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કોિવડ-19

માગ�દિશ�કાઓ અને �ચૂનાઓ
(ગીર અભયાર�ય અને રા���ય ઉ�ાન)

ુવ�ય�ાણી િવભાગ, સાસણ-ગીર, વન િવભાગ, �જરાત રા�ય

       કોરોના વાઇરસ રોગ (કોિવડ-૧૯) SARS-CoV-2 વાઇરસથી ફ�લાતો �સન રોગ છે. આ હળવાથી ગભંીર

�સન ચેપ �ધુીની �બમાર� છે, � ક�ટલાક �ક�સાઓમા ં�વલેણ બની શક� છે.                                                      .

      કોિવડ-૧૯ના સૌથી સામા�ય લ�ણો તાવ આવવો, થાક લાગવો અન ે �કૂ� ઉધરસ આવવી �વા છે.

ુ ુઅ�કુ દદ�ઓમા ં શર�રનો �ખાવો થવો, નાક બધં થઈ જ�,ંુ નાકમાથંી પાણી વહ�� ,ંુ ગળામા ં �ખાવો થવો

અથવા ઝાડા થવા �વા લ�ણો પણ જોવા મળ� શક� છે સામા�ય ર�તે આવા લ�ણો હળવા હોય છે અને ધીમે

ધીમે વધ ેછે. ક�ટલાક લોકો ચેપ��ત થઈ �ય છે છતા ંપણ ત ે�ય��તઓમા ંકોઇ લ�ણો ક� અ�વ�થતા જોવા

મળતી નથી. ��ૃધ લોકો અને એવા �ય��તઓ ક� �ન ેહાઇ��ડ �ેશર, �દયન ેલગતી કોઇ �બમાર� અથવા

ડાયાબીટ�સ �વી �તર�ક સમ�યાઓ હોય એવા લોકોમા ંઆ �બમાર� ગભંીર�પ ધારણ કર� તેવી સભંાવના

વ� ુહોય છે. તાવ, ઉધરસ અને �ાસ લેવામા ંત�લીફ થતી હોય તેવા �ય��તઓએ તા�કાલીક તબીબી સારવાર

લેવી જોઇએ.                                                                                                                                                               .

       કોિવડ-૧૯ થી સ�ંિમત �ય��તના સપંકમા ંઆવવાથી તેનો ચેપ લાગી શક� છે. કોિવડ-૧૯ થી સ�ંમીત�

�ય��તના ઉધરસ ખાવા અથવા �ાસો�છ�ાસની ��યા સમય ે નાક અને મોઢામાથંી નીકળતા ��ુમ કણો

૨. કોિવડ-૧૯ અને તેના લ�ણો બાબતે.

૧. પ�રચય

       િવ� �વા��ય સગંઠન (ડબ��.ુએચ.ઓ) �ારા ડ�સે�બર-૨૦૧૯ મા ંચીનના �બેઇ �ાતંના �હુાનુ

શહર� માથંી અ��યા ઇટ�યોલો�વાળ� �સન��યાને લગત �બમાર�વાળો રોગચાળો ફ�લાવાની ઘોષણા

કરવામા ં આવી હતી. તેના ઉદભવ બાદ આ રોગચાળો �બુ ઝડપથી સમ� િવ�મા ં ફ�લાયો છે.

૧૧ માચ-૨૦૨૦ ના રોજ ડબ��.ુએચ.ઓ �ારા કોિવડ-૧૯ રોગને િવ��યાપી રોગચાળો ઘોિષત કરવામાં�

આ�યો. કોિવડ-૧૯ની �વતમાન ��થતી અને રા�ય સરકાર�ી અને ક��� સરકાર�ીની સલાહથી ગીર�

અભયાર�યને ૧૭ માચ-૨૦૨૦થી �વાસન હ��  ંુમાટ� બધં કરવામા ંઆવલે હ�.ુ અ� ��ુય વનસરં�ક�ી�

(વ�ય�વ) અને ચીફ વાઇ�ડ લાઇફ વોડન, �જુરાત રા�યના તા�તરના આદ�શથી (પ� �માકં:�

વપસ/ટ�-૨૬/બ/૨૭૯૨-૨૮૧૧, તાર�ખ: ૦૩/૦૯/૨૦૨૦) તાર�ખ ૦૧ ઓ�ટોબર-૨૦૨૦થી ગીર પ�રચય

ખડં દ�વળ�યા (દ�વળ�યા સફાર� પાક) અને ૧૬ ઓ�ટોબર-૨૦૨૦થી ગીર જગંલ ��ઇલને �વાસન હ�� ુ�

