જો તમારા હાથ દે ખીતી રીતે
ગંદા ન હોય તો, તમે આલ્કોહોલિાળં હેન્ડ સેનીટાઇઝર િાપરી શકો છો. નીચેના સંજોગોમાં તમારે તમારા હાથ
સારી રીતે િોિા જોઇએ:

•
•

તમે કામ શરૂ કરો તે પહેલા
તમે જે વ્યક્ક્તની સંભાળ રાખો છો તે વ્યક્ક્ત સાથે સંપકમ ના દરે ક પ્રસંગ પહેલા અને પછી

•

ુ સાથે સંપકમ માં આવ્યા પછી
સંભવિત દૂ વિત સપાટીઓ અથિા િસ્ટ્તઓ

•

આખા રદિસ દરમ્યાન વનયવમત અંતરે

શાંુ તમે એઇજ કેર વકમ ર માટેની COVID-19 તાલીમ પ ૂર્મ કરી છે ?
તમને મદદ કરિા માટે વન:શ ૂલ્ક ઓનલાઇન તાલીમ િગો બનાિિામાં આવ્યા છે :

•
•
•

COVID-19 ને સમજો
લચન્હો અને સંકેતો ઓળખો
તમારી જાતને અને અન્યોને સુરલક્ષત રાખો

તમે ઓનલાઇન તાલીમ િગો અરહિં શોિી શકો છો: https://covid-19training.gov.au
તમારે ચેપ વનિારણ અને વનયંત્રણના પગલાંને તાજાં કરતી તાલીમ વનયવમત લેિી જોઇએ.

શાંુ તમે જાર્ો છો કે પીપીઇનો ઉપયોગ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવો?
તમે કામ કરતા હોિ ત્યારે તમને સુરલક્ષત રાખિા માટે સ્ટ્િસુરક્ષાના સાિનો (પીપીઇ) મહત્િપ ૂણમ છે . પીપીઇનો
ઉપયોગ કરિા માટે તમારે તમારા રાજ્ય અને પ્રદે શમાં અપાયેલ વનદે શોનુ ં પાલન કરવું જોઇએ.
જ્યારે તમે કોઇની સંભાળ લઇ રહ્યા હોિ ત્યારે પીપીઇ પહેરવું જોઇએ:

•

COVID-19ના પુષ્ટટ થયેલા અથિા શંકાસ્ટ્પદ રકસ્ટ્સામાં

•

જે ક્િોરન્ટાઇનમાં છે

તમે તે વ્યક્ક્તના ઓરડામાં અથિા ઘરમાં પ્રિેશો તે પહેલા પીપીઇ પહેરી લો. જો તમે અવનવિત હોિ તો, તમારા
નોકરીદાતા અથિા મેનેજર સાથે િાત કરો. health.gov.au પર જઇને COVID-19 સંસાિનો હેઠળ, પીપીઇ
િીરડયો જુ ઓ અને વ ૃદ્ધ સંભાળ (એઇજ કે ર)માં પીપીઇના ઉપયોગ માટે નો ફ્લો ચાટમ િાંચો.

અમારે તમારી મદદની જરૂર છે
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COVIDSafe એપ સંપ ૂણમપણે સ્ટ્િૈચ્છછક છે . આ એપ ડાઉનલોડ કરીને તમે તમારા પરરિાર, વમત્રો અને સમુદાયની
સુરક્ષા કરિામાં મદદ કરી શકો છો. તમે જેમની કાળજી લો છો તેમના સમેત અન્ય ઓસ્ટ્રેલલયનોના જીિ
બચાિિામાં તમે મદદ કરી શકો છો. જેટલા િિારે ઓસ્ટ્રેલલયનો COVIDSafe એપથી જોડાશે, તેટલી ઝડપથી
અમે િાયરસને શોિી શકીશુ.ં

તમામ સત્તાવાર માહહતી, સાંસાધનો અને માગમદશમન માટે www.health.gov.au ની મુલાકાત લો.
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