
 

સરુત મહાનગરપાલકા 
 

ઉંમર ૬૦ વષષથી વધ ુહોય અને સાથે નીચે જણાવે અન્ય મેડીક કંડીશન (બીમારી) હોય તે 

અંગેની માગષદર્શિકા 

 રાાંફા ગાાની શ્વસનતાંત્રના યોગો જેલા કે અસ્થભા (દભ), COPD, શ્વાસનીભાાં સોજો 

(Bronchiectasis), ટી.ફી.(ડ્રામ), પેપસાના સ્નાયનુી ફીભાયી. 

 રાાંફાગાાની હ્રદમની ફીભાયી જેભ કે હાટટ કેન્સસ્મોય 

  રાાંફાગાાની કકડનીની ફીભાયી 

 રાાંફાગાાની રીલયની ફીભાયી જેભ કે કહેટાઈટીસઅને આલ્કોહોલરક રીલયની ફીભાયી. (ઝેયી કભો) 

 રાાંફાગાાની ચેતાતાંત્રની ફીભાયી જેભ કે ાયકીન્સસન્સસ, સ્રોક અને અન્સમ. 

 ડામાફીટીસ (સગુય)- ભધપુ્રભેહ 

 હામયટેન્સળન (પ્રેળય) રોહીનુાં ઊંચુાં દફાણ 

 કેન્સસય. 

વરરષ્ઠ નાગરરકો માટે 

શુાં કયવુાં શુાં ન કયવુાં 
 સાંણૂટ સભમ ઘયભાાં યહો. 
 ઘયે આલતા મરુાકાતીઓને ભલાનુાં ટાો. 
 જો મરુાકાત જરૂયી હોમ તો ૨ (ફ)ે ભીટય નુાં અંતય 

જાલો. 
 જો એકરા યહતેા હોમ તો દૈનનક જરૂકયમાતની 

આલશ્મક લસ્ત ુાડોળના કોઈ સ્લસ્થ વ્મકતી ાસે 
ભાંગાલો અથલા સયુત ભહાનગયાલરકા હલે્રાઈનન 

 કોયોના લયસ ધાયલતા વ્મક્તતના સાંકટભાાં 
આલવુાં નહીં. 

 નભત્રો કે સગાલહારા ઓને હસ્તધનૂન કે 
બેટલાન ુટાો. 

 બીડબા લાા સ્થો જેલા કે ફાગ 
ફગીચા, ભાકેટ અને ધાનભિક સ્થો એ જવુાં 
નહીં. 



ઉમોગ કયલો. 
 નાના ભોટા ભેલડા’થી કોઈ ણ સાંજોગો ભાાં ફચો 
 ઘયભાાં જ સકિમ યહો.ઘયભાાં હલી કસયત અને મોગા 

કયો. 
 હાંભેળા જમ્મા હરેા અને લોળરૂભનો ઉમોગ કમાટ 

છી હાથ સાબથુી ધોઈ સ્લચ્છતા જાલો. હાથને 
સાબથુી ઓછાભાાં ઓછી ૨૦ સેકન્સડ સધુી ધઓુ. 

 લાયાંલાય સ્ળટ થતી લસ્તઑુ જેલી કે ચશ્ભાને 
લાયાંલાય સ્લચ્છ કયો. 

 ળયદી કે છીક ખાતી લખતે ટીસ્ય ૂેય કે રૂભરનો 
ઉમોગ કયો. છીક કે ખાાંસી ખાધા છી ટીસ્ય ૂ
ેયનો ફાંધ કચયાેટીભાાં નનકાર કયો. અને તભાયા 
હાથરૂભાર અને હાથને ધઓુ. 

 યોગપ્રનતકાય ળક્તત લધાયલા ઘયે જ ફનાલેરી 
બોજનનુાં સેલન કયી, લાયાંલાય ાણી ીને તથા 
તાજાપાોને યસનુાં સેલનુાં કયી સાંતલુરત આહાય 
ભેલો. 

 નનમનભત યીતે તભાયી દૈનનક સલૂચત કયેરી દલાઓ રો.  
 સ્લાસ્્મનુાં ધ્માન યાખો જો તભને તાલ, કપ અથલા 

શ્વાસની તકરીપ કે ફીજી કોઈ ફીભાયી જણામ, તો 
તયત જ નજીકના આયોગ્મકેન્સરની મરુાકાત રો અને 
ડોતટયની સરાહનુાં ચસુ્તણે ારન કયો. 

 તભાયી સાથે ન યહતેા સગાસફાંધીઑ કે નભત્રો સાથે 
પોન દ્વાયા કે નલડીમો કોન્સપયન્સસ દ્વાયા ય આલતો કયો, 
અને જરુરુ જણામ તો તભાયા કયલાયના સભ્મની 
ભદદ રો.  