માટ� ��ુ� ંુ �કુવાનો િનણય કરવામા ં આવલે છે. રા�ય સરકાર�ી અને ક��� સરકાર�ી �ારા બહાર�

પાડવામા ંઆવતા �ચુનો અને માગદિશ�કાઓ �જુબ કોિવડ-૧૯ થી સાવચેતી રાખવાની જ�ર છે અને આ�

મહામાર�ના સમયમા ં દર�કને �રુ��ત રાખવા તમામે આ માગદિશ�કાઓ� ંુ ��ુતપણે પાલન કરવા�ું�

રહશ� .ે માગદિશ�કામા ં�વતમાન પ�ર��થિતઓને �યાને લઇ જ�ર�યાત જણાય અને રા�ય સરકાર�ી અને� �

ક��� સરકાર�ી �ારા નવી માગદિશ�કાઓ �કાિશત કરવામા ં આવ ે તેવા સજંોગોમા ં સમયાતંર� �ધુારા�

કરવામા ંઆવશ.ે                                                                                        .

    આ માગદિશ�કાનો ઉ�ે�ય �લુાકાતીઓ અને કમચાર�ઓની કોિવડ-૧૯થી �રુ�ા અને આ� �

રોગચાળાને વ� ુ ફ�લાતો અટકાવવાનો છે. આ રોગચાળાને ફ�લાતો અટકાવવા અને સાવચેતી માટ�

લેવાના થતા પગલા ં િવશ ે નીચે િવગતવાર માગદિશ�કા આપવામા ં આવી છે. સમય, સજંોગો અને�

પ�ર��થતીને અ��ુપ આ માગદિશ�કામા ં�ધુારને અવકાશ છે.                                            � .
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�ય��તની આસ-પાસમા ંરહલ�  પદાથ� અને સપાટ�ઓ ઉપર ચ�ટ� �ય છે �યારબાદ જયાર� કોઈ �વ�થ �ય��ત

આવા પદાથ� અને સપાટ�ઓનો �પશ કયા બાદ પોતાના નાક, કાન અને મોઢાન ે�પશ કર� તો ત ે�ય��ત પણ� � �

સ�ંિમત થાય છે. કોઇ કોિવડ-૧૯ સ�ંિમત �ય��ત �ારા ઉધરસના સમય ેનીકળતા ��ુમકણો કોઇ ન�કમા ંરહલ�

�ય��તના �ાસમા ંઆવવાથી પણ સ�ંમણ� ંુજોખમ વધ ેછે. આ જ કારણ છે ક� કોઇ �બમાર �ય��તથી સામા�જક

�તર �ળવ� ંુજ�ર� છે.                                                                                                                                            .

       ગીર જગંલની �લુાકાત લેતા સમય ે �લુાકાતીઓ અન ે �ટાફની સલામતી �િુનિ�ત કરવા માટ� તમામે

માગદિશ�કામા ંદશાવલે ��ુાઓ� ંુપાલન કરવા� ંુરહશ� .ે                                                                                         � � .

૩. કોિવડ-૧૯ માટ�ના િનવારક પગલાઓં :

તા�તરના અ�યન �જુબ � લોકોમા ંકોિવડ-૧૯ના લ�ણો દ�ખાતા નથી એવા લોકો �ારા પણ કોિવડ-૧૯

નો ચેપ ફ�લાય શક� છે.                                                                                                                                             .

કોિવડ-૧૯ વાયરસના સપંકમા ંના આવવાથી આ રોગન ે ફ�લાતો અટકાવી શકાય છે.                                       � .

�ભેુ�છા પાઠવવા માટ� એકબી�ન ે �પશ કયા િવનાની પ�ધિતઓનો ઉપયોગ કરવો.                                    � �  .

હાથ ધોયા િવના નાક, કાન અન ે મોઢાન ે �પશ કરવો નહ�.                                                                                  � .

સાવજિનક �થળોની �લુાકાતના સમય ે મા�ક પહર� � ંુફર�યાત છે.                                                                  � .

