
(1)
કોરોના કાળમા બાળ સંભાળ

( વાલીઓ માટે )  

એસએમ સીઆરોગ્ય વિભાગ, અર્બન હેલ્થ એડં ક્લાઈમટે

રસેીલીઅંસ સેંટરઓફ એક્સલંસ અને કોમ્યુનીટી મેડીસીન વિભાગ

ગિર્નમમંટ મેડીકલ કોલજે સુરત, UNICEF, WHO નો

સંયુક્ત પ્રયાસ
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સંક્રામણ થી બાળ રક્ષણ ની જાણકારી

સહુને માટે , સહુ સુધી , સહુ વડે, સંકલલત
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બાળકો ના વાલી ને માલહતગાર કરો

1. ર્ાળકોમા પણ કોરોના સંક્રામણ થિાની શક્યતાઓ છે

2. મોટાભાગના વકસ્સામા ર્ાળકોમા સંક્રામણ આરોગ્યની કોઈ પણ તકલીફ િગર

અથિા તો હળિા લક્ષણો િાળુ હોય છે

3.  મોટાભાગના સંક્રાવમત ર્ાળકો ની સમ્ભાળ ઘર ેજ રાખીને લઈ શકાય છે

4. કૂટુમ્ર્ ના સભ્યો જો રોગ અટકાયત ની િતબણુક કાળજીથી રાખી શકે તો ર્ાળકો મા

સંક્રામણની શક્યતાઓ ઘટે છે

મહદ અંશે વાલીની આરોગ્યપ્રદ વતતણુક બાળકો મા સંક્રામણ અટકાયત નુ કામ કરે છે

એટલજુ નહી

બાળકો ને આરોગ્યપ્રદ વ્યવહારની તાલીમ આપે છે
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વાલીએ રાખવાની રોજંદી કાળજ

1. ઘરની ર્હાર જતીઆિતી વ્યવક્ત ઘર ર્હાર વ્યિવસ્થત માસ્ક િગર નીકળે

નહી

2. ઘરના દરકે સભ્યો હાથ ધોિાની ટેિ રાખે

3. ઘરના સભ્યો રુમમા ટોળે મળિાનુ ટાળે

4. ઘરના ર્ધા સભ્યો રોગ પ્રવતકારક શવક્ત સુદ્રઢ કરિાલક્ષીઆહાર વિહાર ની

કાળજી રાખે

5. ઘરના કોઇ પણ સ્ભ્યને કોરોના ના હળિા પણ લક્ષણ લાગે તો વિના વિલમ્ર્

ઘરમા ર્ીજા થી સમ્પકબ ટાળે

6. ઘરમા સુયબનો તડકો પ્રિેશે અને હિાની અિર જિર રહે તે જરુરી છે.

7. ર્ાળકના પોષણ અને રુવટન રસીકરણ માટે સમ્પુણબ કાળજી રાખે
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1) બાળકોમા રોગ પ્રલતકારકર ઉપાયો – માસ્ક નો વપરાશ શીખવો

• 6 થી 10 િશબ 11-18 િષબ ર્હેરાર્ાળક/એમના વશક્ષક+િાલી

• પાંચ વર્ત થી નાના બાળકો માટે માસ્્ની ભલામણ નથી

• સહુ ઘરની બહાર જાય ત્યારે માસ્ક નો વપરાશ કરે

• ઘરમા કોઈને પણ તાવ, ખાંસી, શરદી ની તકલીફ થઈ હોય , કોરોના પોઝીટીવ કેસ ના સમ્પકતમા આવ્યા હોય

તેમણે ઘરમા પણ માસ્ક નો ઉપયોગ કરવો

• વાલીઓ માસ્ક નો વ્યવલસ્થત ઉપયોગ કરે તો બાળકો શીખશે

1) માસ્ક ઉમ્મર મજુબ માપ અને લડઝાઈનના પસંદ કરવા થી બાળકો આનંદ થી પહેરશે .

2) માસ્ક બાળકના મોઢા પર બરાબર ફીટ આવવો જોઇએ

3) માસ્ક થી નાક અને મો બન્ને બરાબ ઢંકાવા જોઇએ

4) માસ્ક રોજ ધોવાવા જોઇએ અને બદલાવા જોઇએ , ડીસ્પોલસબલ માસ્ક હોય તેનો રોજ નીકાલ કરવો

5) માસ્ક કોઇ કારણ્થી ભજે વાળો થાય/ ગંદો થાય તો તરત બદલી ને નવો પહેરાવો

6) બાળક માસ્ક પહેરે પછી તેને હાથ ન લગાડે તેની તાલલમઆપો/ કાળજ રાખો

7) માસ્ક કાઢયા પછી હાથ સાબુ વડે વ્યવલસ્થત ધુવો/ ધોતા શીખવો UHCRCE
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2)  બાળકોમા રોગ પ્રલતકારક ઉપાયો - હાથ ની સ્વચ્છતા શીખવો

