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<bતાવના	
	
તા ૩૧ ડીસે�બર,	૨૦૧૯ ના રોજ ચીન ;વારા WHO (િવ$વ આરો|ય સંbથા) ને જણાવવામાં આcયંુ કે હુવેઇ 

<ાંતના વુહાન શહેરમાં કેટલાક Wયુમોનીયાનાં કેસ ન/ધાયા છે જેની પાછળનાં કારણો ^ણી શકાયા નથી. તા ૯ 

^Wયુઆરી,	 ૨૦૨૦ ના રોજ WHO (િવ$વ આરો|ય સંbથા) ;વારા સZાવર ^હેરાત કરવામાં આવી કે 

ચકાસણીમાં નવા કોરોના વાઇરસ મળી આcયો છે.  

 

�યારથી ૨૦ માચI ૨૦૨૦ સુધી િવ$વ માં નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	નાં લીધે ૬૦૦૦ લોકોના મોત થઇ 

ચૂhયા છે. ભારત સિહત,	૧૮૦ કરતા વધારે દેશોમાં તેના કેસો ન/ધાઇ ચૂhયા છે. બંધ, િવમાનમથક પર તપાસ, સંસગI 

િનષેધ અને સામાOક અંતર જેવા પગલા હવે વૈિ$વક ધોરણે લેવાઇ ર�ા છે. આવા નાજુક સમયમાં સચોટ માિહતી 

મેળવવી ખુબજ જ�રી છે. ધ 3હંદુ સમાચાર પ: ;વારા આ વૈિ$વક રોગચાળા િવશે શ�આતથી જ માિહતી અક: 

કરવામા આવી છે. જેમાં િવPાન અને સાવચેતીને <ાથિમક મહ�વ આપવામાં આcયુ છે. અમારા વાચકોના ફાયદા માટે 

અમારા ;વારા એક: કરેલી માિહતીને હવે ઇ- પુbતકનું bવ�પ આપવામાં આવી ર�ુ છે, આશા છે કે તે bવાb�ય 

^ળવવામાં અને ખોટી મિહતી થી બચવા માટે એક હાથવગી માગIદJશIકા બની રહેશે.  

  



2	
	

કોરોનાવાઇરસ શું છે?	
	
કોરોનાવાઇરસ એ વાઇરસ નું એક મોટુ જુથ છે જેમાથી કેટલાક સામાWય શરદી થી ગંભીર બીમારીઓ જેવી કે ગંભીર 

તી� $વસનતં: નો રોગ (SARS) અને િમડલ ઇbટ રેbપીરેટરી સીW�ોમ (MERS) માટે જવાબદાર છે. 

SARS-CoV-2 એવો કોરોના વાઇરસ છે કે જે SARS માટે જવાબદાર વાઇરસ ને મળતો આવે છે.  

ઘણાં કોરોના વાઇરસ એ <ાણીજWય છે, જેમનું <ાણીઓ ;વારા માણસ માં સંrમણ થાય છે.  

એવું માનવામાં આવે છે કે SARS કોરોનાવાઇરસ, જેનું ઉ;ભવbથાન હજુ સુધી ^ણી શકાયંુ નથી. કદાચ તે 

ચામાચી�ડયા ;વારા બી^ <ાણીઓ અને <થમ વાર માણસ માં  ઇ.સ. ૨૦૦૨ માં દFીણ ચીનના ગુઆWગડોન 

<ાંતમાં ફેલાયો હતો, Mયારે MERS કોરોના વાઇરસ �ટ ;વારા માણસોમાં ઇ.સ. ૨૦૧૨ માં સાઉદી અરેબીયામાં 

ફેલાયો હતો. SARS-CoV-2 પણ ચામાચી�ડયા ;વારા ફેલાયો હશે એવા પુરાવાઓ મળેલ છે.  
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SARS-CoV-2	અંગે ની તલbપJશI મિહતી	

	
	
બી^ કોરોનાવાઇરસની જેમ SARS-CoV-2 વાઇરસ ના કણો દડા આકારના છે અને જેનાં બા�bતર પરથી 

િબલાડીના ટોપ જેવાં આકારનાં <ોટીન બહાર આવે છે જેને bપાઇhસ કહેવાય છે, જે આ વાઇરસના કણો ને મુગટ 

જેવો આકાર આપે છે. આ bપાઇક મનુ�ય કોષો સાથે જોડાઇને તેમાં ભળી ^ય છે જે વાઇરસ ને માનવશરીરમાં 

<વેશ આપે છે.  

