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30 જાન્યુઆરી 2020 ના રોજ, મિશ્વ આરોગય સંસ્ા (WHO) 
એ સંક્રિણની ગમત અને પ્રિાણને કારણે નોિલ કોરોના િાયરસ 
રોગ, COVID-19 ના ફાટી નીકળિાને આંતરરાષ્ટીય ચચંતાની 
જાહેર આરોગયની કટોકટી (PHEIC) જાહેર કરી. 

WHO અને જાહેર આરોગય અમિકારીઓ મિશ્વભરિાં COVID-19 
ફાટી નીકળિાને આગળ ફેલાતા અટકાિિા પગલાં લઈ રહ્ા છે.1 
ચોક્કસ િસતી, જેિકે મિકલાંગતા િરાિતા લોકો, પર COVID-19 
ની િધયુ નોંિપાત્ર અસર થઈ શકે છે. જો મયુખ્ય મહતિારકો દ્ારા 
યોગય પગલાં અને રક્ષણાતિક ઉપાય લેિાિાં આિે તો આ અસર 
ઘટાડી શકાય છે.

1  https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-
for-covid-19
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COVID-19 ફાટી નીકળા દરવમ્ાન વિકલાંગતા ધરાિતા 
લોકો માટે  િધારાના વિચારણા શા માટ જરરી છ? ે ે
વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો, COVID-19 ફાટી નીકળા દરવિયાન સહિત, િંિેશાં 
તેિને જરરરયાત િોય તેિી આરોગય સંભાળ સેિાઓ, પાણી અને સિચ્તા સેિાઓ 
અને જિેર આરોગયની િાહિતી સેિાઓનો િપરાશ કરી શકે ્ે, તેની ખાતરી કરિા 
િાટ ેપગલાં લેિાની જરર ્ે. 

નીચેના કારણે વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોિાં COVID-19 વિકસિાનું જોખિ િધારે 
િોઈ શકે ્ે: 

– મળૂભૂત સિચ્ તા પગલાનંા અિલીકરણિા ંઅિરોધો, જ ે  ે ેિક િાથ ધોિા (દા.ત. િન્  બસેસન, 
સસકં અથિા પાણીના પપં શારીરરકરપ ેપિોચાય નહિ એવં ુિોઈ શકે ્ે, અથિા વક્તન ે
િના િાથન ેસપંણ્ રીત ેએકસાથ ેઘસિાિા ંશારીરરક મુશકલી થઈ શકત ે  ૂ  ે ે ્ે); 

– િધારાની સિાયતાની જરરરયાતોન ેકારણ ેઅથિા તેઓ સસંાગત થિાના કારણ ેસાિાજજક 
અતંર જળિિાિા ંમશુકેલી ઊભી થાય ્ે; 

– પયાિ્રણિાથંી િાહિતી િેળિિા િાટ ે  ે ુ અથિા શારીરરક સિાય િાટ િસ્ ઓન ેસપશિ્ાની 
જરરરયાત; 

– જિર આરોગયની િાહિતીને ઍ્સે ે સ કરિાિા ંઅિરોધો. 

વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોિાં ગંભીર રોગ થિાનું જોખિ િધારે િોઈ શકે ્ે, જો તેઓને 
આને કારણે ચેપ લાગે તો: 

– વિકલાંગતાની અંતગ્ત પૂિ્ – િાલિાં રિેલી આરોગયની કસવત; અને 

– આરોગય સંભાળ ઍ્સેસ કરિાિાં અિરોધો. 

વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોને જ ેસેિાઓ પર આધાર રાખે ્ે તેના પર ગંભીર ખલેલ િોિાને 
કારણે રોગ ફાટી નીકળિાના કારણોસર અપિાણસર અસર થઈ શકે ્ે 

જો મુખ હિતધારકો યોગય પગલાં લશે ેતો વિકલાગંતા ધરાિતા લોકો દારા અનભુિાયલેા 
અિરોધોને ઘટા્ી શકાય ્ે. 
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કા્્કતા્ઓ માટે વિચારણાઓ 

વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો અને તેમના પરરિાર માટ લેિામાં 
આિતા પગલાં 

ે

COVID-19 ના સંપકમાં આિિાની તમારી સંભાિનાને ઘટાડો ્

વિકલાગંતા િાળા અન ેત ે ેિના પરરિારના દરક વક્તએ COVID-19 ફાટી નીકળતા ંસિય,ે 
િાથની સિચ્તા, શસનસંબંધી સશષાચાર અને શારીરરક અંતર જિેા મૂળભૂત સુરકાના 
પગલા અંગેના WHO િાગ્દશ્નનુ ું પાલન કરવં જોઈએ.2 જો તિને આ મૂળભૂત સુરકા 
પગલાન ેઅનસુરિાિા ંકોઈ મશુકેલી થાય ્ે (ઉદાિરણ તરીકે, તિ ેતિારા િાથન ેહનયવિતપણ ે
ધોિા િાટે િેન્ બેસસન/સસંક/પાણીના પંપને ઍ્સેસ કરી શકતા નથી), તો અનુકૂલનને 
ઓળખિા િાટ ેતિારા પરરિાર, વિતો અન ેસભંાળ રાખનારઓ સાથ ેકાિ કરો. આ ઉપરાતં: 

– અનયથી ઓ્ાિાં ઓ્ા એક િીટરની શારીરરક અંતરની આદત પા્િી. 