• સાબુ અને પાણી થી:  ( જંતુનાશક સાબુ હોય તો સારુ ન હોય તો કોઇ પણ સાબુ ) ઘર,ે  લનયલમત

ચુક્યા વગર બહારથી આવીને, બહારની વસ્તુને હાથ લગાડે તો, ખાંસી/ છીકં માટે નાક સામે હાથ

રાખ્યા પછી , માસ્ક કાઢયા પછી, ઘરમા કોઇ બીમાર હોય ત્યારે ખાસ

• ઓછા મા ઓછુ 40 સેકંડ સુધી હથેળી ના બધા ભાગ ધોવાય ત્યા સુધી

• સેનીટાઈઝર થી : ઘરની બહાર હો, પાણીની સગવડ નહોય ત્યાર,ે કોરોના સંક્રામણ થયુ હોય ત્યારે

UHCRCE
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3) બાળકોમા રોગ પ્રલતકારક ઉપાયો- શ્વસન સ્વચ્છતા શીખવો

• હળવાશ થી બોલવાની ટેવ પાડો

• ખાંસી કે છીક આવે તો બીજાની સામે થી ખસી

જાવ

• ખાંસી કે છીક આવે ત્યારે રુમાલ કે ટીસ્યુ પેપર મો

આગળ રાખો

• ખાંસી કે છીક આવે ત્યારે રુમાલ કે ટીસ્યુ હાથ મા

ન હોય તો હાથ ની બાયઆગળ ખાવ

• ખાંસી કે છીક ખાધા પછી સાબુ થી હાથ ધોઇ કાઢો

• હાથ ધોયા પછી માસ્ક પહેરી લો

ખાંસી કે છીકં

રુમાલ કે ટીસ્યુ

પેપર મો આગળ

રાખી ને ખાધા

પછી

સાબુથી હાથ

વ્યવલસ્થત ધોવા

• વારે વારેઆંખ, નાક , મો ને

હાથ લગાવવાની ટેવ હોય તો

ભુલવાની કોશીશ કરો

• કોઇ કારણસરઆંખ/નાક/મો

ને હાથ લગાવવો પડે તો

પહેલા હાથ ધુવો

• આંખ/  નાક/  મો ને હાથ

લગાવ્યા પછી તરત હાથ ધુવો

UHCRCE
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4) બાળકોમા રોગ પ્રલતકારક ઉપાયો -સમાજક અંતર શીખવો

UHCRCE
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5) બાળકોમા રોગપ્રલતકારક શલિની સુદ્રઢતા –આહાર પોર્ણ શીખવો

રોટલી

ભાત

દાળ

ફળો

શાકભાજી

પાંદડા િાળી

ભાજી

દહી/છાસ/દૂધ

ગોળ / ખાંડ

તેલ/ ઘી

વલમ્ર્ુ/ આદુ/ 

હળધર

આયોડીન યુિ મીઠુ

સ્િચ્છ

અને

પુરતુ

પાણી

ઉમ્મર મજુબ

સમતોલ

આહાર

------------

પહેલા 6 

માસ ફિ

માતા નુ દુધ

1) સગભાત + પાંચ વર્તથી નાના + 

શાળા ની ઉમ્મરના+ તરુણો નુ

લનયલમત પોર્ણ મુલયાંકન

વજન + ઉંચાઇ,  એલનલમયા

2) કુપોલર્ત બાળકો માટે

પુરક પોર્ણઆહાર ( ICDS) 

3) સામ બાળકોની જતેે સમય ની

સુચના મજુબ સમ્ભાળ
UHCRCE
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6) ર્ાળકોમા રોગપ્રવતકારક શવક્તની સુદ્રઢતા-યોગ/કસરત/રમત શીખિો

ઉમ્મર

સગિડ

સજંોગો

મજુર્

રમતા

રમતા

શ્વસન

કસરત

ખુર્

જરૂરી

UHCRCE
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7) બાળકોમા માનલસકઆરોગ્ય ની સુદ્રઢતા પર ધ્યાન આપો

પ્રવ્રુત્ત મનઆરોગ્યમય મન
• કોરોના કાળમા વાલીઓ ની જવાબદારી વધે છે.