ઓbટીનમાં આવેલ ટેhસાસ મહાિવ�ાલય અને અમે�રકાના રા�ીય bવાb�ય સbથાનનાં સંશોધકો એ SARS-

CoV-2 ના <ોટીન જે માનવ કોષ સાથે જોડાઇ ચેપ ફેલાવે છે તેની િ:પ�રમાણીય આ�વીક સંરચનાનો િચતાર 

આRયો છે.  

bપાઇક |લાયકો<ોટીનની િ:પ�રમાણીય આ�વીક રચના િવશેની મિહતી આ વાઇરસ મનુ�ય કોષો ને કેવી રીતે અસર 

કર ેછે તે સમજવામાં મદદ�પ થશે. આ સંરચનાિવશે ની મિહતી વૈPાનીકો ને આ વાઇરસ માટેની રસી બનાવવામાં 

તેમજ તેનું સારી રીતે િનદાન કરવા માટે સહાય�પ થશે.  
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સંશોધકો ;વારા સાયWસ સામાિયક માં <કાિશત કરેલ 

તારણો અનુસાર કોરોનાવાઇરસનાં bપાઇક <ોટીનની 

જનીનીક રચના ચામાચી�ડયામાં મળતા કોરોનાવાઇરસના 

bપાઇક <ોટીન સાથે ૯૮% સમાનતા ધરાવે છે. 	

સંશોધકો ;વારાઅ એવું શોધવામા આcયુ કે SARS	

કોરોનાવાઇરસના કેસમાં SARS-CoV-2	જે નવો 

કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	 રોગ ફેલાવે છે તેનું bપાઇક 

<ોટીન મનુ�ય કોષ પર આવેલા એિWજઓટેWસીન- 

કWવટpગ એWઝાઇમ-૨ (ACE-2) નામના રીસેRટર 

સાથે જોડાઇને માનવ કોષમાં <વેશે છે. પરંતુ બી^ 

SARS વાઇરસ કરતા નવા કોરોનાવાઇરસના bપાઇક 

<ોટીનની કોષીય �રસેRટર સાથેની જોડાણ Fમતા ૧૦ થી 

૨૦ ગણી વધારે છે.  
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સંrમણ 	

	

SARS કોરોનાવાઇરસ કરતા આ વાઇરસની કોષીય �રસેRટર સાથેની જોડાણ Fમતા વધારે હોવાથી તેનું મનુ�ય થી 

મનુ�ય માં સંrમણ વધુ <માણ માં થાય છે.  

સંશોધકોના જણાcયા <માણે, “નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	મનુ�યમાં રહેલા ACE-2 નામક �રસેRટર સાથ ે

સરળતાથી જોડાઇ શકે છે, જેના લીધે આ વાઇરસનો ફેલાવો cયિhત થી cયિhત સુધી સરળતાથી થઇ શકે છે. આ 

શhયતા િવશે વધુ મિહતી મેળવવા માટે વધારે સંશોધનની જ�ર છે.  

SARS કોરોનાવાઇરસ અને નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	રચનાકીય સમાનતા ધરાવે છે અને એક જ 

�રસેRટર સાથે જોડાય છે. આથી સંશોધકોએ SARS વાઇરસ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા :ણ <િતરોધક Xcયોની 

અસર કોરોના વાઇરસ પર તપાસી, પરંતુ આ :ણેય <િતરોધક Xcયો નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	નું મનુ�યના 

�રસેRટર ACE-2 સાથે થતા જોડાણ અટકાવવા માં તેમજ આ રોગનો ઇલાજ કરવા માં િન�ફળ ર�ા છે.  

 

bપાઇક <ોટીનનું બંધારણ	

	

bપાઇક <ોટીનની િ:પ�રમાણીય રચના સંશોધકોને વાઇરસ <િતXcય તૈયાર કરવામાં મદદ�પ થશે કે જેના ;વારા 

વાઇરસનું �રસેRટર સાથેનું જોડાણ અટકાવીને મનુ�ય કોષો ને લાગતો ચેપ અટકાવી શકાય.  

સંશોધકોનાં જણાcયા અનુસાર નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ના આિ�વક બંધારણ અંગેની માિહતી <ોટીન 

<ો�ોગીક શાખાને આ વાઇરસ િવ��ધ રોગ<િતકારકતા વધારવામાં અને રસી શોધવામાં મદદ�પ થઇ શકે છે.   

ચાઇનીઝ સંશોધકો ;વારા આ વાઇરસના જનીનીક બંધારણની માિહતી િવ$વમિહતી કોષમાં મૂકવામાં આવી હતી, 

જેનો ઉપયોગ સંશોધકોએ bપાઇક <ોટીનનું બંધારણ ચકાસવામાં કય� હતો.  

 

જનીનીક બંધારણ	

	

સમl જનીનીક બંધારણની માિહતી સંશોધકોને DNA ક ેRNA બનાવતા ૪ નાઇ�ોજન બેઇઝની ગોઠવણી 

સમજવામાં મદદ�પ થાય છે. આ નાઇ�ોજન બેઇઝની ગોઠવણીમાં થતા ફેરફારોને લીધે એક સOવ બી^ સOવથી 

અલગ બને છે. SARS- CoV- 2 નું જનીનીક બંધારણ ^ણવાથી આ વાઇરસનું ઉ;ભવ bથાન અને તેનો 
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ફેલાવો સમજવામાં મદદ�પ થશે. દાખલા તરીકે, ભારતીય દદpમાં રહેલા વાઇરસનું જનીનીક બંધારણ ^ણવાથી એ 

^ણવું શhય બનશે કે આ વાઇરસ ચીન થી અcયો છે કે બી^ કોઇ દેશમાથી અcયો છે.  