– શક િોય તયાં િિતિ િદ સુધી ભી્િાળા િાતાિરણને ટાળો અને અનય લોકો સાથે 
શારીરરક સંપક્ ઓ્ો કરો. સુપરિાકકટ અથિા ફાિ્સીિાં ભારે ભી્ના સિયગાળા સસિાય 
જરરી મુલાકાતો કરિાનું વિચારવું. જાં આ પદાન કરિાિાં આિે તયાં વિકલાંગતા ધરાિતા 
લોકો િાટનેા સટોરના ખાસ ખુલિાના કલાકનો લાભ લો. 

– ઓનલાઇન અથિા ટેવલફોન પર ખરીદી કરો અથિા ભી્િાળા િાતાિરણિાં પિેશિાની 
જરરરયાતન ેટાળિા િાટ ે  ુ ં ુકટબ, વિતો અથિા સભંાળ રાખનારા લોકોની સિાયની વિનતંી કરો. 

– જે િારંિારતા સાથે તિારે જિેરસળોને ઍ્સેસ કરિાની જરર ્ે તે ઘટા્િા િાટ ેતિને 
જરર િોય તેિા ખોરાક, સફાઇ િાટનેી સાધન સાિગી, દિા અથિા તબીબી સાધનસાિગી 
જે ુિી િસ્ ઓિાં જથથાબંધ ખરીદી કરિાનું વિચારવું. 

– શક િોય તો ઘરેથી કાિ કરો, ખાસ કરીને જો તિે સાિાનય રીતે વસત અથિા ભી્િાળા 
િાતાિરણિાં કાિ કરતા િોિ તો. 

– ખાતરી કરો કે સિાયક ઉતપાદનો, જો તેનો ઉપયોગ કરિાિાં આિે તો, તે િારંિાર 
જિાણરહિત કરિાિાં આિે ્ે; આિાં વિીલચેર, ચાલિા િાટેની લાક્ીઓ, િૉકર, 
ટાનસફરબો્્, સફેદ લાક્ી અથિા અનય કોઈપણ ઉતપાદ શાિેલ ્ે જ ેજિેર જગયાઓ 
પર િારંિાર િેન્ લ કરિાિાં આિે ્ે અને ઉપયોગ કરિાિાં આિે ્ે. 

2 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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ે

– જો તિે સંભાળ રાખનારાઓ પર આધાર રાખતા િોિ તો, એક અથિા િધુ લોકો અસિસ 
થિાની તૈયારીિાં અથિા સિ-અલગ થિાની જરરરયાત મુજબ, તિે જનેે બોલાિી શકો ્ો 
તેઓના સમુચચયને િધારિાનો વિચાર કરો. 

– જો તિ ેએજનસી દારા સભંાળ રાખનારાઓની વિસા કરો ્ો, તો સભંવિત કિચ્ારીઓની 
ખેચને િળતર આપિા િાટ ેતેઓ એ કા આકકસિક પગલાં સાવપત કયા્ ્ે તે શોધી કાઢો. 
તિે કુટબ અને વિતો સાથે તેઓ કયા િધારાના ટે ે ્, અને તે સંજોગોં ુ કા પદાન કરી શક ે 
કે જે ે ે ેિાં તિાર તેઓને બોલાિિાની જરર પ્ી શક ્ તે વિશે િાત કરી શકો ્ો. 

– તિારા સમુદાયિાં રિેલા સુસંગત સંસાઓને ઓળખો કે જનેે તિને સિાયની જરર િોય 
તયારે તિે ઍ્સેસ કરી શકો ્ો. 

જો તમન ે  ે ૈCOVID-19 બીમારી રા્ તિા રકસસામા ંતમારા પરરિારન ેત્ાર કરો 

– સુહનશચત કરો કે ે તિારા પરરિારના લોકોને, જિાં તિે વિશાસ કરો ્ો તેિા વિતો અને 
કુટુંબીઓ શાિેલ િોય, જો તિે બીિાર થશો તો તેઓને જર રિોય તે કોઈપણ િિતિપૂણ્ 
િાહિતીની જણ ્ે.3 આિાં તિારા સિાસયિીિા, તિારી દિાઓ અને તિારા કોઈપણ 
આસરતો (બાળકો, વૃદ િાતાવપતા અથિા પાલ્ુ પાણીઓ) ની સંભાળની આિશયકતાઓ 
વિશેની િાહિતી શાિેલ િોઈ શકે ્ે. 

– આરોગય સંભાળ વિસાવયકોને અથિા આરોગય સંભાળ િોટલાઇન પર કૉલ કરિાની 
બાબતિાં સાહનક સલાિને અનુસરો. 

– ખાતરી કરો કે તિારા ઘરના દરેક વક્ત જણ ે્ે કે તેઓએ જો તિન ેCOVID-19 થી 
બીિારી થાય અથિા સિાયની જરર પ્ ેતેિા રકસસાિાં શું કરવું જોઈએ. 

– જો તઓે પિેલાથી જો્ાયલેા નથી, તો તિારા સપોટ્ નટેિક્િા ંરિેલ લોકોનો પરરચય આપિો 
જે ેથી જો તિે બીિાર થઈ જય તો તેઓ અસરકારક રીતે િાતચીત કરી શક. 

– જો તિે પશો િોય અથિા સબન-તાતકાવલક તબીબી સિાયની જરર િોય, તો સુસંગત 
ટે ે ેવલિલથ4 સેિાઓ અને િોટલાઇનનો ટવલફોન નંબર જણો. 

