ઽ્રમૉ ણ ગ્ુષણ ગૉ ળ ઙીઉણવીઉફ
ઙીઉણ વીઉફફ્ ગ્બ
ઈ ઙીઉણવીઉફ ઽીવરીઅ ગ્ુષણ ગૉ ળફૂ ષદરીફ ઙીઉણવીઉફ ઋબળીઅદફૂ ઝૉ . યીળદ
઼ળગીળ ૂ ીળી દી. ૨૯-૨૬-૪૨૪૨ ફી ળ્ઞ ળૂ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઙીઉણ વીઉફ રૃઞમ
ઽીવરીઅ નળૉ ગ ઼ બૉ ડૉ ણ (ઞૉફ્ ડૉ ડ ધષીફ્ મીગૂ ઝૉ ) ઇફૉ ઞૉ ગ્ુષણ બ્ટૂડૂષ ઝૉ દૉષી
ુગ ઼ીકરીઅ ઽીવરીઅ ઼અ રથફૉ ળ્ગષી ઼ી દૉકફૉ ઽ્ુ બડવફી ઈઉ઼્વૉસફરીઅ ળીઘષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .
ઽીવફૂ ષદરીફ ઙીઉણ વીઉફ રૃઞમ ઼અ રથફ્ ઼ીળ ઇડગીષષી ઞૉ નન કફૉ
ણ્ ડળ ીળી દૉકફી ઼અ રથફૂ ુદ દીફૉ લીફૉ વઉ ઘૃમઞ કઝૃ/કઝૃ, ર્ણળૉ ડ ઇધષી ઘૃમ
઼અ રૂદ ઑર વી઼ૂભૂગૉ સફ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ઇફૉ ઼અ રથફૂ ુદ દી ઇફૉ વ થ્ફૉ લીફૉ
વઉ.
૩. ગ્ુષણ ગૉ ળ ઼ૉ ડળ
૪. ણૉ ણૂગૉ ડૉણ ગ્ુષણ ઽૉ ધ ઼ૉ ડળ
૫. ણૉ ણૂગૉ ડૉણ ગ્ુષણ ઽ્ુ બડવ ઘીદૉ નીઘવ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ .
બળઅદૃ ઞ ૉ નન કરીઅ ઘૃમઞ કઝૃ /કઝૃ ઼અ રથ પળીષદ ઽ્લ ઇફૉ દૉકફૂ બી઼ૉ ઽ્ર
ઈઉ઼્વૉસફ રીડૉ ફૂ બૃળદૂ લષ ધી ઽ્લ દૉષી વ્ગ્ફૉ ઈ ઼ૃુષપી બૃળૂ બીણૂ સગીલ.

ગલી વ થ્ પળીષદી લુ દફૉ ઽ્ર મૉ ણ ગ્ુષણ ગૉ ળ રીડૉ ઞથીષષૃઅ.
૩. ઞૉફૉ ૩૨૨ ણૂ ૂ ભૉ ળફઽૂડ ગૉ દૉ ગળદી કઝ્ દીષ ઽ્લ.
૪. ઞૉફૉ ઙશીરીઅ ઘીળીસ ઽ્લ, ધીગ વીઙદ્ ઽ્લ ઇફૉ રીધૃઅ નૃઘદૃઅ ઽ્લ.
૫.

ર ઑળ વૉષવૉ ી઼ વૉષીરીઅ ગ્ઉ દગવૂભ ફ બણદૂ ઽ્ઉ. ઇફૉ SPO2 વૉષવ ૯૨% ગળદી
ષપીળૉ ઽ્લ.

૬. ઇ લ ગ્ઉ ુમરીળૂ ઞૉષૂ ગૉ ી઼ફૂ દગવૂભ, ગૂણફૂફૂ દગવૂભ, નલફૂ મૂરીળૂ ફ ઽ્લ.
૭. ળૉ બૂળૉ ડળૂ ળૉ ડ ૪૬/રૂફૂડ ધૂ ષપીળૉ ફ ઽ્લ.
૮.