ભારતમાં પુના શહેરમાં આવેલા રા�ીય વાઇરોલોO સંbથાન (NIV)3 ;વારા કેરળના બે દદpઓનાં SARS- 

CoV-2 વાઇરસનાં જનીન બંધારણની મિહતી એકઠી કરવામા આવી છે.  
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રોગ િવશે ની સમજ	

WHO (િવ$વ આરો|ય સંbથા) એ નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ને વૈિ$વક બીમારી ^હેર કરી છે. નવો 

કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	 ના લFણો ચેપ લા|યા બાદ ૨ થી ૧૪ �દવસો માં જોવા મળે છે જેવા ક,ે	તાવ 

આવવો,	ખાંસી થવી,	શરદી થવી અને $વાસ લેવામા તhલીફ થવી.	

આ રોગ કેવી રીતે ફેલાય છે?		

આ રોગ નો <ાથિમક ફેલાવો ચેપ લાગેલ cયિhત ને ખાંસી કે છ�ક આવે �યારે નીકળતા ટીપા ;વારા થાય છે. જો કોઇ 

cયિhત વાઇરસ ધરાવતી સપાટી કે વbતુ ને અડકે અને પછી પોતાના મુખ,	નાક કે આંખ ને અડકે �યારે તેને ચેપ લાગી 

શકે છે.	

કોને અસર કરે છે?		

ચાઇના અને દિFણ કો�રયાના ડીસીઝ કં�ોલ અને <ીવ�શન સંbથા એ કેસ ની ચકાસણી કયાI બાદ એવુ જણાcયંુ છે કે,	

આ રોગ કોઇ પણ વય ની cયિhત ને થઈ શકે છે,	પરંતુ ૮૦વષI કે તેની ઉપર ની વય ના cયિhતઓ માં નવો 

કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	;વારા મૃ�યુ થવાની શhયતા વધારે છે. સામાWય લોકો ની સરખામણી માં �દય રોગ 

અને મધુ<મેહ  (ડાયાબીટીસ) થી પી�ડત cયિhતઓ માં આ વાઇરસ ના લીધે મૃ�યુદર વધુ જોવા મળે છે. િન�ુત 

cયિhતઓમાં પણ મૃ�યુદર વધુ જોવા મળે છે.	
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દિFણ કો�રયા માં કયા વયજુથ માં તેની અસર ની શhયતા વધારે જોવા મળે છે?	

 

	

કઈ બીમારી ધરાવતા દદp ને વધારે અસર થઈ શકે છે?	
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તેના લFણો શંુ છે?		

યુિનયન હેxથ િમિનb�ી ની માગIદJશIકા અનુસાર ઓળખ પામેલ નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ના દદp ઓ માં 

તેવા લોકો નો સમાવેશ થાય છે કે જેમને ગંભીર તી� $વસન તં: નો ચેપ (SARI) થયો હોય કે જેમણે િવદેશ યા:ા 

કરી હોય અથવા નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	નો ચેપ ધરાવતા cયિhત ના સંપકI માં આcયા હોય.	

માગIદJશIકા અનુસાર “નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ઓછી,	મ�યમ કે ગંભીર બીમારી bવiપે હોઇ શકે છે કે જે 

પાછળ થી ગંભીર Wયુમોિનયા,	ARDS (ઍhયૂટ રેbપીરેટરી ડીb:ેસ સ��ોમ),	સેRસીસ અને સેRટીક શોકમાં પ�રણમે 

છે.”	

તેનું િનદાન કેવી રીતે કરવું?		

આ વાઇરસ નું િનદાન RT-PCR ટેbટ ;વારા થઈ શકે છે. RT-PCR	અથવા રીવસI �ાંસ�rટેજ પોલીમરેઝ ચેઇન 

રીએhશન ટેbટ કે જે DNA	આધારીત છે જેના �વરા મનુ�ય શરીર માં વાઇરસ ની હાજરી �વરીત ચકાસી શકાય છે. 

ભારત માં વાઇરસ ની તપાસ માટે વાઇરસ �રસચI અને ડાય|નોbટીક લેબોરેટરીઝ નેટવકI ઓફ ધ ��ડયન કા�િસલ 

ઓફ મેડીકલ �રસચI (ICMR) સંલ|ન ૫૨ લેબોરેટીઝ,	નેશનલ સેWટર ફોર ડીસીઝ કં�ોલ (NCDC) હેઠળ ૧૦ 

લેબોરેટરી અને NIV	જેવી સરકારી સુિવધાઓ છે.	

તેની સારવાર શંુ છે?		

હજુ સુધી કોઈપણ િનયંિ:ત કસોટીઓ ;વારા કોઇ ચોhકસ સારવાર ના પુરાવાઓ મળેલ નથી કે જે નવો 

કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	થી શંકાbપદ કે પુ�ી પામેલ દદp ઓની સારવાર કરી શકે. તબીબી સાિહ�ય ;વારા 

મળતી ચોhકસ માિહતી ના અભાવે $વસન તં: ના રોગો થી પી�ડત cયિhત ની સારવાર માટે કોઈપણ ચોhકસ 

એWટીવાઇરલ ^ણી શકાઇ નથી.  	