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

4 ટે ેલથિાં પરપરાગત આરોગયસંભાળ સુવિધાઓ સસિાય આરોગય સંભાળ આપિા િાટ ેદૂ ુ્ ેવલિ ં રસંચાર અને િરઅલ ટકનોલોજનો 
ઉપયોગ શાિેલ ્ે. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 પરરિારના સભ્ ો અને સંભાળ રાખનારાઓનું માનસસક અને શારીરરક સિાસ્ 

  

 
  

–  સુહનશચત કરો ક પરરિારના બધા સભયો અને સંભાળ રાખનારાઓ -19 થી 
થતી બીિારીને અટકાિિા િાટ મૂળભૂત સુરકાપગલાં, જિક િાથ ધોિા, લાગુ કર ્. ે ે  ે  

–  COVID-19 ફાટી નીકળતી િખતે િાનસસક આરોગય વિચારણાઓના WHO ના 
િાગ્દશ્ન અને િાલના સબન-પવતબંધક રોગોના સંચાલન િાટ ે િાગ્દશ્નને અનુસરો.5 6   

–  વિકલાંગતા ધરાિતા બાળકોને ટવલફોન કોલ, ટ્ે સટ અથિા સોસશયલ િીર્યાનો ઉપયોગ 
કરીને રિતા, િાંચન, શીખિાનું અને વિતો સાથે જો્ાિાનું ચાલુ રાખિા પોતસાહિત કરો. 

–  જો પરરિારના કોઈપણને િાયરસ િોિાની શંકા િોય, તો વક્તને અલગ રાખિા જોઈએ, 
િાસક પિરિાની સૂચના કરિી જોઈએ, અને શક તેટલી િિલી તક પરીકણ કરાિવું જ 
જોઈએ.7 બધી સપાટીને જ્ુમુ્ત કરિાની જરર ્, અને પરરિારના દરક વક્ત પર લકણો 
િાટ નજર રાખિાિાં આિે ્. જો શક િોય તો, અંતગ્ત આરોગયની કસવત અથિા ઘટી 
ગયેલી રોગપવતકારકશક્ત િાળા કોઈપણ વક્ તને અલગતા સિયગાળા પૂણ્ ન થાય તયાં  
સુધી એક અલગસાને રાખિાની જરર ્. 

COVID

ે ે ે
ં ે ે

ે ે

ે

ે
ે ે

ે

5 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations. 
pdf?sfvrsn=6d3578af_2 

6 https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds 
7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng. 

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_2
https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-and-ncds
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330987/WHO-nCov-IPC_Masks-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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સરકારો માટ પગલાં ે

ખાતરી કરો ક જહર આરોગ્ માવહતી અને સંદશા વિહાર સુલભ છે ે ે ે

– બધા લાઇિ અને રેકો્્ કરેલા બનાિ અને સંદેશાવિિાર િાટ ેકૅપશનનંગ શાિેલ કરો, 
અન ેજા ંશક િોય તયા ં ેવતક ભાષા શાિેલ કરો. આિા ંરાષીય સબંોધન, પે, સાકં સ બીફફંગસ 
અને લાઇિ સોસશયલ િીર્યા શાિેલ ્ે. 

– જિેર સાિગીને “સરળતાથી િાંચો” ફોિકટિાં રપાંતરરત કરો જથી તેઓ બૌવદક વિકલાંગતા ે 
ધરાિતા અથિા જાનાતિકકવતિાળા લોકો િાટ ેસુલભ થઈ શકે. 

– સરંવચત િફ્ંગ, િોટા અકર, બિરા-અંધ લોકો િાટ ેબઇલ આવ ૃ ટ સાથ,ે યોગય  ે  ે  ે વતઓ અને ફોિક 
દસતાિજે ફોિક  ે  ે  ્ ેટ (જિ ક “િ્”) નો ઉપયોગ કરીન ેસલુભ લસખત િાહિતી ઉતપાદનોન ેવિકસાિો. 

– દસતાિેજોની અંદર અથિા સોસશયલ િીર્યા પર ઉપયોગિાં લેિાિાં આિતી તસિીર િાટે 
કૅપશંસ શાિેલ કરો. એિી તસિીરનો ઉપયોગ કરો કેજ ેસિાવિષ િોય અને વિકલાંગતાની 
નનંદા ન કરતી િોય. 

– જિેર આરોગયની િાહિતીના પસાર િાટ ેિકીલાત સંસાઓ અને વિકલાગંતા સિેા પદાતાઓ 
સહિત વિકલાંગતા સંસાઓ સાથે કાિ કરો. 

વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો અને તેમના સપોટ નેટિક માટ લસષત પગલાં લો ્ ્ ે

વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો અને તેિની પવતહનવધ સંસાઓ સાથે નાણાકીય અને િિીિટી 
પગલાંને ઝ્પથી ઓળખિા િાટ ેકાિ કરો, જે ે:િ ક 

– પરરિારો અને સંભાળ રાખનારાઓને આðથંક િળતર, જિેને વપયજનોની સંભાળ રાખિા 
િાટે ે ે કાિિાંથી સિય કાઢિાની જરર ્. આિાં સિય િયા્રદત સિયગાળા િાટ, સાિાનય 
કાિના કલાકો દરવિયાન પૂરા પા્િાિાં આિેલા સપોટ્ િાટે ુ ં ુના કટબના સભયોને રુકિણી 
શાિેલ િોઈ શકે ્ે. 