• બાળકો ને સમયઆપો, અને પ્રવ્રુલિઓમા વ્યસ્ત રાખો

• એક કે બે બાળકો ના યુગ મા બાળક એકલવાયુ થઈ જાય છે એ સમજો

• આરોગ્યપ્રદ પ્રવ્રુલિઓ મા સામેલ કરો,

• ઘરના રોજંદા કામમા જોડો,ઉમ્મર મજુબ જવાબદારી પણ આપો

• માનસીક શાંતી મળે તેવી પ્રવ્રુલિઓ મા સામેલ કરો, 

• સ્ક્રીન સમય લનયંલિત કરો, લસ્ક્રન ઉપયોગ માટે સલાહ સુચન અને

નીરીક્ષણ રાખો

• આરોગ્ય જળવણી ના જે સુચનો આપો તેનો જાતે પણ અમલ કરો

• એમની હોબી (કળા) ને પ્રોત્સાલહત કરો
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8) ર્ાળકો ને શારીવરક માનવસકઆરોગ્ય માટે પ્રવ્રુત્ત રાખો

ખરીદી રસોઈ સફાઈ બાગ કામ આરોગ્ય નીલરક્ષણ

કૌટુમ્બીક હળવાશ આઈ ટી તાલીમ કૌટુમ્બીક પ્રાથતના સોલસયલ લમડીયા સેવા સહાય

UHCRCE
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9) ફરજ પર થી કે ખૂર્ અગત્યના કામે ર્હારથી ઘરમાઆિો ત્યાર ે

• દરિાજા ના ર્ેલ, આગળા કે

હેંડલ ને સીધો હાથ ના લગાડો.

• રુમાલ કે ટીસ્યુ પેપર ને હાથ

મા રાખી એ કામ કરો

• ઘરમા દાખલ થતા ની સાથે

પહેલા ર્હારની સપાટી પર

હાથ નહી લાગે તેમ માસ્ક કાઢો

• આિતાની સાથે ઘરના

ફરવનચર , વદિાલ, સાધનો ને

હાથ ધોયા િગર અડિુ નવહ. 

• આિતા ની સાથે હાથ ધોયા

િગર ઘરના સભ્યોને પણ

મળિુ નહી

• હાથ ધોિા મા સમય, સાર્ુ, 

સેનીટાઇઝર ની કસર કરશો

નહી.

• ખૂર્ કાળજી થી હાથ ધુિો

• ત્યાર પછીજ ઘર ની ચીજ િસ્તુ

અને સભ્યોને હાથ લગાડો

મોર્ાઇલ ,ચશ્મા, ચાિી ને સાર્ુ

કે આલ્કોહોલ િાળા વક્લનર િડે

સાફ કરિા

ટેર્, લેપટોપ,ડેસ્ક કોમ્પુટર ની

સપાટી ને સાફ કયાબ ર્ાદ િાપરો

• ધોિા મા સરળ હોય એિા કપડા

પહેરો

• ઘરના સભ્યોને મળતા પહેલા

ર્હારના કપડા ધોિા નાખો

• સ્નાન કરી લો.  

UHCRCE
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10) કોરોના થી રક્ષણ માટે ઘર ની સંભાળ

• ઘર ને સાફ સુથરુ રાખવુ

• જંતુનાશક પ્રવાહી / સાબુ વાળા પ્રવાહી વાપરી ને

રોજ પોતા કરવા

• ઘર મા સુયતલકરણ બરાબર પ્રવેશી શકે અને હવાની

અવર જવર રહે તે માટે બારીઓ ખુલલી રાખવી

• ઘરમા પૂરતા પ્રમાણમા પાણી ની વ્યવસ્થા રાખો

• બહારથી લાવેલ સામાન ધોઇ ને / તડકામા રાખ્યા

પછી વાપરો

• ઘારમા એક સાથે ટોળુ વળી ને એક રુમમા બેસવા નુ

ટાળો

• સગવડ હોય તો વડીલો ને/ અન્ય લબમારી વાળા

વ્યલિને ઘરમા જુદા રુમમા રાખો

કોરોના થી સ્િરક્ષણ માટે ઘરની સંભાળ પણ જરુરી
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11) ર્ાળકો ના આરોગ્ય નુ િાલી દ્વારા વનરીક્ષણ કરિુ

આમા થી

કોઈ પણ

લક્ષણ

જણાય તો

તત્કાલીક

આશા / 

આ.વા.  

કાયતકર /

એએન એમ

કે

આરોગ્ય કેંદ્ર

/ 

ડોક્ટર ની

મદદ

લો

ખોરાક ની રુલચ

ઓછી થવી

વધુ રડ રડ

કરવુ
ચપળતાઓછી

થવી

સ્નાયુ ઓ નુ

કળતર
પેટમા

દુખાવો

ગળામા

દુખાવો

શરીર ગરમ

કે ઠંડુ પડવુ

તાવ

આવવો

શરદી

છીકં
ઉધરસ શ્વાસ મા

તકલીફ
ઝડા ઉલટી ખેંચ

આવવી
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િાલી ની સલામત િતબણુક =  ર્ાળકો નુ રક્ષણ અને તાલીમ

UHCRCE

16