વણ ૉસળ ફ્રવ ઽ્લ.
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ઽ્ર મૉ ણ ગ્ુષણ ગૉ ળ રીડૉ ફૂ બી દી.
૩. નન ફૂ દબી઼ દધી ઋબજીળ ગળદી દમૂમ ીળી નન રીઅ ગ્ુષણફી ઼અ રથફૃઅ રીથ
ઘૃમઞ કઝૃ/કઝૃ ઝૉ ઇધષી ઼અ રથફૃઅ રીથ ફ ૂ ફ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ.
૪. ઈષૂ નળૉ ગ લુ દ (નન ) બી઼ૉ બ્દીફી ચળરીઅ બ્દીફૉ ઈઉ઼્વૉડ ( ર
ઈઉ઼્વૉસફ) ગળષીફૂ દધી ચળફી ઇ લ ઼ લ્ફૉ ષ્ળૉ ફડીઉફ ગળષીફૂ ઼ૃુષપી
ઽ્લ.
૫. ચળરીઅ ઈઉ઼્વૉસફ ધીલ લીળૉ નન ફૂ ઼અયીશ વૉફીળ લુ દ ઼દદ ૪૬ x ૯ રશૂ
ળઽૉ દૉ ઞ ળૂ ઝૉ . ષશૂ ઈ ઼અયીશ ળીઘફીળ લુ દ ઼ષવ ઼ રૉણૂગવ કિભ઼ળ/ડૂર
઼ીધૉ ઈઉ઼્વૉસફફી બૃળી ઼રલ નળ લીફ ઼દદ ઼અબગરીઅ ળઽૂ સગૉ દૉફૂ લષ ધી
ઽ્ષૂ ઞ ળૂ ઝૉ .
૬. ઼અયીશ ળીઘફીળ લુ દ ઇફૉ મપી ઞ ચુફ ઼અબગ ષીશૂ લુ દકઑ ઼ીળષીળ
ઈબદી દમૂમફૂ ઼ૃજફી ઽૉ ઢશ ુફલરઇફૃ઼ીળ HCQ ્ભીઉવૉ ઼ૂ઼ વૉષીફૂ ળઽૉ .
૭. ઈળ્ લ ઼ૉદૃ ઑ વૂગૉ સફ ર્મીઉવ ભ્ફ બળ ણીઋફવ્ણ ગળૂ દૉ Wi-Fi ઇફૉ
Bluetooth ીળી મપીઞ ઼રલૉ જીવૃ ઽીવદરીઅ ળીઘષીફૂ.
૮. નન ક બ્દીફૂ ઈળ્ લફૂ નૉઘયીશ ળીઘષીફૂ ઼ઽરદૂ ઼ીધૉ ુફલુરદ ળૂદૉ
બ્દીફી ઈળ્ લફૂ થગીળૂ ઼ષવ ઼ ડૂર ઇફૉ
ી ઼ષવ ઼ ઇુપગીળૂફૉ
ઈબષીફૂ ળઽૉ સૉ.
૯. નન ઈ ઇઅઙૉ ષૉ ઝીઑ ઈઉ઼્વૉસફ ઇઅઙૉફૃઅ મીઅઽૉપળૂ બ ગ યળસૉ ઇફૉ ચળફૂ
ઇઅનળફી ષ્ળૉ ડીઉફફૂ રીઙનસ ગીફૃઅ બીવફ ગળસૉ. ઈષી વ્ગ્ ચળૉ ઈઉ઼્વૉસફ
રીડૉ લ્ લ ઙથીસૉ.
દમૂમૂ ઼અયીશફૂ રનન લીળૉ રીઅઙસ્
નન ઇફૉ ઼અયીશ ળીઘફીળ લુ દ દમૂલદફૂ ગીશ વૉષીફૃઅ જીવૃ ળીઘદી ઽ્લ લીળૉ
ફૂજૉ ઞથીષૉવ રીઅધૂ ગ્ઉ બથ ભળૂલીન ઇધષી ુજ ઽ્ ઞથીષષીફી સ ધીલ લીળૉ
દી ગીવૂગ દમૂમૂ ઼ૉષીકફૂ ઞ ળ ઙથીલ.
ુજ ઽ્
• ી઼ વૉષીરીઅ દગવૂભ/રૃ ગૉ વૂ
• ઝીદૂરીઅ ઼દદ નૃઘીષ્/નમીથ ધદૃ વીઙૉ.
• ઙૅદ ફ ધઉ સગીલ દૉષૃ ચૉફ/ રૉ ડવ ગ લૃટફ
• જઽૉ ળ્ ઇફૉ ઽ્ઢ યૃળી ધષી વીઙૉ.
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• ઇધષી ઼ીળષીળ ઈબફીળ દુમમ બ ઼વીઽ ઈબૉ ગૉ દુમમૂ ઼ીળષીળફૂ ઽષૉ દળદ
ઞ ળૂ ઝૉ .
૬. ઽ્ર ઈઉ઼્વૉસફ લીળૉ બૄથ ધલૉવ ઙથીલ?