– કટંબીઓ અન ેસભંાળ રાખનારા લોકો િાટ ેઆðથં ે જ ે ે ુ  ુ ક િળતર ક ઓ અહનયવિત અન 
સિ-રોજગારી વિકલાંગતા કિ્ચારીઓનો ભાગ ્ે, જિણે સિ-અલગ થિાની જરર ે 
પ્ી શકે ્ે, અને જાં કાિ પર આિિાથી તેઓ વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોને ચેપના 
િધ ુજોખિિા ંમૂકે ્ે. 

– લિચીક, ઘર-બñેા-કાિ નીવતઓ અપનાિિા, આવુ  ે  ેનાણાકીય ંકરિા િાટ જરરી તકનીકી િાટ 
િળતર શાિેલ કરો. 

– નાણાકીય પગલાં (સાિાનય રીતે વાપક આધારરત આðથંક ઉòીપન પેકેજની અંદર) જિાં ે 
વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોનો સિાિેશ થાય ્ે, જે ે લાયકાત ધરાિતા વક્તઓ િાટેિ ક 
સાિટી રકિ રૂકિણી, કર રાિત, િસ્ ુઓની સબસસ્ી અને/અથિા ઉદારતા અને િાનય 
વિલંસબત સાિાનય ખચ્. 
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–  વિકલાંગતા ધરાિતા વિóાથôઓ, જિણે ે લાંબા સિય સુધી ઘરથી અભે યાસ કરિાની  
જરર પ્ી શકે  ્ે, તેિને િાટે સતત સશકણની ખાતરી કરિા િાટે શાળાઓ અને અનય  
શૈકજણક સુવિધાઓ દારા યોગય પગલાં. 

–  વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો િાટે સરકાર સાથે િાતચીત કરિા, પશો પૂ્િા અને õચંતા  
પર ચચા્ કરિા િાટે બિુવિધફોિકટિાં (દા.ત. ટેવલફોન, ઇિેઇલ અને એસએિએસ)  
િોટલાઇનની વિસા.  

ે

સેિાઓ ચાલુ રાખિા અને રકણાતિક ઉપકરણોિાં અગતાની પાશપત િાટ ની પગલાં 
ઓળખિા િાટ વિકલાંગતા સેિા પદાતાઓ સાથે કાિ કરો: 

–  સુહનશચત કરો કે વિકલાંગતા સંભાળ આપતી એજનસીઓની પરરકસવતઓ િાટ ે 
સતત યોજનાઓ િોય ્ે જિા ે  ંઉપલöધ સભંાળ રાખનારાઓની સખા ઓ્ી થઈ શક ્.  ં  ે ે  

–  સભંાળ રાખનારાઓ િાટ પોલીસ તપાસ જિા સે  ે રુકા પગલા ંિજુ પણ જળિી રાખિા સાથે 
અિલદારશાિી ભરતી અિરોધોને ઘટા્િા િાટ વિકલાંગતા સેિા પદાતાઓ સાથે કાય્કરો. 

–  જો તઓે તિની કાિગીરીિા  ે  ંિંદીનો અનભુિ કર તો ત ે ઓે આðથક રીત ં  ેટકાઉ રિ ે ત ેસહનશચત ુ  
કરિા િાટ વિકલાંગતા સેિાઓ િાટ ટકાગાળાના નાણાકીય સિાયની વિચારણા કરો. 

–  વિકલાંગતા સેિાઓ િાટ સરકાર સાથે િાતચીત કરિા અને õચંતાઓ પર ચચા્ કરિા િાટ ે 
એક િોટલાઇન પદાન કરો. 

–  િાસક, એપોન, િાથિોજ અન ેિન ે્ સહનટાઇઝસ  ે  ્સહિતના કોઈપણ ખચ ્વિનાના વક્તગત  
રકણાતિક ઉપકરણોના ઍ્સેસ િાટે વિકલાંગતાની સંભાળ રાખનાર એજનસીઓને  
પાધાનય આપો. 

–  સુહનશચત કરો ક વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોની સંભાળ રાખનારાઓને અનય ઓળખાતા 
અગતા જથોની સાથે COVID-19 પરીકણનો ઍ્સેસ ્. 

ે
ે

ે

ે ે ં ૂ

ે

ે
ૂ ે

8 સમુદાયિાં વિકલાંગતા સેિા પદાતાઓિાં એજનસીઓ શાિેલ િોઈ શકે ્ે જ ેસંભાળ રાખનારાઓ દારા 
સ ે ્ ે ેિાઓ, વિસશષ રોજગારની તકો, અથિા વિકલાગંતા ધરાિતા લોકોન ેવિસશષ ઉપચાર અને પરાિશ પદાન કર ્. 
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રોગ વિકસસત રિાની સંભાિના ઊચા જોખમિાળી ઊચચ-જોખમની 
પરરસથવતમા ંજિતા વિકલાગંતા ધરાિતા લોકોન ેઆપિામા ંઆિતા ધ્ ાનમા ં
િધારો કરો 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 

 સુવનશચત કરો કે કટોકટીનાં પગલાંમાં વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોની 
આિશ્કતાઓ શામેલ છે 

 
 

  
 

 

 

 

 

  

વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો, કે જે ં ે ેઓ ઉચચ જોખિની પરરકસવતઓિા િોઈ શક ્, 
તે ે પગલાં ઓળખિા િાટે વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો અને તેિની પવતહનવધ િના રકણ િાટ 
સંસાઓ સાથે કાિ કરો: 

– સુહનશચત કરો કે સંસાકીય સળોિાં વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો િાટે સેિાઓ પૂરી 
પા્તી એજનસીઓ9 સેિા સાતતય યોજનાઓ વિકસાિે ્ે અને અિલિાં મૂકે ્ે. 

