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આભાર,
મેયર ગોટoન
3-8-20
મેયર િેલ'ડા ગોટ-ન અનેિકમશનર ઓફ હે5થ ડો. 7ેેગ હ8બોગ લેિે:સ=ટનનો COVID-19 (2019 નોવેલ
નવલકથા)
નો ?થમ કે સ @હેર કરેછે. આરો=ય િઅધકારીઓ કે 'ટકી િેડપાટ-મે'ટ ફોર િપGલક હે5થ (કે ડીપીએચ)
સાથેમળીને
તેLિયMની નNકના સપક-માઆવી શકે તેવા તમામ લોકોની ઓળખ અનેવાત કરવા માટે કામ કરી રPેા છે . આ
LિયMઓ તાવ અનેQસન લRણો માટે નજર રાખવામાઆવશે. કે 'ટકીમાપિેU થયેલા ચાર કે સો છે .

તબીબી ગોપનીયતા કાયદાનેકારણેLિયM િેવશેની વધારાની િેવગતો ?દાન કરી શકાતી નથી.
મેયર ગોટWનેકPેે, "અમેઆ કરી શકીએ છીએ, અનેઅમેતેમાથી પસાર થઈશ," આપણેવૃZેોની સભાળ
રાખવી,
પાયાની \વ]છતા તરફ ^યાન આપવઅનેયાદ રાખવજ_રી છેકેગભરાવાની જ_ર નથી. ફM સામા'ય સમજ
વાપરો અનેતૈયાર રહો. અમેસિેિનaત કરીશકે તમે@ણ કરશો. "
આરો=ય િેવભાગેCOVID-19 ના ફે લાવાનેરોકવા માટે આ ટીbસ ઓફર કરી:
સાબઅનેપાણીથી તમારા હાથ વારવાર ધોઈ લો, ખાસ કરીનેબાથ_મમાગયા પછી; ખાવપહેલા; અનેતમારા
નાક ઉપર ફ
ે
કાયા પછી, ઉધરસ અથવા છીક આવવી.
બીમાર લોકો સાથેગા close સપક-ટાળો.
તમારી આખો, નાક અનેમો touch◌ેાને\પશ-કરવાનટાળો.
fેારેતમેબીમાર હો gયારેઘરેજ રહો.

તમારી ખાસીને·◌ેા◌ે કી દો અથવા પેશીથી છીક કરો, પછી પેશીઓનેકચરાપેટીમાફiકી દો.
િેનિયમત ઘરેલસફાઈ \?ેેનો ઉપયોગ કરીનેઅથવા સાફ કરવાથી વારવાર \િપશ-ત વ\તઓ
અનેસપાટીઓનેસાફ
અનેજતનાશક કરો.
વાયરસ મjયgવેLિયM-થી-LિયMમાફે લાયેલો હોવાનમાનવામાઆવેછે.
એક બી@ સાથેગા about સપક-માહોય તેવા લોકોની વ]ચે(લગભગ 6 ફ
ટની અદર).
fેારેચપ
ે k\ત LિયMનેખાસી આવેછેઅથવા છીક આવેછેgયારેQસનના ટીપાlેારા પેદા થાય છે .
આ ટીપાનNકના લોકો અથવા ફે ફસામાQેાસ લેવામાઆવતા લોકોના મોઅથવા નાકમાઉતરી શકે છે.
િવરm પjત વયના લોકો અનેજને ેી લાબી િતબયત લથડતી હોય છે , તેઓનેCOVID-19 ની િજટલતાઓનજોખમ
વધારેછે. સીડીસી 60 વષ-થી વધઉ
મરના લોકો અનેoદય, ફે ફસા અથવા િેકડની રોગ, કે 'સર અથવા
ડાયાિેબટીસવાળા કોઈપણ માટે નીચેની ભલામણ કરેછે:
શp તેટલઘરેરહો.
· ખાતરી કરો કે તમારેઘરેરહેવાની સલાહ આપવામાઆવેતેવા િેક\સામાદવાઓ અનેપરવઠાની .:સેસ તમારી
પાસેછે.
fેારેતમે@હેરમાબહાર @ઓ છો, gયારેબીમાર લોકોથી દર રહો, નNકના સપક-નેમયા-િેદત કરો અનેવારવાર
તમારા હાથ ધોઈ લો.
ભીડ ટાળો.
કોિેવડ -19 એ એક merભરતો રોગ છેઅનેનવીનતમ માિેહતી પર આરો=ય િેવભાગ અrતન રહેછે.
COVID-19 િેવશેસમદાયના ?sેોના જવાબમાસહાય માટે , લેિે:સ=ટન-ફાયેટ કાઉ'ટી આરો=ય િેવભાગ, @હેર
સtયો માટે ક aલ સે'ટર ચલાવી રPેેછે . (859) 899-2222 પર ક callingલ કરીનેઅથવા COVID19@lfchd.org ને
ઇમેઇલ કરીને?sેો પછી શકાય છે . િઅિતરM માિેહતી, વારવાર પછાતા ?sેો િસહત, lfchd.org અનેLFCHD
સોિેશયલ મીિેડયા એકાઉ'vસ પર મળી શકે છે. અમને
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.facebook.com%2FLFCHD&amp;data=02%7C
01%7Cpjpare2%40email.uky.edu%7C73e15ea64ff6459fdc4608d7c444f003%7C2b30530b69b64457b818
481cb53d42ae%7C0%7C0%7C637193672710771653&amp;sdata=4zTUeTSdALqhv%2B0IrX8ppFfJyqb99L

yhF0kCT5rk5HM%3D&amp;reserved=0 પર ફે સબક પર શોધો, અથવા અમને
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=www.xwitter.com%2FLFCHD&amp;data=02%7C0
1%7Cpjpare2%40email.uky.edu%7C73e15ea64ff6459fdc4608d7c444f003%7C2b30530b69b64457b8184
81cb53d42ae%7C0%7C0%7C637193672710771653&amp;sdata=O8z%2B%2Fpbcccgomy6TzxgCpyGioV
MSKj1Sw3EGSVcS3ro%3D&amp;reserved=0 અનેInstagram પર Twitter પર અનસરો.