ભારત માં યુનીયન હેxથ મીનીb�ી ની માગIદJશIકા અનુસાર કોરોના વાઇરસ ના દદpઓમાં ચેપ ની ગંભીરતા ને 

અનુલFીને એWટી એચ આઇ વી (HIV) ની દવા લોપીનેવીર (Lopinavir) અને રીટોનેવીર (Ritonavir) ને સંયુhત 

રીતે આપવાની સલાહ અપાઇ.	

મં:ાલયે વધુ શhયતા ધરાવતા જુથ જેવાકે,	૬૦ વષI થી ઉપર ની �મર ના દદp ઓ,	મધુ<મેહ મેલીટસ પી�ડતો,	કીડની 

ની ખામી,	ફેફસા ના રોગો અને ઓછી રોગ<તીકારકતા ધરાવતા cયિhતઓ ને લોપીનેવીર-રીટોનેવીર (Lopinavir)-

(Ritonavir) આપવાની સલાહ આપી. જોકે HIV ના PEP	રેOમ�સ માં Lopinavir-Ritonavir	ના ઉપયોગ થી 

<િતકૂળ અસર જોવા મળે છે જે ઘણીવાર આ ઉપચાર ની પ��તી ને રોકી દે છે.	
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સારવાર કરતા દદpઓ ને આ માગIદJશIકા એવી સલાહ આપે છે કે ગંભીર $cસન તં: ના ચેપ વાળા દદpઓ ની 

ઝીણવટભરી તપાસ કરવી અને તેમના માં જોવા મળતી તબીબી ખામીઓ જેવીકે ઝડપ થી વધતી $વસન તં: ની 

ખામી અને સેRસીસ િવશે ^ણી તેને લગતી સહાયક કાળO તરત જ લેવી.	

તદઉપરાંત,	“ગંભીર	અસર ધરાવતા નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ના દદpઓ માં સમયસર,	અસરકારક અને 

સુરFીત સહાયક ઉપચાર પ�ધતી એ અ�યંત જ�રી અને મહ�વપૂણI છે.”	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ની રસી બનાવી શકાય?		

ICMR િવભાગ ના એપીડેમીઓલોO અને કો�યુનીકેબલ ડીસીઝ-I	(ECD-I) ના અ�યF રમણ. આર. ગંગાખેડકર ના 

અનુસાર રસી બનાવવાની બે રીત છે– જનીન બંધારણ ^ણી તેના િવi�ધ એWટીબોડી બનાવવી અથવા તો જો 

તમારી પાસે તે જ <^તી હોય તો તેનો ઉપયોગ કરીને રસી બનાવવી જે વધુ સરળ ઉપાય છે. તેમણે ક�ું કે ભારતીય 

વૈPાનીકો નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ને આઇસોલેટ કરવા માં સફળ થયા છે અને તેના ૧૧ જેટલા 

આઇસોલેટ મ¢યા છે જે વાઇરસ ને લગતા કોઇપણ <કાર ના સંશોધન કરવા અને તેની રસી બનાવવા માટે ઉપયોગી 

છે.	
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આંતરરા�ીય bતરે,	કટેલાક સંbથાનો અને દવા બનાવતી કંપનીઓ રસી બનવવાના જુદા જુદા bતરે પહ/~યા છે જેનું 

ટંૂક સમય માં તબીબી પરીFણ થશે. 	
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નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	થી તમારી ^ત નું રFણ 

WHO (િવ$વ આરો|ય સંbથા) ની માગIદJશIકા અનુસાર વાઇરસ ના ચેપ ની શhયતા ને ઓછી કરવા માટે cયિhતએ 

અxકોહોલ આધા�રત જંતુનાશક (સેનીટાઇઝર) થી હાથ ઘસવા કે સાબુ થી વારંવાર અને cયવિbથત હાથ ધોવા 

જોઇએ. આ વાઇરસ અમુક કલાકો થી �દવસો સુધી અલગ અલગ સપાટીઓ ઉપર Oવંત રહી શકે છે જેને આપણે 

હાથથી અડકતા હોઇએ છીએ જેથી સમયાંતરે હાથ ધોવા હીતાવહ છે.	

સાબુ થી હાથ ધોવા	

આપણા હાથ પર લાગેલી રજ કે ધૂળ માં અગિણત વાઇરસ અને બેhટેરીયા હોય છે. સાબુ િવના ફhત પાણી વડે હાથ 

ધોવાથી કેટલાંક સુ£મ Oવા�ઓનુ <માણ ઘટે છે પરંતુ બધાજ વાઇરસ કે બેhટેરીયા સંપૂણIપણે દૂર થતા નથી તેથી 

સૂ£મOવા�ઓને દૂર કરવા માટે સાબુ વડે હાથ ધોવા વધુ અસરકારક છે.    	