જો આપ સ�ંિમત હોય તો મા�ક �વ�થ �ય��તઓની �રુ�ા માટ� છે.                                                                  .

ઉધરસ ખાતા સમય ે અથવા છ�ક ખાતા સમય ે આપના મોઢા અન ે નાકન ે �માલ અથવા કોણીના �દરના

ભાગનો ઉપયોગ કર� ઢાકં� ંુઅને સાવજિનક �થળોએ �કંુ� ંુનહ�.                                                                     � .

ટ��� ુપેપરનો ઉપયોગ કયા બાદ કચરા પેટ�મા ંજ તેનો િનકાલ કરવો.                                                            � .

જો લ�ણો િવકસ ે તો પોતાના શર�ર� ંુ તાપમાન ચકાસ� ંુ અન ે ન�કના આરો�ય ક���નો સપંક કર��

પર��ણ કરાવ�.ંુ                                                                                                                                                    .

વારંવાર સા� ુઅન ે પાણીથી હાથ ધોવા અન ે જો પાણી અન ે સા� ુઉપલ�ધ ન હોય તો હાથ ધોવા માટ� ૬૦%

આ�કોહોલ ધરાવતા સેનેટાઇઝરનો ઉપયોગ પણ કર� શકાય છે.                                                                       .

�લુાકાતીઓએ એકબી�થી ૨ મીટર (૬ �ટ) � ંુ �તર �ળવી સામા�જક �તરના ધોરણો� ંુ ��ુતપણે

પાલન કર�.ંુ                                                                                                                                                           .

�લુાકાતીઓ વબેસાઈટનો ઉપયોગ કર� ઓનલાઇન પરમીટ ��ુક�ગનીhttps://girlion.gujarat.gov.in/ 

�િુવધાનો લાભ લઇ શક� છે.                                                                                                                                .

૪. ખાસ કર�ને નીચે દશા�વેલ સજંોગોમા ંતમારા હાથ સાફ કરો.

આપના મોઢાને �પશ કરતા પહલ� ા ં�

બાથ�મનો ઉપયોગ કયા બાદ.�

સાવજિનક �થળોની �લુાકાત લીધા બાદ.�

ઉધરસ, છ�ક અથવા તમારા નાકને �પ�યા બાદ.�

તમારા મા�કને �પ�યા બાદ.�

ડાયપર બદલા�યા બાદ.

કોઇ �બમાર �ય��તની સભંાળ રા�યા બાદ.

કોઇ �નવરને �પ�યા બાદ.�

કોઇ પરમીટ/ટ�ક�ટ/સપાટ�ને �પ�યા પહલ� ા અને પછ�.�

સફાર�ના વાહનમા ંબેસતા પહલ� ા અને પછ�.

જગંલ સફાર�મા ં�વશેતા પહલ� ા.

�ુકાનમાથંી કોઇ વ�� ુખર�દતા ંપહલ� ા અને પછ�.
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ુ૫. િસ�હ સદન ક��પસની �લાકાત સમયે :

     અમારા માટ� �લુાકાતીઓની �રુ�ા �બુ જ મહ�વની છે. અમે ગીરની �લુાકાતે આવતાં

�લુાકાતીઓની સલામતી અને �ખુદ અ�ભુવ માટ� દર�ક શ� પગલા લેવા કટ�બ�ધ છ�એ.            .

ક��પસમા ં �વશેતા સમયે આપના હાથ �વશે �ાર ઉપર સેનીટાઇઝ કરવા માટ� તેમજ ક��પસના

િવિવધ �થળો ઉપર �રુતા ઓટોમેટ�ક સેનીટાઇઝર ડ��પે�સર મશીન �કુવામા ંઆવલેા છે.           .

િસ�હ સદન ક��પસમા ં રહલ�  અલગ અલગ �િુનટો ખાતે શર�ર� ંુ તાપમાન માપવા માટ� મશીન

�કુવામા ંઆવલેા છે.                                                                                 .

જ�ર જણાય �યાર� આઇ.ડ� �ફુ અને �વ-ઘોષણા પ� સાથ ે �લુાકાતીઓ �ારા તેઓની િવગતો �વી ક�,

�સુાફર�નો ઇિતહાસ, તબીબી ��થિત, િવગેર� પણ �રુ� પાડવાની રહશ� .ે                               .

