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ક્ષય રોગમા ં(TB) ઘરમા ંએકાંતવાસ  
 

તમને ફેફસાં અથવા ગળાનો સ��ય ક્ષય રોગ છે.  તમે જ્યારે ખાંસી, છ�ક ખાઓ, વાત કરો, હસો,  
અથવા ગાઓ ત્યારે હવાના માધ્યમથી ક્ષયના જંતુઓનો અન્ય લોકોને ચેપ લગાડી   
શકો છો.   
 
ચમચીઓ અથવા કાંટા, થાળીઓ, કપ, કપડાં, ચાદરો, ફ�નર્ચર, �જ�ના  
સિહયારા ઉપયોગથી અથવા હસ્તધૂનન કરવાથી ક્ષય ફેલાતો નથી.  
 
ઘરમા ંએકાંતવાસ 
 
તમે ચેપ�સ્ત હો તે દરિમયાન તમે ઘરે રહો તેવી સૂચના તમારી પિલ્બક હૅલ્થ નસર્ તરફથી તમને આપવામાં આવી છે. આને ઘરમાં એકાંતવાસ કહેવાય છે.  ઘરમાં 
એકાંતવાસ એ ક્ષયનો ફેલાવો રોકવા અને અન્યોનું રક્ષણ કરવા માટ ેબહુ અગત્યનો છે. ઘરમાં એકાંતવાસ તમારા શરીર પર દવાની અસર થઈ શકે તે માટેનો સમય પણ 
આપે છે જેથી તમે સંપૂણર્પણે ચેપમુક્ત થઈ શકો. 

 
તમે કેવો દેખાવ કરી ર�ા છો તે જોવા માટે તમારી પિબ્લક હૅલ્થ નસર્ િનયિમતપણે તપાસ કરશે. તમે િબલકુલ ચેપમુક્ત થઈ ગયા છો તે નક્કી કરવા માટે તમને 
ગળફાના નમૂના આપવાનું કહેવામાં આવશ.ે જ્યારે તમારો ગળફો ક્ષયના જંતુઓ િબલકુલ ધરાવતો ન હોય ત્યારે તમારી નસર્ તમને કહેશે કે તમે એકાંતવાસમાંથી બહાર 
આવી શકો છો અને તમારી િનયિમત �વૃિ�ઓ ફરી શ� કરી શકો છો.  

 
તમારા કટુુબંીજનો અન ેઅન્ય લોકોનું રક્ષણ કરો 
 
 ઘરે રહો. જ્યારે તમે એકાંતવાસમાં હો ત્યારે તમારે કામ પર, શાળાએ અથવા ધા�મર્ક સ્થળોએ ન જવંુ જોઈએ. 

 

 તમને જ્યારે ક્ષયનું િનદાન થયું ત્યારે તમારી સાથે જે લોકો રહેતા હતાં, તે લોકો જ તમારા ચેપ�સ્ત હોવા દરિમયાન તમારી સાથે રહી શકે. 
 

 તમારી સાથે રહેતા 5 વષર્થી ઓછી �મરના બાળકો જ્યાં સુધી ક્ષય માટે તેમની ત્વચાનું આખરી પરીક્ષણ ન કરાવે ત્યાં સુધી ક્ષયની િનષેધાત્મક દવા પર 
હોવા જોઈએ. તેમના શરીર હ� સુધી ક્ષયના જંતુઓ સામે લડવા માટે પૂરતા મજબૂત ન હોય તેમ બની શકે છે. આ દવા તેમને બીમાર પડવા સામ ે
રક્ષણ આપશે.  
 

 તમારા ઓરડાની બારીઓ ખોલો. આ તમારા ઘરમાથંી ક્ષયના જંતુઓ દૂર કરવામાં મદદ કરશે.   
 

 જ્યારે તમે ખાસંી ખાઓ અથવા છ�ક ખાઓ ત્યારે તમારાં મ� અને નાક �માલ વડે અથવા તમારી બાંય વડે ઢાંકો. 
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 તમારા ઘરની અંદર મુલાકાતીઓને આમં�ણ ન આપશો અથવા અન્ય લોકોની 
મુલાકાત ન લેશો. 
 