કેટલાંક વાઇરસ જેવાકે કોરોનાવાઇરસ,	ઇW}લુએWઝા માટે જવાબદાર વાઇરસ,	ઇબોલા,	ઝીકા ના જનીન Xcય ચરબી 

ના bતર થી આવરીત હોય છે જેને લીપીડ નું આવરણ કહેવામાં	આવે છે. સાબુ ના પીન આકાર ના અ�ઓ કે 

જેમનો મિbત�ક નો ભાગ પાણી ;વારા આકJષIત (હાઇ�ોફીલીક) હોય છે અને પંૂછડી નો ભાગ તૈલીય આકષIણ 

(ઓલીયોફીલીક) ધરવતો હોય છે. આ તૈલીય આકષIણ, કે જેના લીધે પંૂછડી પર રહેલા અ�ઓ વાઇરસ ના bતર પર 

રહેલા અ�ઓ સાથે જોડાવવાની અને વાઇરસ ના bતર પર આવેલ લીપીડ સાથે હરીફાઈ કરવાની Fમતા ધરાવે છે. 

વાઇરસ માં અ�ઓ વ~ચે નું આકષIણ મજબૂત ન હોવાના લીધે આ લાંબી તૈલીય આકJષIત પંૂછડી નો ભાગ લીપીડ 

ના આવરણ માં દાખલ થઈ "rોબાર (crowbar)" અસર કરી વાઇરસ ના આ આવરણ ને તોડે છે. આ પંુછડી RNA 

અને લીપીડ ના આવરણ વ~ચે ના બંધન સાથે હરીફાઇ કરી તેને નાના અ�ઓ માં iપાંતરીત કરે છે જેને પાણી વડે 

દૂર કરી શકાય છે.		
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આxકોહોલ આધારીત જંતુનાશક (સેનીટાઇઝર)	

સાબુ ની જેમ,	જંતુનાશક માં રહેલો આxકોહોલ લીપીડ ના આવરણ ને ઓગાળી વાઇરસ ને િન�rીય કરે છે. 

તદઉપરાંત આxકોહોલ લીપીડ ના bતર પર આવેલ બીલાડી ના ટૉપ આકાર ના <ોટીન ની રચના માં ફેરફાર કરે છે 

અને તેનો નાશ કરે છે. આ િબલાડી ના ટૉપ આકાર ના <ોટીન વાઇરસ ને મનુ�ય શરીર માં આવેલા ચોhકસ <કાર ના 

કોષો સાથે જોડાઇ ને તેમાં દાખલ થવામાં મદદiપ થાય છે. અસરકારકતા માટે જંતુનાશકો માં ઓછા માં ઓછંુ 

૬૦% આxકોહોલ હોવું જોઇએ.	

સાબુ થી િવપરીત જંતુનાશક હાથ ના દરેક ભાગ ના સંપકI માં આવતુ ન હોવના લીધે તેને કાળO પૂવIક પૂરતા <માણ 

માં લેવું જોઇએ હાથ ના દરેક ભાગ ને આવરી શકાય. પાણી થી િવપરીત અxકોહોલ થી મરી ગયેલા વાઇરસ હાથ 

પરથી દૂર થતા નથી. જોકે જંતુનાશક ઘણા બધા સૂ£મOવ�ઓ નું <માણ ઝડપ થી ઓછંુ કરી શકે છે,	પરંતુ તે બધા 

<કાર ના Oવ�ઓને દૂર કરતુ નથી,	અને "તે ગંદા કે તૈલીય હાથ પર અસરકારક નથી."	

માbક નો ઉપયોગ	

મેડીકલ માbક કોરોના વાઇરસ ના ચેપ ને ફેલાતો અટકાવવા માં સહાયiપ છે. જો માbક ને cયવિbથત રીતે પહેરવા 

માં આવે તો કોરોના વાઇરસ ના સંrમણ ને અસરકારક રીતે રોકી શકાય છે. જનIલ ઓફ મેડીકલ એસોશીએશન 

(JAMA) માં <િસ�ધ થયેલા એક લેખ મુજબ,	તંદુરbત cયિhત ના માbક પહેરવાથી વાઇરસ નો ચેપ રોકી શકાય તેવા 

કોઇપણ પુરાવા મળેલ નથી.	

પરંતુ ૨૦૧૦ માં થયેલા અ§યાસ અનુસાર,	"	માbક પહેરવાથી િ�વતીય સંrમણ ઓછંુ થયુ હતુ તેથી ચેપ ના ફેલાવા 

વખતે માbક પહેરવાને <ો�સાહન આપવુ જોઇએ." 	

WHO (િવ$વ આરો|ય સંbથા) ના જણાcયા અનુસાર "ચેપlbત િવbતાર માં તબીબી માbક પહેરવો એ કેટલાક 

$વસન તં: ને લગતા રોગો જેવાકે નવો કોરોનાવાઇરસ (SARS-CoV-2) ના ફેલાવાને અટકાવવા માટે નો જiરી 

માપદંડ છે."	

ખાંસી અને છ�ક ;વારા પડતા ટીપા ઓ વાઇરસ ના સંrમણ માટેનું એક મુ¨ય કારણ છે. જો માbક સાચી રીતે 

પહેરવા માં આવે તો વાઇરસ ધરાવતા ટીપા ને $વાસ માં <વેશતા અટકાવી શકાય છે.	