મા�ક પહય� ા અને હાથને સેનીટાઇઝ કયા િવના સોવનેીયર શોપમા ં�વશે કરવો નહ�.                � � .

જો આપ િસ�હ સદન ગે�ટ હાઉસમા ંરોકાયા હોય તો મહર� બાની કર�ને �બનજ�ર� ર�તે �મની બહાર

નીકળવા� ંુટાળ�.ંુ �યાર� �મની બહાર નીકળો �યાર� મા�ક પહર� વા� ંુ�લુશો નહ�.                   .

�બ� �મમા રહલ� ા �લુાકાતીઓથી �તર બનાવીને રાખ�.ંુ                                          .

� �કુાલાતીઓ �ારા ગે�ટ હાઉસમા ંચેક-ઇન કર�લ હોય તેઓએ મહમ� ાનોને �મમા ં�વશેવા દ�વા નહ�.

�લુાકાતીઓએ �વ-ઘોષણા પ� ભરવા� ંુરહશ� .ે                                                      .

�મની �દર કપડા ધોવા ક� �કુવવા નહ�.                                                            .

આપના હાથ વારંવાર સા� ુઅથવા સેનેટાઇઝરથી સાફ કરવા.                                       .

ૂ ુ ુ ુક��પસની આસપાસ �થ(�પ) મા ંફરવા� ંટાળ�.ં                                                    .

�લુાકાતનો �ખુદ અ�ભુવ કરવા માટ� આ માગદિશ�કા� ંુપાલન કર� ંુઆવ�યક છે.                  � .

૬. પાક�મા ંસફાર� માટ� જતા સમયે :

આ �ચુનાઓ ગીર જગંલ ��ઇલ અને ગીર પ�રચય ખડં, દ�વળ�યાની �લુાકાત લેતા ં�લુાકાતીઓને

લા� ુપડ� છે.                                                                                         .

જો આપને કોિવડ-૧૯ના કોઇ લ�ણો જણાતા હોય તો �લુાકાત ટાળવી.                              .

૧૦ વષથી ઓછ� �મરના બાળકો અને ૬૫ વષથી વ� ુ�મરના �ય��તઓ, સગભા �ીઓ તથા બ�િવધ� � � ુ

રોગ ધરાવતા ં�ય��તઓને ઘર� રહવ� ાની સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે.                                    .

જ�ર જણાય �યાર� ��ુક�ગ કાઉ�ટર, સફાર�ના વાહનમા ં�વશેતા સમયે શર�ર� ંુતાપમાન માપતી ગન

�ારા શર�ર� ંુતાપમાન માપવામા ંઆવશ.ે                                                            .

ઇકો-ગાઇડ, સફાર�ના વાહન ચાલક સ�હત તમામ �લુાકાતીઓએ ફ�સ મા�ક/ફ�સ િશ�ડ ફર�યાત

પહર� વાના રહશ� .ે                                                                                     .

ગીર જગંલ ��ઈલ અને દ�વળ�યા સફાર� પાકમા ં�વશેતા પહલ� ા � પણ વ��ઓુ લઇ જવાની હોય�

તેને સેનીટાઇઝ (�વ�છ) કયા બાદ લઈ જવાની રહશ� .ે                                               � .

સામા�જક �તર �ળવાઈ રહ � તે માટ� ર�શ�ેશન �ે�મા ંિન��ુત કર�લ જ�યાએ ઉભા રહ�� .ંુ           .

�લુાકાતીઓએ સેનીટાઇઝર સાથ ેલઈ જ� ંુઅને જ�ર� જણાય �યાર� તેનો ઉપયોગ કરવો.            .

શ� હોય તેટ� ંુકોઇ સપાટ�ને �પશ કરવા� ંુટાળ�.ંુ                                                 � .

ર�શ�ેશન �ે�મા ંમા�ક વગર �વશે ઉપર �િતબધં છે.                                               .

જગંલમા ં�કુવાની સ�ત મનાઈ છે.                                                                  .



https://www.who.int/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/prevention.html

https://mohfw.gov.in/

https://gujhealth.gujarat.gov.in/guideline-covid-19.htm
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સફાર�મા ંજતા સમયે કોઇ પાલ� ુ�ાણીને સાથ ેલઈ જવા નહ�.                                      .