ચળફૂ ઇઅનળ ઈઉ઼્વૉડ ધલૉવ નન કરીઅ ળ્ઙફી વ થ્ લીળૉ ગીમૃરીઅ ઈષૂ લ
લીળૉ ઼ષવ ઼ રૉણૂગવ કિભ઼ળ ીળી દૉકફૉ જૉબ રૃ દ ઽૉ ળ ગળૉ લીળૉ ચળફૃઅ ઈઉ઼્વૉસફ
બૄથ ધલૉવ ઙથીલ.
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ડૂબવ વૉલળ રૉણૂગવ રી ગ ઇફૉ ઽીધ ર્ ફ્ ઋબલ્ઙ
• નન ફી રરીઅ ઼ભીઉ ગળદૂ ષૉશીઑ ઇધષી ગ્ઉબથ દફૂ ષ દૃકફૉ ઇણગદૂ ષઘદૉ,
ઞૉષૂ ગૉ જીનળ, નન ફી ગબણી ષઙૉળૉ બઽૉ વીઅ ઼ીમૃ ઇફૉ બીથૂધૂ ઽીધ પ્ઉ ઇફૉ ઽીધ ર્
દધી રી ગ નૄળ ગળૂ ભળૂ ષઘદ ઽીધ ઼ીમૃ ઇફૉ બીથૂ ધૂ પ્ષી.
• નન ફૃઅ લીફ ળીઘફી લુ દઑ જ્ ઼ બથૉ ુફ ૂદ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ગૉ નન ફૉ ઈબૉવ
઼ૃજફીકફૃઅ જૃ દ બથૉ બીવફ ગળૉ ઇફૉ ઞ ળૂ નષીક ઼રલ઼ળ વૉ.
• નન ફૃઅ લીફ ળીઘફીળ ઇફૉ ચળફી ઇ લ ઼ષ લુ દકઑ બ્દીફી ષી લફૃ લીફ
ળીઘષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉક બ્દીફૂ દૉ દૉકફી સળૂળફૃઅ દીબરીફ રીબસૉ ઇફૉ
દૉકફી રીઅધૂ ગ્ઉ બથ લુ દરીઅ ગ્ુષણ-૩૯ ફીઅ વ થ્ ઞથીલ દ્ દૉફૂ થ
઼ષવ ઼ ડૂરફૉ દૃળઅદ ગળસૉ.
નન ક રીડૉ ફૂ રીઙનસ ગી
• નન ઑ ગીલર રીડૉ રૉણૂગવ ડૂબવ વૉલળ રી ગફ્ ઋબલ્ઙ ગળષી ઇફૉ નળ ૱ ગવીગૉ
ઈ રી ગ મનવૂ ફષૃ રી ગ બઽૉ ળષૃઅ ઇધષી રી ગ ઙઅનૃ ધીલ ઇધષી યૂફૃઅ ધીલ દ્
દૃળઅદ મનવષૃ.
• નન ઑ બ્દૉ ઋબલ્ઙરીઅ વૂપૉવ રી ગ ૩% ઽીઉબ્ વ્ળીઉણ ઼્ લૃસફફ્ ઋબલ્ઙ
ગળૂ ણૂ઼ઉ ભૉ ડ ગળૂ ણૂ બ્ટ ગળષૃ.
• નન ઑ બ્દીફી રરીઅ ઞ ળઽૉ ષૃ ઇફૉ ચળફી ઇ લ લુ દક ઘી઼ ગળૂફૉ ચળફીઅ ષૅ પ
લુ દક ઞૉકફૂ ઋરળ ૮૭ ષહધૂ ષપૃ ઝૉ ઇધષી ઑષી લુ દક ઞૉક ગ્ઉ
ઇ લ ુમરીળૂ ઞૉષૂ ગૉ નલફૂ દગવૂભ, ુગણફૂફૉ વઙદૂ ુમરીળૂ, ઽીઉબળ ડૉ સફ
ષઙૉળૉ ઝૉ નૄળ ળઽૉ ષૃ.
• નન ઑ ઈળીર ગળષ્ ઇફૉ ઈઉ઼્વૉસફઈ ઼રલ નળ લીફ ઘૃમઞ બીથૂ બૂષૃ ઞૉધૂ
ણૂઽીઉણૉ સફ ઞૉષૂ ુ ધુદ ફ ઼ લ.
• નન ઑ બ્દીફી ઽીધ ષીળઅષીળ ઼ીમૃ ઇફૉ બીથૂ ીળી વઙયઙ ૬૨ ઼ૉગ ણ રીદૉ પ્ષી
ઇધષી ઈ ગ્ઽ્વ મૉટ ઼ૉફૂડીઉટળફ્ ઋબલ્ઙ ગળષ્.
• નન ઑ બ્દીફૂ લુ દઙદ ષ દૃક ઇ લ ગ્ઉ લુ દકફૉ ઋબલ્ઙ ગળષી નૉષ્
ફઽ .