– કારાગૃિ, જલ અને સુધારણા સુવિધાઓિાં વિકલાંગતા િાળા લોકોને ઓળખો અનેે 
ચેપહનયંતણ પગલાં અિલિાં મૂકિા અને સંભવિત આકકસિક પરરકસવતઓને ઓળખિા 
િાટે સંબંવધત અવધકારીઓ સાથે કાિ કરો. 

– સુહનશચત કરો ક વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો ક જઓ બેઘર ્ તેિને પાણી, ખોરાક, ે ે ે ે 
આરય અન ેઆરોગય સભંાળ અનય લોકો સાથ ેસિાન ધોરણે પરૂી પા્િાિા ંઆિે ્ે 
અન ેCOVID-19 થી થતી બીિારી સાિે મળૂભૂત રકણાતિક પગલા ંલ ે ેિાિા ંસકિ ્. 

– સુહનશચત કરો કે વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોની જરરરયાતોને િાનિતાિાદી સેફટંગસિાં 
COVID-19 ફાટી નીકળિાની તૈયારી અને પવતસાદ કાિગીરીિાં ÷યાનિાં લેિાિાં 
આિે  ે ે્, જિાં બળજબરીથી વિસાપનની પરરકસવતિાં, શરણાથô અથિા સળાંતર 
કૅøપિાં, અનૌપચારરક િસાિતો અન ેશિેરી ઝૂંપ્પùીિા ંરિેતા લોકોનો સિાિેશ થાય ્ે. 

COVID-19 ફાટી નીકળિાના આધારે કટોકટીની ઘોષણાઓિાં તેિની જરરરયાતો 
શાિેલ ્ે તેની ખાતરી કરિા િાટે વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો અને તેિની પવતહનવધ 
સંસાઓ સાથે કાિ કરો: 

– સુહનશચત કરો કે વિકલાંગતા સંભાળ રાખનારાઓને આિશયક કાિદારો િાનિાિાં 
્ િન ેકú ્ આિ ે ે અન ેત ે ્ ુઅન ેઅનય લોક્ાઉન પગલાથી મકુ્ત આપિાિા ંઆિ ે  ે

જ ેસપોટ્ સેિાઓની સતત વિસાને અસર કરી શકે ્ે. 

– ્ટ આપિી, જથી વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો કે જઓ ઘરના બંધનિાં નોધપાત તકલીફ ૂ ે ે 
અનુભિી શકે ્ે તેઓને ટૂંકાગાળા િાટ ેઅને સલાિત રીતે કúુ્ અને અનય લોક્ાઉન 
પગલા દરવિયાન ઘરથી બિાર જિાની િંજૂરી િળી શકે. 

– સુહનશચત કરો કે કટોકટીનાં પગલાં વિકલાંગતાના આધારે ભેદભાિ ન કરે. સંસાકીય 
સળોિાં વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો િાટનેા િાનિાવધકાર સંરકણ યંતરચનાને કટોકટીના 
પગલાંના ભાગરપે ઘટા્િી જોઈએ નિû. 

9 સંસાકીય સળોિાં કારાગૃિ, િનોવચરકતસાની િોકસપટલો અને સંભાળઘરોનો સિાિેશ થાય ્ે. 
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આરોગ્-સંભાળ માટના પગલાં ે

COVID-19 આરોગ્સંભાળસુલભ, પોષણષમઅનેસમાવિષછતેનીખાતરીકરો ે

– COVID-19 થી સંબ ં િાઓ પરૂી પા્તા ક્લહનક સપંૂવધત તિાિ પરીકણો અન ેસ ે ણ્ સલુભ 
્ે તેની ખાતરી કરિા િાટ ેકાિ કરો. શારીરરક અિરોધોને સંબોધિા (જે ેિક અસિાન િાગ્, 
સી્ી, મુશકેલથી પિોચિાની જગયાઓ અથિા ઉપયોગિાં મુશકેલ ઉપકરણો); એરટüુર્નલ 
અિરોધો (જે ેિક વિકલાંગતા સાિેના સાિાજજક કલંક અને આિશયક સેિાઓનો ઇનકાર); 
અને નાણાકીય અિરોધો (જે ેિક ઉપચાર અથિા સુવિધાના ઍ્સેસથી સંબંવધત ઉચચ ખચ્). 
સુહનશચત કરો કે COVID-19 આરોગય સેિાઓની સુલભતા વિશેની િાહિતી વિકલાંગતા 
ધરાિતા લોકો અને તેિના સંભાળ રાખનારા લોકો િાટ ેફેલાયેલી ્ે. 

– વિવિધ આિશયકતાઓને અનુકૂળ કરિા િાટ ેસિજ શકાય તેિા અને વિવિધ સિરપોિાં 
િાહિતી પિોચા્ો. સંપૂણ્પણે ફ્ત િૌસખક અથિા લેસખત િાહિતી પર આધાર રાખશો 
નિû, અન ેિાતચીત કરિાની રીતો અપનાિો જ ેબૌવદક, જાનાતિક અને િાનસસક સાિાજજક 
કવતિાળા લોકો િાટ ેસિજ શકાય તેવું ્ે. 

– વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો િાટ ેતિની સિાસય િાટ ે  ંયોગય  ે ની સાિાનય જરરરયાતો અને, જા 
િોય તયા ંCOVID-19 સંબ ં  ે ેલ ુ  ્વધત જરરરયાતો િાટ ઘર  ંપરાિશ આપો. 