ઘણા અ§યાસ ;વારા ^ણવા મ¢યુ છે કે નવા કોરોના વાઇરસ થી ચેપ લાગેલ cયિhતઓ કે જેમના માં અ�યાર સુધી 

વાઇરસ ના લFણો દેખાયા ન હોય તેમના થી પણ વાઇરસ નુ સંrમણ થાય છે,	તેથી Mયારે સમુદાય માં વાઇરસ 

ફેલાયો હોય �યારે માbક પહેરવો એ સમજદારી છે.	
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ભારત જેવા દેશ માં એક મીટર જેટલુ અંતર ^ળવવુ એ પડકાર સમાન છે. ખાસ કરીને એવા સંજોગો માં Mયા 

cયિhત માં લFણો ના દેખાય �યા સુધી ચેપlbત cયિhત ને ઓળખવાનો બીજો કોઇ રbતો નથી.	

સામાOક અંતર  	

WHO (િવ$વ આરો|ય સંbથા)	ના જણાcયા અનુસાર જે માણસ ને ખાંસી કે છ�ક આવતી હોય તે માણસ થી 

તમારે એક મીટર (૩ ©ટ) જેટલંુ અંતર રાખવુ જોઇએ.	તેનુ એ કારણ છે કે Mયારે કોઇ માણસ ને ખાંસી કે છ�ક આવે 

�યારે તેના નાક કે મોઢા માંથી પડતા ટીપા માં વાઇરસ હોય છે. WHO (િવ$વ આરો|ય સંbથા)	મુજબ જો તે 

ખાંસી ખાનાર cયિhત ને નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	વાઇરસ થી ચેપ લાગેલ હોય અને તમે તેનાથી નOક 

હોવ તો તે ટીપા તમારા $વાસ માં <વેશી શકે છે.	

આંખ,	નાક અને મોઢા ને અડવુ નહ�	

હાથ ઘણી બધી સપાટી ના સંપકI માં આવતો હોવાથી તેના પર વાઇરસ લાગી શકે છે. જે વાઇરસ ને તમારા આંખ,	

નાક કે મોઢા સુધી પહ/ચાડી શકે છે. �યાથી વાઇરસ તમારા શરીર માં દાખલ થઈને તમને બીમાર બનાવી શકે છે. 	

	$વસન નું આરો|ય ^ળવવુ	

Mયારે તમને ખાંસી કે છ�ક આવે �યારે તમારા મોઢા અને નાક ને વાળેલી કોણી અથવા iમાલ કે ટીªયૂ વડે ઢાંકી દેવુ. 

પછી વપરાયેલા ટીªયૂનો તરતજ િનકાલ કરવો.	
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કેટલાક સામWય <$નોના જવાબો	

	

શંુ સામાWય }લુ કે નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ના લFણો વ~ચે તફાવત છે?	 	

	

ખાંસી અને શરદી એ િત� <િત�rયા હોઇ શકે છે. ખાંસી અને શરદી સાથે તાવ આવવો એ }લુના લFણો છે. Mયારે 

તમને ખાંસી અને શરદી સાથે તાવ આવતો હોય અને $વાસ લેવામા તકલીફ પડે તો એ કોરોનાવાઇરસના ચેપ ના 

લFણો હોઇ શકે છે આવા સંજોગો માં ડોhટરની સલાહ લેવી જ�રી છે.     	

	

નવા કોરોના વાઇરસlbત લોકોનુ િનદાન કરવા માં થમIલ bકેનર કેટલા સFમ છે?		

 	

થમIલ bકેનર કોરોનાવાઇરસ ના ચેપના કારણે જે લોકો ને તાવ અcયો હોય (દા.ત.,	જેમના શરીર નુ તાપમાન સામાWય 

કરતા �ચુ હોય) તેમની ચકાસણી કરવા માં અસરકારક છે. પરંતુ આ મશીન એવા લોકોની ચકાસણી નથી કરી શકતુ કે 

જેમને ચેપ લા|યો હોય પણ તાવ ના આcયો હોય.	કારણકે ચેપ લાગનાર માણસને તાવ આવતા ૨ થી ૧૦ �દવસનો 

સમય લાગે છે. 	  	
	

જો કોરોના વાઇરસlbત માણસ િbવમ�ગ પુલ નો ઊપયોગ કરે તો કોરોનાનુ સંrમણ બી^ લોકો માં થઇ શકે છે?		

	

અશhય. કોરોના વાઇરસનો ચેપ ટીપા ;વારા થાય છે. રોગ થવા માટે તેનું $વાસ માં જવુ જ�રી છે. િbવ3મંગ પૂલ નુ 

<માણસર નુ hલોરીનેશન નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	સિહત ના કોઇપણ વાઇરસ ને ચોhકસપણે િનિ�rય કરી 

શકે છે.  
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શંુ લોકોએ સંrમણ રોકવા માટે માંસાહાર નો �યાગ કરવો જોઇએ?	 	

આ $વસન ;વારા ફેલાતો વાઇરસ છે અને ખોરાક ;વારા ફેલાતો નથી. કોરોના વાઇરસ ને ખોરાક અથવા પાલતુ 

<ાણીઓ અથવા મરઘી અને માંસ ના આહાર સાથે કોઇ લેવાદેવા નથી. લોકો પોતાની ઇ~છા અનુસાર જે ખાવુ હોય 

અને જેટલી મા:ા માં ખાવુ હોય તે ખાઇ શકે છે.  	

