
  
 
 

નાગરિકોની મારિતીની ફેક્ટશીટ: 

ચિિેાન ું આવિણ અને િને્ડ સેનનટાઇઝિ.                                                                               

આ ફેક્ટશીટ ફેસ કવર િંગ અન ેહને્ડ સેનનટાઇઝ ના પ ુવઠા સાથે નવકસાવવામાાં આવી છે, જે અમા ા 

કો ોનાવાય સ (સીઓઆઇડી-19)ના પ્રનિભાવના ભાગરૂપ ેબનમિંગહામ નસટી કાઉન્ન્સલ દ્વા ા સ્થાનનક ફૂડ 

બેન્કોને આપવામાાં આવી હિી. આ પ ુવઠાને ભાગીદા ી ફો  હલે્ધી નસટીઝ દ્વા ા પણ ભાંડોળ પરુૂાં 

પાડવામાાં આવ્ુાં હત ુાં. 
 

ચિિેાના આવિણ: 

ચહ ેાનુાં આવ ણ COVID-19ના ફેલાવા સામ ે ક્ષણ આપી શકે છે કા ણ કે િે નાક અન ેમોઢાને 
આવ ી લ ેછે, જે ચેપી સ્ત્રાવ અન ેટીપાાંનો મખુ્ય સ્ત્રોિ છે. 

 

ચહ ેાપ  આવ ણ હોવુાં જોઈએઃ 

• િમા ા નાક અન ેમોઢાને ઢાાંકી દો અન ેિમને આ ામથી શ્વાસ લેવા દો 

• ચહ ેા ની સામ ેઆ ામથી અન ેનજીકથી બાંધ બસેાડો 

• સાંબાંધો અથવા કાનના લપૂસાથે સ ુક્ષક્ષિ  હો 

• એવી સામગ્રીમાાંથી બનાવવામાાં આવે છે જે િમને આ ામદાયક અન ેશ્વાસ લઈ શકાય િેવી લાગે 
છે, જેમ કે સિુ ાઉ કાપડ. 

• પદાથથના ઓછામાાં ઓછા બ ેસ્િ ોમાાંથી બનાવવામાાં આવ ેછે. 

•  જયાાં સધુી રડસ્પોઝબેલ ન હોય, િો િેન ેધોવાની અન્ય વસ્તઓુથી ધોઈ શકાય છે અન ેનકુસાન 
થયા નવના સકૂવી શકાય છે. 

 

ચહ ેાને ઢાાંકવામાટે યોગ્ય ઉપયોગ માટે, િમા ે: 

• િમા ા હાથન ે20 સેકન્ડ સધુી સાબ ુઅન ેપાણીથી ધોઈ લો, અથવા િેન ેમકૂિા પહલેા અથવા દૂ  ક િા 
પહલેા હને્ડ સેનનટાઇઝ નો ઉપયોગ ક ો 

• િેને િમા ી ગ દન અથવા કપાળ પ  પહ ેવાનુાં ટાળો 

• િમા ા મોઢા અન ેનાક પ  જિા ચહ ેાના આવ ણના ભાગને સ્પશથ ક વાનુાં ટાળો 

• જો િે ભીનો થઈ જાય અથવા િમે િેન ેસ્પશથ કયો હોય િો ચહ ેાનુાં આવ ણ બદલો. 

 
વધ  મારિતી માટે મ લાકાત લો: 

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-and- 

how-to-makeyour-own 

http://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-and-
http://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-towear-one-and-


જો િમે ઉંમ , સ્વાસ્્ય અથવા નવકલાાંગિાના કા ણોસ  ચહ ેો ઢાાંકવામાાં અસમથથ છો, િો િમે 
ઉપ ોક્િ ક્ષલિંક પ  જઇન ેમફિ મનુ્ક્િ બેજ પણ ડાઉનલોડ ક ી શકો છો. 

 

 

િને્ડ સેનનટાઇઝિ: 
 

COVID-19ના પ્રસા ન ે ોકવા માટે હાથ ધોવાએ સૌથી મહત્વનો  સ્િો છે. િે ગાંદકી, વાય સ 

અન ેબેક્ટેર યાને દૂ  ક ે છે જેથી િે અન્ય લોકો અન ેપદાથોમાાં ફેલાિા અટકાવે છે. 

 

િમા ે સાબ ુઅન ેપાણીથી 20 સેકન્ડ સધુી નનયનમિ  ીિે હાથ ધોવા જોઈએ. િમા ા હાથ 

ધોવાની શ્રેષ્ઠ  ીિો અંગેની સચૂનાઓ માટે, મલુાકાિ લો: https://www.nhs.uk/live-

well/healthy-body/best-way-towash-your-hands/ . 
 

જયા ે સાબ ુઅન ેપાણી ઉપલબ્ધ ન હોય, ત્યા ે 60 ટકા (અથવા િેનાથી વધ)ુ આલ્કોહોલ 

આધાર િ સેનનટાઇઝ નો ઉપયોગ ક વો જોઈએ. હને્ડ સનેનટાઇઝ નો ઉપયોગ ક િી વખિ ે

િેન ેએક હાથની હથેળી પ  લગાવો અન ેિેન ેસકૂા ન થાય ત્યાાં સધુી િમા ા આખા હાથ પ  

ઘસો. 
 

દાવો: 
બનમિંગહામ નસટી કાઉન્ન્સલ કાઉન્ન્સલ દ્વા ા પ ૂા પાડવામાાં આવિા ફેસ કવર િંગ અન ેહને્ડ સેનનટાઇઝ ના 
ઉપયોગના સાંદભથમાાં કોઈપણ જવાબદા ીનો દાવો ક ે છે. 
 

અમને સોશ્યલ મીરડયા પિ અન સિો: 
twitter.com/healthybrum . 

facebook.com/healthybrum . 

instagram.com/bcchealthybrum . 

youtube.com/channel/UC3RlwgKB6ehKvOCb7QbSf1Q 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=gu&a=https%3A%2F%2Fwww.nhs.uk%2Flive-well%2Fhealthy-body%2Fbest-way-towash-your-hands%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=gu&a=https%3A%2F%2Fwww.nhs.uk%2Flive-well%2Fhealthy-body%2Fbest-way-towash-your-hands%2F