– આરોગય કિ ્  ે ેચારીઓન િાહિતી વિકસસત અને પસારરત કરો જથી તઓે વિકલાગંતા ધરાિતા 
લોકો િાટ ેCOVID-19 ના સભંવિત આરોગય અને સાિાજજક પરરણાિોથી િાકેફ િોય. 

– િધ ુજરટલ જરરરયાતો િાળા વિકલાગંતા ધરાિતા લોકો િાટ ેપરૂતો સપોટ્ આપો, ખાસ કરીને 
જો કિોરેýટાઈન અથિા અલગ થયલેા િોય. જાર  ે ેે જરર પ્, તયાર આરોગય અન ેસાિાજજક 
સ ે ે ુિાઓ, પરરિારો અન ેસભંાળ રાખનારાઓ િચચ સભંાળન ંસકંલન કરો. 

– સહુનશચત કરો કે દલુ ભ સંસાધનો (દા.ત. િ ્ સેýટલેટર) ની ફાળિણી અંગનેા હનણય્ો પિૂ-િાલની ્
કવતઓ, ઉચચ સપોટ્ની જરરરયાતો, જિનની ગુણિતાના મૂલયાંકન અથિા વિકલાંગતા 
ધરાિતા લોકો સાિે તબીબી પકપાત પર આધારરત નથી. þચા જોખિિા ં ેિોય તિા લોકોની 
પાથવિકતા િાટ ે  ્  ્ ુWHO િાગદશનનં પાલન કરો.10 

વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો માટ ટસલહલર પદાન કરો ે ે ે

– વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો િાટ ેઆરોગય સંભાળ અને િાનસસક સાિાજજક સપોટ્ િાટનાે 
ટે ્  ે ં ેવલફોન દારા પરાિશ, ટ્સટ િસેજેજંગ અને વિર્ઓ કોનફરનનસગ પદાન કરો. આ તિના 
સાિાનય સિાસય િાટે િોઈ શકે ્ે, અને તેિાં પુનિ્સિાટની જરરરયાતો અને જાં યોગય 
િોય તયાં COVID-19 સંબંવધત જરરરયાતો શાિેલ િોઈ શકે ્ે. 

10 https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/ 

https://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
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સમુદા્માં વિકલાંગતા સેિાપદાતાઓ માટના પગલાં ે

સેિાની સાતત્ ્ોજનાઓનો વિકાસ અને અમલ કરો 

– એક રપરેખાની યોજના બનાિો જિાં કિ્ચારીઓિાં ઘટા્ો થયો ્, અને િિીિટ અને ે ે 
તકનીકી કિ ્  ે  ં ંચારીઓ, તિજ સભંાળ રાખનારાઓને, જા યોગય િોય તયા સુધી િધારિાના 
પગલાંની ઓળખ કરો. 

– સંભાળ રાખનારાઓ િાટ ેપોલીસ તપાસ જિા સુરકા પગલાં િજ પણ જળિિાનું ે ુ 
ચાલુ રાખિા સાથે પગલાંની ઓળખ કરો અને ભરતી અિરોધોને ઘટા્િા િાટે 
સરકાર સાથે કાિ કરો. 

– િધારાની તાલીિ યોજિી અને જો શક િોય તો, નવું કાય્બળ તૈયાર કરિા અને જઓે 
વિસ્ ૃ ે ુત ભૂવિકાઓ લેશે તેિને િાટ ઓનલાઇન િોડલ વિકસસત કરો. 

– અનય સાહનક અપંગતા અને સંભાળ રાખનાર એજનસીઓ સાથે કાિ કરો જથેી ખૂબ 
જ િિતિપૂણ્ રીતે વિકલાંગતા સેિાઓ અને જે ેને ખુલલા રાખિાની આિશયકતા ્ તેિની 
પાધાનયતા િાથ ધરી શકાય. સ ે  ે ંિાઓિા ંઘટા્ા િાટ સૌથી િધુ સિેદનશીલ ગાિકોન ેઓળખો. 

વિકલાગંતા ધરાિતા લોકો અન ેતેમના સપોટ્ નટેિક્ સારે િારંિાર િાતચીત કરો 

– વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો અને તેિના સપોટ્ નેટિક્થી સંબંવધત િાહિતીને પકાસશત કરતી, 
COVID-19 પર અવતરર્ત લસકત િાહિતી પદાન કરો. આિા ંસાતતય યોજનાઓ; ટ ે ેવલિલથ 
અને િોટલાઇન ફોન નંબર; સુલભ આરોગય સેિાઓનાં સાનો; અને સાનો જાં િેન્  
સેહનટાઇઝર અથિા િં÷યીકૃત ઉપકરણો ઍ્સેસ કરી શકાય ્ે જારે તેનો પુરિñો ઓ્ો 
િોય, અથિા પરરકસવતિાં જાં તેિને સિ-અલગ થિાની જરર પ્ે, તે િાહિતી શાિેલ 
િોઈ શકે ્ે. 

– િાહિતીને શેર કરિા િાટ ેવિવિધ પકારના સંચાર પલેટફોિ્ જિા ક ફોન કોલ, ટેે ે ્સટ અને 
સોસશયલ િીર્યાનો ઉપયોગ કરો અને િાલની િાહિતીને સુલભ ફોિકટિાં રપાંતરરત કરો. 