તમા� મા�ક અથવા સેનીટાઇઝરની બોટલને જગંલમા ંફ�કવી એ િશ�ા�મક ��ુહાને પા� છે.          .

સે�સરવાળા હ�� ડ સેનીટાઇઝર �ડ�પે��સ�ગ મશીન / લી�વીડ સોપ / પાણીની �યવ�થા તમામ

બાથ�મોમા ંઉપલ�ધ કરાવવામા ંઆવલે છે.                                                          .

ુ૭. ક��પસમા ંકોઇ શકંા�પદ અથવા ���ટ થયેલ ક�સના �ક�સામા ં:

ુ૮. મહ�વ�ણ� માગ�દિશ�કાઓ (લ�ક અને વેબસાઇટ)

૯. કોઇપણ સહાયતા માટ� નીચે દશા�વવામા ંઆવેલ કચેર�ઓનો સપંક�  કરવો.

�બમાર �ય��ત અ�ય કોઈ �વ�થ �ય��તના સપંકમા ંન આવ ેતેવા �મમા ંઅથવા િવ�તારમા ંરાખવા. � .

ુ ુડો�ટર �ારા તેમની તપાસ કરવામા ંઆવ ે�યા ં�ધુી તેમને મા�ક / મો�ં ઢાકંવા કપ� આપ�.ંુ        .

તા�કાલીક ન�કની તબીબી �િુવધા (હો�પીટલ/��લનીક)ને �ણ કરવી અથવા �જ�લા અથવા રા�ય

હ�� પલાઇન ઉપર ફોન કરવો.                                                                         .

િન��ુત કર�લ �હર�  આરો�ય અિધકાર� �ારા જોખમની ખા�ી કરવામા ંઆ�યા બાદ આવી �ય��તને

વ� ુસારવારની જ�ર છે ક� ક�મ? તેની ખા�ી કરવી અને તે �ય��તના તા�તરમા ંસપંકમા ંઆવલે�

અ�ય �ય��તઓની ખા�ી કરવી અને જ�ર જણાયે ડ�સઈ�ફ�કશનની ���યા હાથ ધરવી.              .

જો �ય��ત સ�ંિમત જણાશ ે તો ડ�સઈ�ફ�કશનની ���યા હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે                       .

       કોિવડ-૧૯ સબંિંધત વ� ુમા�હતી અને તા�તરના અપડ��સ માટ� નીચે દશાવલે વબેસાઇ�સની�

સમયાતંર� �લુાકાત લેવી.                                                                               .

પ�ર�ે� વન અિધકાર��ીની કચેર�,

�વાગિત ર��જ, િસ�હ સદન, સાસણ-ગીર

�ુનાગઢ- ૩૬૨ ૧૩૫, �જુરાત (ભારત)

ફોન: ૦૨૮૭૭-૨૮૫૬૨૧

ઇ-મેલ: gslcsgir@yahoo.com

https://girlion.gujarat.gov.inવબેસાઇટ: 

પ�ર�ે� વન અિધકાર��ીની કચેર�,

ગે�ટ હાઉસ ર��જ, િસ�હ સદન, સાસણ-ગીર

�ુનાગઢ- ૩૬૨ ૧૩૫, �જુરાત (ભારત)

ફોન: ૦૨૮૭૭-૨૮૫૫૪૦

ઇ-મેલ: rfo.guesthouse@gmail.com



https://www.who.int/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-gettingsick/prevention.html

https://mohfw.gov.in/

https://gujhealth.gujarat.gov.in/guideline-covid-19.htm

https://www.mohfw.gov.in/GuidelinesonClinicalManagementofCOVID19 12020.pdf

https://ntca.gov.in/documents/#all-guidelines-2

http://cza.nic.in/uploads/documents/noti�ications/orders/english/14-5- 2020-advisory

-SARS-CoV-2.pdf

http://cza.nic.in/uploads/documents/noti�ications/news/english/adviso ry-vet-director

-11june_�inal.pdf

https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPonpreventivemeasurestobefollowedinEntertainment

ParksandsimilarplacestocontainspreadofCOVID19.pdf
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૧૦. સદંભ�:

વ�ય�ાણી િવભાગ, સાસણ-ગીર
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