
કૃપા કર&નમેેયર iલ-ડા ગોટ2 ન અન4ેહેર આરો7ય iનયામક 9ેગે હ:બોગ<  ે  ે  iનવેદન જ ઓ. 

હ  ેઆશા રાD  ે  ે છ   કેતમ4ેણતા હશો કેઅમેઆ પર અથાક મહેનત કર& રIેા છ&એ અનેતૈયાર છે. અમદેર ે

કનશેા ત 

રહેવાની iવન તી કર&એ છ&એ અન4ેણીએ છ&એ કેઆ પiરiOથiત iવકiસત થતા જ અમેવR  ે માiહતી 

આપવા<  ે  ે ચાU  ે  

રાખીW  ે  ે . 

આભાર, 

મેયર ગોટoન 

3-8-20 

મેયર િેલ'ડા ગોટ-ન અનિેકમશનર ઓફ હે5થ ડો. 7ેગે હ8બોગ લેિે:સ =ટનનો COVID-19 (2019 નોવેલ 

નવલકથા) 

નો ?થમ કેસ @હેર કરછેે. આરો=ય િઅધકારીઓ કે'ટ કી િેડપાટ-મે'ટ ફોર િપGલક હે5થ (કેડીપીએચ) 

સાથમેળીન ે

તેLિયMની નNકના સ પક-મા આવી શકેતેવા તમામ લોકોની ઓળખ અનેવાત કરવા માટેકામ કરી રPેા છે. આ 

LિયMઓ તાવ અનેQસન લRણો માટેનજર રાખવામા આવશે. કે'ટ કીમા પ િેU થયેલા ચાર કેસો છે. 

 

તબીબી ગોપનીયતા કાયદાનકેારણેLિયM િેવશનેી વધારાની િેવગતો ?દાન કરી શકાતી નથી. 

મેયર ગોટWનકેP  ે  ે , "અમઆે કરી શકીએ છીએ, અનઅેમેતેમા થી પસાર થઈશ  ," આપણવેૃZેોની સ ભાળ 

રાખવી, 

પાયાની \વ]છતા તરફ ^યાન આપવ  અનયેાદ રાખવ  જ_રી છેકેગભરાવાની જ_ર નથી. ફM સામા'ય સમજ 

વાપરો અનેતૈયાર રહો. અમેસ િેિનaત કરીશ  કેતમે@ણ કરશો. " 

આરો=ય િેવભાગCેOVID-19 ના ફેલાવાનેરોકવા માટેઆ ટીbસ ઓફર કરી: 

સાબ અનપેાણીથી તમારા હાથ વાર વાર ધોઈ લો, ખાસ કરીનેબાથ_મમા ગયા પછી; ખાવ  પહેલા ; અનેતમારા 

નાક ઉપર ફ  

 ે  

કાયા પછી, ઉધરસ અથવા છીક  આવવી. 

બીમાર લોકો સાથેગા close સ પક-ટાળો. 

તમારી આ ખો, નાક અનમેો touch◌ેાન\ેપશ-કરવાન  ટાળો. 

fેારતેમેબીમાર હો gયારઘેરજે રહો. 



તમારી ખા સીને·◌ેા◌  ે  કી દો અથવા પેશીથી છીક  કરો, પછી પેશીઓનેકચરાપટેીમા ફiકી દો. 

િેનિયમત ઘરલે સફાઈ \?ેનેો ઉપયોગ કરીનેઅથવા સાફ કરવાથી વાર વાર \િપશ-ત વ\ત ઓ 

અનેસપાટીઓનેસાફ 

અનજે ત નાશક કરો. 

વાયરસ મ jયgવLેિયM-થી-LિયMમા ફેલાયેલો હોવાન  માનવામા આવેછે. 

એક બી@ સાથેગા about સ પક-મા હોય તેવા લોકોની વ]ચે(લગભગ 6 ફ  

ટની અ દર). 

fેારચેપેk\ત LિયMનેખા સી આવેછેઅથવા છીક  આવેછેgયારQેસનના ટીપા lેારા પેદા થાય છે. 

આ ટીપા નNકના લોકો અથવા ફેફસામા Qેાસ લવેામા આવતા લોકોના મો અથવા નાકમા ઉતરી શકેછે. 

િવરm પ jત વયના લોકો અનજેને ેી લા બી િતબયત લથડતી હોય છે, તેઓનCેOVID-19 ની િજટલતાઓન  જોખમ 

વધારછેે. સીડીસી 60 વષ-થી વધ ઉ  

મરના લોકો અનoેદય, ફેફસા અથવા િેકડની રોગ, કે'સર અથવા 

ડાયાિેબટીસવાળા કોઈપણ માટેનીચેની ભલામણ કરછેે: 

શp તેટલ  ઘરરેહો. 

· ખાતરી કરો કેતમારઘેરરેહેવાની સલાહ આપવામા આવતેેવા િેક\સામા દવાઓ અનપે રવઠાની .:સેસ તમારી 

પાસેછે. 

fેારતેમે@હેરમા બહાર @ઓ છો, gયારબેીમાર લોકોથી દ ર રહો, નNકના સ પક-નમેયા-િેદત કરો અનેવાર વાર 

તમારા હાથ ધોઈ લો. 

ભીડ ટાળો. 

કોિેવડ -19 એ એક merભરતો રોગ છેઅનનેવીનતમ માિેહતી પર આરો=ય િેવભાગ અrતન રહેછે. 

COVID-19 િેવશેસમ દાયના ?sેોના જવાબમા સહાય માટે, લેિે:સ =ટન-ફાયેટ કાઉ'ટી આરો=ય િેવભાગ, @હેર 

સtયો માટેક aલ સે'ટર ચલાવી રP  ે  ે છે. (859) 899-2222 પર ક callingલ કરીનેઅથવા COVID19@lfchd.org ન ે

ઇમેઇલ કરીને?sેો પ છી શકાય છે. િઅિતરM માિેહતી, વાર વાર પ છાતા ?sેો િસહત, lfchd.org અનેLFCHD 

સોિેશયલ મીિેડયા એકાઉ'vસ પર મળી શકેછે. અમન ે

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 ફેસબ ક પર શોધો, અથવા અમન ે

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 અન સરો. 