્

– તાલીિ પદાન કરો, અન ેચેપ હનય ં બળને ઝ્પથીતણને લગતા વિકલાગંતા સભંાળના કાય ્
િધારાની કુશળતા શીખિો.11 

– સુહનશચત કરો કે વિકલાંગતા સંભાળ રાખનારાઓ અને સેિા પદાતાઓ પાસે 
િાસક, િાથિોજ અન ે  ે  ે  ્સહિતના વક્તગત રકણાતિક ઉપકરણોનો િન્  સહનટાઇઝસ 
ઍ્સસે ્ે; આ ઉતપાદનોના િધતા ઓ્્રને ÷યાનિાં લો.12 

– ઘરલુ પરાિશ્ દારા અથિા ટે ેલથિાં ઉપયોગિાં લેિાિાં આિતા સિાન પલેટફોિ્ દારા ે વલિ 
યોગય વિકલાંગતા સેિાઓ પદાન કરો. 

11   https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-
when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 

12   https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-
2020.3-eng.pdf 

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
https://�����.11
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જરરર્ાતો હો્ 

 

 

 

્ ે ે

– િધુ જરટલ જરરરયાતો િાળા વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોને ઓળખો અને સંભાળ 
રાખનારાઓની સંખા િયા્રદત િોય અથિા તયાં કોઈ ઉપલöધ ન િોય તયારે આકકસિક 
પરરકસવતઓને ઓળખિા િાટ ેતેિની સાથે, તેિના પરરિારો અને સમુદાય સિાય 
એજનસીઓ સાથે કાિ કરો. 

– સાિાજજક એકલતા અને દૈહનક રદનચયા્ઓિાં વિકપને કારણે વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો ે 
સાિે નિંસા, અપશબ અને અિગણનાની સંભાિનાને ઓળખો; આ જોખિોના ઘટા્ાને 
સિથ્ન આપો, ઉદાિરણ તરીકે જણ કરિા િાટ ેસુલભ િોટલાઇન પદાન કરો. 



COVID-19

  

  
  

સંથાકી્ થળો માટ ના પગલાં ે

COVID-19 ના સંભવિત સંપક્માં ઘટાડો કરો 

સંસાકીય સળોિાં COVID-19 ના સંભવિત સંપકને ઘટા્િા તાતકાવલક પગલાં લો13: 

–  ચેપહનયંતણનાં પગલાં અિલિાં મૂકિા િાટ સૌથી િધુ જોખિિાં રિલા લોકોની ઓળખ 
કરો અને તેિની સાથે તેિના કટબીઓ અને કિ્ચારીઓ સાથે કાિ કરો. 

–  સુહનશચત કરો ક સુવિધાઓ સિચ્ અને આરોગયપદ ્, અને સિચ્તા, ધોિા િાટનીે 
સુવિધાઓ અને પુરિñો ઉપલöધ અને સુલભ ્. 

–  જગયાઓના વિતરણિાં ફરફાર કરીને શક તેટલી િિતિ િદ સુધી ભી્ ઓ્ી કરો.  

–  િિેલી રજ આપિાની યોજનાઓ અિલિા ંમૂકીન ેઅને સમદુાયિા ંરિેિા િાટ પે રૂતા સપોટ્ની  
વિસા સાથે, શક િોય તયાં, િાનસસક વચરકતસાિાળા લોકોની સંખાિાં ઘટા્ો કરો.  

–  સુહનશચત કરો ક રિિાસીઓ COVID-19 વિશેની િાહિતી ઍ્સેસ કરી શકે  ્ અને 
મૂળભૂત સુરકા પગલાંને કિી રીતે અનુસરિા તે જણે ્14. 

–  મુલાકાતના કલાકો દરવિયાન ચેપના ફલાિાને રોકિા િાટ રકણાતિક પગલાં અિલિાં મુકિા, 
અને પરરિારો અને બિારની દહનયા (દા.ત. ટવલફોન, ઇýટુ ે રનેટ, વિર્ઓ કમ્ ુહનક શન) સાથે
િાતચીતની વિવિધ પદવતઓને સરળ બનાિિી. 

સંથાઓમાં COVID19 ચેપ માટ તૈ્ાર રહો15 

–  જરરી િોય તયાર રિિાસીઓને પરીકણ અને તબીબી સંભાળ પૂરી પા્ો; રિિાસીઓને 
જરરી િોય તે મુજબ તબીબી સુવિધાઓનો સંદભ્ આપો. 

–  જઓને COVID-19 થી થતી બીિારીના િળિા કસો ્ે  પણ િોકસપટલિાં દાખલ થિાન
જરર નથી તેિા લોકોની સંભાળ રાખિા િાટ સિાયક કિ્ચારીઓની િધેલી આિશયકતા 
િાટ તૈયાર કરો. 

–  જાર વે ે ેિકલાંગો અને સટાફના રિિાસીઓને જરરી િોય તયાર યોગય વક્તગત રકણાત
ઉપકરણો પદાન કરો. 

–  COVID-19 િાળા લોકો િાટ ચેપહનયંતણના પગલાં અિલિાં મૂકિા જિને િોકસે પટલિાં
દાખલ થિાની જરર નથી (દા.ત. િાસક પિરિાની અને અનય રિિાસીઓ સાથે સંપક્  
િયા્રદત કરિાની સૂચના આપો). 

ી 

િક 

 

્

ે ે
ુ ં ુ

ે ે
ે

ે

ે ે ે
ે ે

ે ે
ે

ે

ે ે ે
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ે

ે

ે
ે ે

13 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-
2020.1-eng.pdf 

14 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
15 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_fle/0019/434026/Preparedness-prevention-and-

control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf?ua=1
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વિકલાંગતા ધરાિતા વનિાસીઓ માટ પૂરતો સપોટ પૂરો પાડો ે ્

– સહનશચત કરો ક રિેિાસીઓની સભંાળ અન ેસિાયતા ચાલુ રાખિા િાટ ેપરૂતા કિ ્ ુ  ે ચારીઓ 
અને સાધનસાિગી જળિિાિાં આિે ્ે. 