	

શંુ માણસ ની રોગ<િતકારકતા અને નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ના સંrમણ વ~ચે કોઇ સબંધ છે?	 	

	

કોરોનાવાઇરસ એ વાઇરસ સમુદાયમાં સૌથી નબળો છે. અ�યાર સુધી માં ¬ુ�યુ થયુ હોય કે ચેપ લા|યો હોય તેમાં એવા 

લોકો છે જેની રોગ<િતકારકતા ઓછી હોય છે	જેવાકે બાળકો અથવા તો ઘરડાઓ. ઘણીવાર વાઇરસ માણસ ના ફેફસા 

માં <વેશી Wયુમોનીયા કરે છે. એવા લોકો કે જેમની રોગ<િતકારકતા ઓછી છે જેવાકે ઘરડાઓનુ આનાથી ¬ુ�યુ થાય 

છે. સારી રોગ<િતકારકતા ધરાવતા યુવાન લોકો માં આ વાઇરસની વધારે અસર થતી નથી પરંતુ જો તમને એક કરતા 

વધારે બીમારીઓ જેવીકે મધુ<મેહ  (ડાયાબીટીસ)  અથવા ુદયરોગ અથવા તમે રોગ<િતકારક શિhત ઓછી કરવાની 

દવા લેતા હોવ તો ચેપ લાગવાનો ભય વધી ^ય છે. 	
	

શંુ નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	નો કોઇ ઘરગ�થુ ઊપચાર છે?		

એલોપેથી િસવાય ઘરગ�થુ ઊપચાર કે સારવાર ને વૈPાિનક ઢબે સાિબત કરી શકાતા નથી. સાવચેતી સૌથી સારી વbતુ 

છે. જે દદp ને ખાંસી અને છ�કો આવતી હોય તેનાથી દૂર રેહવુ જોઇએ. જો તમને ખાંસી આવતી હોય તો તમારો 

ચહેરો માbક ;વારા ઢાંકી દેવો જોઇએ જેથી ટીપા આજુબાજુ ના ફેલાય. નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ટીપા 

;વારા ફેલાય છે.   	

શંુ Oવા� <િતરોધક ઔષધ (એWટીબાયોટીક) નવા કોરોના વાઇરસ થી રFણ મેળવવા તેમજ તેની સારવાર કરવા 

માટે સFમ છે?		

ના,	એિWટબાયોટીક ફhત બેhટે�રયા િવi�ધ કામ કરે છે વાઇરસ ની નહી. નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	એક 

વાઇરસ છે જેથી એિWટબાયોટીક નો ઊપયોગ તેનાથી રFણ મેળવવા અથવા સારવાર માટે ન કરવો જોઇએ. પરંતુ જો 

તમને નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ના ચેપ ને કારણે દાખલ કરવામા આcયા હોય તો તમને એિWટબાયોટીhસ 

આપવામા આવશે કારણકે આ સમયે બેhટે�રયા નો ચેપ લાગવાની શhયતા છે.  
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શંુ Wયુમોનીયા ની રસી તમને નવા કોરોના વાઇરસ થી રFણ આપી શકે છે?		

ના.	Wયુમોનીયા ની રસી જેવીકે Wયુમોકોકલ રસી અને િહમો�ફિલસ ઇW}લુએWઝા ટાઇપ- B (Hib) રસી, કોરોના 

વાઇરસ સામે રFણ પુi પાડતી નથી. આ વાઇરસ ત®ન નવો અને જુદો છે કે જેને પોતાની રસી જોઇએ છે.  

જોકે આ રસીઓ નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	સામે અસરકારક નથી પરંતુ bવાb�ય ના રFણ માટે $વસનને 

લગતી બીમારીઓ ની <િતકારક રસીઓ લેવી જ�રી છે.  

 

નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	અંગે ની કાxપનીક વાતો 	

આ રોગ અંગે કેટલીક કાxપનીક વાતો ફેલાયેલી છે જેવીકે વધારે લસણ ખાવાથી,	મીઠા લીમડા ના પાનથી અથવા ગૌ-

મુ: થી આ રોગ થી રFણ મેળવી શકાય છે અથવા તેની સારવાર મેળવી શકાય છે. 

WHO (િવ$વ આરો|ય સંbથા) એ આવા ¯ામક દાવાઓ ને નકારી કા°યા છે. લસણ િવશે WHO (િવ$વ 

આરો|ય સંbથા) એ ક�ુ છે કે તે એક સાિ�વક ખોરાક છે અને તેમાં કદાચ સૂ£મજંતુ િવરોધક ગુણધમ� રહેલા છે. પણ 

એવો કોઇ પુરાવો મળેલ નથી કે તે લોકો ને નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	સામે રFણ આપે છે.     	
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અિહ કેટલીક કાxપનીક વાતો અને WHO (િવ$વ આરો|ય સંbથા)	નો તેમના <�યે નો અિભ<ાય 

રજુ કરવા માં આcયો છે: 	

	

કાxપનીક વાત: “નવા કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	નું સંrમણ ગરમ અને ભેજવાળા વાતાવરણ ધરાવતી જ|યાઓ 

માં થઇ શકતુ નથી”	
	