 ઉનાો હોલાથી ળયીયભાાં ાણી ઓછાં ન થલા દો. 
યૂતા પ્રભાણભા ાણી ીઓ.  
(હ્રદમ અને કકડનીના દદીઑ ભાટે ચેતલણી.) 

 ખલુ્રા હાથભાાં ખસી કે છીક ખાલી નહીં. 
 તભાયા આખ, નાક અને ચેહયાના લાયાંલાય 

સ્ળટ કયલો નહીં. 
 ડોતટયની સરાહ રીધા નલના દલા રેલી 

નહીં. 
 રૂકટન ચેકઅ ભાટે હોક્સ્ટર જવુાં નહીં. 

જેભ ફને તેભ પોન ય ડોતટય’નો સાંકટ 
કયલો. 

 સગા સફાંધીતો ને ઘયે આભાંનત્રત કયલા 
નહીં. 

 AC રૂભભાાં ન યહવે ુાં જોઈએ. 
. 

 

 



વયસ્ક નાગરરકોની માનર્સક તદુંરસ્તી અંગેની સાહ 
કયવુાં ન કયવુાં 
 ઘયે સફાંધીઑ સાથે લાત કયલી. 
 ળાાંનતણૂટ લાતાલયણ રુૂાં ડવુાં. 
 જૂના ળોખો, જેલા કે લચત્રકરા, સાંગીત સબાવુાં લચવુાં લગેયે 

પયીથી જાગતૃ કયલા. 
 સૌથી નલશ્વાસનીમ ભાકહતી ભેલલી અને તેના ય નલશ્વાસ 

યાખલો.. 
 એકરતાણુાં કે કાંટાાને ટાલા ભાટે તભાકુ, ભકદયાાન અને 

ફીજા નળા ટાલા. 
 જો તભને હરેેથી જ ફીભાયી હોમ તો હલે્રાઇન નાંફય 

(08046110007) ય સાંકટ કયલો. 

 ોતાની જાતને ફીજાથી અરગ 
યાખલી. 

 ઓયડાભાાં ોતાની જાતને કેદ 
કયલી. 

 ;gGF8L પેરાલે તેલા સભાચાય 
અથલા ળોનસમર ભીકડમા ય 
આલતી ોસ્ટ ને અનસુયવુાં. 

 ચકાસણી કમાટ નલનાના સભાચાય કે 
ભાકહતીને આગ ન પેરાલલી. 

 

આ સાંજોગો ભાાં હલે્રાઇન નાંફય ય સાંકટ કયલો. 
 ભાનનસક ક્સ્થનતભાાં ફદરાલ જેલા કે કદલસ દયમ્માન લધાયે ડતુાં સવૂ ુ ાં, કોઈ પ્રનતકિમા ન આલી, 

અસ્ષ્ટણે ફોરવુાં 
 જે સફનધઓને અગાઉ ઓખી ળકતા હતા તેઓને ઓખલાભાાં અસભથટતા. 

આનિત લમસ્ક નાગકયકોની સાંબા યાખનાયીઓ ભાટેની સરાહ 
કયવુાં ન કયવુાં 

 કોઈ ણ વદૃ્ધ વ્મક્તતને ભદદ કયતાાં હરેા તભાયા હાથ ધઓુ. 
 લમસ્ક નાગકયકની સાંબા યાખતી લખતે તભારુાં નાક અને ભોં 

ટીસ્ય ૂકે કડાાંથી ઢાાંકો. 
 લસ્તઓુ કે જે લાયાંલાય લાયી છે. તેને સાપ કયો, આભાાં 

ચારલા ભાટેની રાકડી, લોકય, વ્હીરચેય, ભાત્ર લગયેનો 
સભાલેળ થામ છે. 

 વદૃ્ધ વ્મક્તતને તેના હાથ ધોલાભાાં ભદદ કયો. 
 વ્મસ્ક નાગકયકો લડ ેરેલાતો ખોયાક અને ાણીને ચકાસો. 
 વ્મસ્ક નાગકયકોના સ્લાસ્્મની દેખયેખ યાખો. 

 જો લમસ્ક નાગકયકો તાલ, ખાાંસી, 
શ્વાસ રેલાભાાં તકરીપથી  ીડાતા 
હોમ તો તેભની નજીક જવુાં. 

 વ્મસ્ક નાગકયકોને સાંણૂટણે 
થાયીલળ યાખલા. 

 હાથ ધોમા લગય લમસ્ક 
નાગકયકોને સ્ળટ કયલો નહીં. 

જો વધૃ્ધોને નીચેના રક્ષણો હોમ તો હલે્રાઇનનો સાંકટ કયલો. 
 ળયીયના દુખાલા સાથેનો અથલા લગયનો તાલ. 
 સતત ખાાંસીનો હભુરો, ધીભો શ્વાસ. 
 સભાન્સમ યીતે ઓછી ભખૂ, ખાઈ ન ળકવુાં. 