– કૉલ-ઇન અને ઓનલાઇન િાનસસક સાિાજજક સેિાઓ અને પીઅરસપોટ્ સહિત, 
રોગ ફાટી નીકળા દરવિયાન તકલીફ અનુભિતા રિેિાસીઓ િાટે િાનસસક સાિાજજક 
સિાયનો ઍ્સેસ પદાન કરો. 

COVID-19 ફાટી નીકળા દરવમ્ાન રહિાસીઓના હકની ગેરટી આપિી ે ં

– તપાસો અને ગેરંટી આપો ક ે ુે રિિાસીઓ સાથે દવ્િિાર કરિાિાં આિશે નિû અથિા 
અિગણના કરિાિાં આિશે નિû અને તે સખતીના પગલાંનો ઉપયોગ રોગ ફાટી નીકળતી 
િખતે થઈ શકતો નથી અથિા િધતો નથી. 

– સુહનશચત કરો ક િાલની દખરખ અને ફરરયાદોની પદવત કાય્રત અને અસરકારક રિ ્ે.ે ે ે ે 
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સમુદા્ માટ પગલાં ે

સામાન્ લોકો દારા અપનાિિામાં આિતા સુરષાના મૂળભૂત પગલાં 

– WHO દારા COVID-19 સાિેના મૂળભૂત સુરકાના પગલાં અંગે તૈયાર કરેલા 
િાગ ્  ્ ુદશનન ેઅનસુરો.16 COVID-19 ન ંજોખિ ગભંીરતાથી લો; ભલ ેતિન,ે તિારી જતને, 
ગંભીર લકણોનુ ુ ેં þરં જોખિ ન પણ િોય, તો પણ તિે તે વક્ત, જને જોખિ િોય, 
તેને િાયરસ આપી શકો ્ો. 

વન્ોકતા દારા સમરરથત કરિામાં આિતા અનુકળ કા્્વિથા અને 
ચેપવન્ંતણના પગલાં 

ૂ

–  COVID-19 ફાટી નીકળા દરવિયાન તિાર કાય્સળ તૈયાર કરિા િાટ ે WHO  
ના િાગ્દશ્નને અનુસરો.17 

–  જાં શક િોય તયાં અનુકળ કાય્કારી વિસાઓનો અિલ કરો જ વિકલાંગતા ધરાિતા 
લોકોને ટેલીિક્ કરિાની િંજૂરી આપે ્ે. સુહનશચત કરો કે તેિની પાસે તેિને જરરરયાત  
િોય તે તકનીકી ્ે , જિાે ં કાય્સળ સાિાને ય રીતે ઉપલöધ કોઈપણ સિાયક ઉતપાદનોનો  
સિાિેશ ્ે. 

–  જો ટલીિરકગ શક ન િોય તો, જા  ે  ં  ંસધુી ચપેન ંુ જોખિ ઓ્ંુ ન થાય તયાં સુધી ગભંીર  
લકણોના þચા જોખિિા ંરિેલ વિકલાગંતા ધરાિતા લોકોન ેરજ લિાની (પ ે ઇે્ રજ સહિત) 
િજૂંરી આપિાનુ ં÷યાનિા ંલો. સરકારી નીવત અન ેસિથનન ્ ુ ંઅનિષેણ કરો જ આ પગલાે નંા  
અિલીકરણને સકિ કરિા િાટ ે હનયોકતા િાટ ઉપલöધ િોઈ શક ે  ્. 

–  કાય્સળના ચેપ હનયંતણ પગલા જિા ક િ ે ે  ેન્  સેહનટાઇઝશન સટે શનોની સે ુલભતાની  
ખાતરી કરો.  

ં

ૂ ે

ે ે

નબળા લોકો માટ સટોરમાસલકો દારા પૂરી પાડિામાં આિતી સટોસ્નો ઍકસેસ 
િધારિામાં આિેલ 

ે

– વિકલાંગતા ધરાિતા લોકો અથિા અનય સંભવિત નબળા લોકોને સટોરને ઍ્સેસ કરિા 
િાટ ેફાળિેલ કલાકો આપિાનું ÷યાનિાં લો; અથિા વિકલાંગતા ધરાિતા લોકોને ખરીદી 
કરિાની િંજૂરી આપિાની િૈકકલપક રીતો ÷યાનિાં લો (દા.ત. ર્વલિરી, ઓનલાઇન) 

વિકલાંગતા ધરાિતા વસકત માટે ુ કટબીઓ, વમતો અને પડોશીઓ દારા 
અવતરરકત સહા્તા પદાન કરિામાં આિશે 

ં ુ

– લાગણીશીલ અને વિિાર સપોટ્ પૂરો પા્િા િાટ ેવિકલાંગતા ધરાિતા વક્ત સાથે 
હનયવિતપણ ેતપાસ કરો, જ ે  ્  ે ેિા ંકાયરત િોઈ શક તિા સાિાજજક એકલતા પવતબંધોને અિલ 
કરિાનુ ે ંશાિલે ્. 

– તથયો જણો, િાહિતગાર રિો અને COVID-19 સંબંવધત અફિાઓ ફેલાિો નિû.18 

16 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
17 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19. 

pdf?sfvrsn=359a81e7_6 
18 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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