અ�યાર સુધી મળેલા પુરાવાઓ અનુસાર નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	ગરમ અને ભેજવાળા વાતાવરણ 

ધરાવતા િવbતાર તેમજ બી^ બધા િવbતારો માં ફેલાઇ શકે છે.	નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	નો ચેપ ધરાવતા 

િવbતાર માં જો તમે રહેતા હોવ કે મુલાકાત લેવાના હોય તો હવામાન ની સાથે સાથે બીO પણ કાળO રાખવાની 

જ�ર છે. નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	થી મહZમ રFણ મેળવવા માટે વારંવાર હાથ ધોવા. આવુ કરવાથી 

તમારા હાથ પર રહેલા વાઇરસ દૂર થશે જેથી હાથ ;વારા તમારી આંખો,	મુખ અને નાક ને અડકવાથી થતા ચેપ ને 

નકારી શકાય.  
	

કાxપનીક વાત: નવો કોરોનાવાઇરસ નું સંrમણ મ~છર નાં કરડવા થી થાય છે.	
	

આજની તારીખ સુધી માં એવી કોઇપણ મિહતી કે પુરાવો નથી મ¢યો જે કહી શકે કે નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	

19)	નો ફેલાવો મ~છર ;વારા થાય છે. નવો કોરોનાવાઇરસ (COVID-	19)	$વસન ને લગતો વાઇરસ છે જે મુ¨ય�વે 

ટીપા ;વારા ફેલાય છે કે જે ચેપlbત માણસ ના ખાંસવાથી અથવા છ�કવાથી અથવા તેની લાળ ;વારા અથવા નાક 

માંથી નીકળતા <વાહી માંથી ઉ�પWન થાય છે. તમારી ^ત ને બચાવવા તમારા હાથ ને વારંવાર આxકોહોલ અધારીત 

જંતુનાશક થી સાફ કરો અથવા સાબુ અને પાણી થી ધોવો. તેમજ જેને પણ ખાંસી અને છ�કો આવતી હોય તેના 

સંપકI થી દૂર રહો.  	
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રા�ીય અને રાજકીય હેxપલાઇન	

(આ નંબર બદલાઈ શકે છે જેની ન/ધ લેવી )	

નવા રા�ીય હેxપલાઇન નંબર	

૧૦૭૫/ ૧૮૦૦-૧૧૨-૫૪૫/ ૦૧૧-૨૩૯૭૮૦૪૬	

રાMય / કેWX શાિસત <દેશ રાMય હેxપલાઇન નંબર	
આંS <દેશ	 ૦૮૬૬-૨૪૧૦૯૭૮	
અiણાચલ <દેશ	 ૯૪૩૬૦૫૫૭૪૩	
આસામ	 ૬૯૧૩૩૪૭૭૭૦	
િબહાર	 ૧૦૪	
છZીસગઢ	 ૦૭૭૧૨૨-૩૫૦૯૧	
ગોવા	 ૧૦૪	
ગુજરાત	 ૧૦૪	
હરીયાણા	 ૮૫૫૮૮૯૩૯૧૧	
િહમાચલ <દેશ	 ૧૦૪	
ઝારખંડ	 ૧૦૪	
કણાIટક	 ૧૦૪	
કેરળ	 ૦૪૭૧-૨૫૫૨૦૫૬	
મ�ય <દેશ	 ૦૭૫૫-૨૫૨૭૧૭૭	
મહારા�	 ૦૨૦-૨૬૧૨૭૩૯૪	
મિણપુર	 ૩૮૫૨૪૧૧૬૬૮	
મેઘાલય	 ૧૦૮	
િમઝોરમ	 ૧૦૨	
નાગાલ�ડ	 ૭૦૦૫૫૩૯૬૫૩	
ઓડીસા	 ૯૪૩૯૯૯૪૮૫૯	
પં^બ	 ૧૦૪	
રાજbથાન	 ૦૧૪૧-૨૨૨૫૬૨૪	
િસિhકમ	 ૧૦૪	
તિમલનાડુ	 ૦૪૪-૨૯૫૧૦૫૦૦	
તેલંગાણા	 ૧૦૪	
િ:પુરા	 ૦૩૮૧-૨૩૧૫૮૭૯	
ઉZરાખંડ	 ૧૦૪	
ઉZર <દેશ	 ૧૮૦૦૧૮૦૫૧૪૫	
પિ$ચમ બંગાળ	 ૩૩૨૩૪૧૨૬૦૦	
અંદામાન અને િનકોબાર આઇલ�ડ	 ૦૩૧૯૨-૨૩૨૧૦૨	
ચંડીગઢ	 ૯૭૭૯૫૫૮૨૮૨	
દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ 	 ૧૦૪	
�દxહી	 ૦૧૧-૨૨૩૦૭૧૪૫	
જ�મૂ	 ૦૧૯૧૨૫૨૦૯૮૨	
કાªમીર	 ૦૧૯૪૨૪૪૦૨૮૩	



20	
	

લ®ાખ	 ૦૧૯૮૨૨૫૬૪૬૨	
લF;વીપ	 ૧૦૪	
પ/�ડચેરી	 ૧૦૪	
	 	
	

	

 

	

	

	

 

  