 સાવર્જિનક સ્થળોએ ન જશો (દાખલા તરીક:ે નોકરી,  
     શાળા, પુસ્તકાલયો, ધા�મર્ક સ્થળો, બેન્કો,  
     કમ્યુિન�ટ સેન્ટસર્, રેસ્ટરન્ટ, કૉફી શૉપ્સ,  
     િસનેમાઘરો, �ોસરી સ્ટોર, અને શૉ�પંગ મૉલ). 
 

 �હેર પ�રવહનનો ઉપયોગ ન કરશો  
(દાખલા તરીકે: બસ, સબવે, �ેન, 
 એઅરપ્લેન, અને બોટ). 
 

એકાતંવાસ માટનેી �ટપ્સ 
 
 િમ�ો અને કુટુંબીજનો સાથે સંપકર્માં રહો - લોકો સાથે વાત કરવા માટે ફોન અથવા કમ્પ્યૂટરનો ઉપયોગ કરો.  આનાથી એકલતા ટાળવામાં મદદ મળી શકે છે. 
 
 તમારા માટે ક�રયા�ં અથવા ભોજન લાવવા માટે કુટુંબીજન અથવા િમ�ને કહો.  

 
 તમારી બાલ્કની, વાડામાં �ઓ અથવા ટૂંકા અંતરે ચાલવા માટે બહાર �ઓ.  ઘણાં લોકો જ્યારે થોડા સમય માટે બહાર �ય ત્યારે તેઓને સા� ંલાગે છે.  જ્યારે 

તમે બહાર હો ત્યારે તમારે માસ્ક પહેરવાની જ�ર નથી, પરંતુ અન્ય લોકોથી દૂર રહો.  
 

 જ્યારે તમે તમારા સ્વાસ્થ્યસંભાળ �દાતાને મળો અથવા ક્ષય માટેના પરીક્ષણો કરાવો ત્યારે માસ્ક પહેરો.  જો તમે તમારી અપોઇન્ટમન્ટ પર ટૅિક્સથી �ઓ તો 
માસ્ક પહેરો અને બારીઓ ખુલ્લી રાખો. તમે ચેપ�સ્ત હો તે દરિમયાન �હેર પ�રવહનનો ઉપયોગ ન કરવાનું યાદ રાખો. 
 

 કોઈપણ અન્ય અપોઇન્ટમન્ટ્સ અથવા બેઠકો જ્યારે તમે િબલકુલ ચેપ�સ્ત ર�ા ન હો તે બાદની તારીખે ગોઠવો.  
 

 જો તમે તબીબી કટોકટીમાં મૂકાઓ અને હૉિસ્પટલ જવાની જ�ર પડે તો ઍમ્બ્યુલન્સ અને ઇમજર્િન્સ �મના સ્ટાફને તાત્કાિલકપણે કહો કે તમને ક્ષય રોગ છે. 
 

 
જો તમને ઉપર પૈકીની કોઈપણ બાબત િવશે મદદની જ�ર હોય તો તમારી પિબ્લક હૅલ્થ નસર્ અથવા DOT વકર્રને કહો. 
 
એકાતંવાસની અવિધ 
  
એકાંતવાસની અવિધ દરેક વ્યિક્તએ વ્યિક્તએ અલગ હોય છે.  એકાંતવાસની િબલકુલ જ�ર ન રહે અને તમે તમારી િનયિમત �વૃિ�ઓ શ� કરી શકો તેવો સમય આવે 
ત્યારે તમારી પિબ્લક હૅલ્થ નસર્ તમને �ણ કરશે.  સામાન્ય રીતે, તેનો આધાર તમારા ગળફાના પરીક્ષણનાં પ�રણામો, 2 અઠવા�ડયા ક ેવધુ સમય માટે ક્ષયની દવા 
સહન કરવા પર અને સુધારો અનુભવવા પર છે.  
 
તમને સધુારો લાગતો હોય તો પણ તમારા સ્વાસ્થ્યસંભાળ �દાતા દ્વારા સૂચના આપવામાં આવ્યા �માણે ક્ષયની તમારી બધી દવાઓ લતેાં રહેવંુ અગત્યનું છે. 
આનાથી જંતુઓનો નાશ થશે અને તમારા ક્ષયનો ઉપચાર થશે! 

 
જો તમન ેએકાતંવાસ િવશ ેકોઈપણ ��નો અથવા �ચતંાઓ હોય તો કૃપા કરીને તમારા પિબ્લક હૅલ્થ નસર્ અથવા DOT વકર્ર સાથ ેવાત કરો.  

 