ઽ્રમૉટ ગ્િણણ ગૉ ળ ઙીઉણવીઉફ



4

• નન ક બ્દીફી રરીઅ લીઅ દૉકઑ બ઼ ગળૉ વ ઝૉ દૉષૂ નળૉ ગ ઼ળભૉ ઼ ઞૉષૂ ગૉ ડૉ મવ
ડ્બ, નળષી ફૃઅ ઽૉ ણવ, નળષી ફી વ્ગ ષઙૉળૉફૉ ૩% ઽીઉબ્ વ્ળીઉણ ઼્ લૃસફધૂ
઼ીભ ગળષૃ.
• નન ઑ દમૂમૂ ઇુપગીળૂ ીળી દૉકફૉ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ દરીર ઼ૃજફીકફૃઅ
બીવફ જૃ દ બથૉ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ઇફૉ દૉરફી ીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉવ નષીક ુફલદ
઼રલૉ ુફલર ઇફૃ઼ીળ વૉષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ
• નન ઑ બ્દીફીઅ ષી ધફૃઅ લીફ બ્દૉ ળીઘષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ઇફૉ ફૂજૉ ઞથીષૉવ વ થ્
રીઅધૂ ગ્ઉબથ વ થ ઞથીલ દ્ દૃળઅદ ઈબફૂ ઼ીધૉ ઼અવ ઼ષવ ઼ રૉણૂગવ
કિભ઼ળફ્ ઼અબગ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.
o ી઼ વૉષીરીઅ દગવૂભ/રૃ ગૉ વૂ.
o ઝીદૂરીઅ ઼દદ નૃઘીષ્/નમીથ ધદૃ વીઙૉ.
o ૩૨૪ ગળદી ષપીળૉ દીષ ઽ્ષ્.
o ઙૅદ ફ ધઉ સગૉ દૉષૃ ચૉફ.
o જઽૉ ળ્ ઇફૉ ઽ્ઢ યૃળી ધષી.
• ગ્ઉબથ ણ્ ડળ ઈબફૉ ગ્ઉ દગવૂભ ઽ્લ દ્ ઽ્ર ુષટૂડ ગળસૉ ફઽ . ઈબ ૂઑ
ફ ગફી UPHC/PHC ઘીદૉ ઞષીફૃઅ ળઽૉ સૉ ઇધષી ઽૉ બવીઉફ ફઅમળ ૩૩૨૨
(઼ીલ લીડૂ રીડૉ )/૩૨૯૭ (ઞફળવ ઽૉ બવીઉફ) ફ્ ઼અબગ ગળષ્.
• ઈબફૉ/ઈબફી ગૉ ળ ડૉ ગળફૉ ઼ષીળૉ ૨૯:૨૨ ધૂ મબ્ળૉ ૨૪:૨૨ નળ લીફ ઈબફૂ
દુમલદ મીમદૉ થગીળૂ રૉશષષી રીડૉ ભ્ફ ઈષસૉ ઇફૉ ભ્ફ ગળફીળ લુ દ
ીળી ઞૉ ગ્ઉ ઼ષીવ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉફ્ ઞષીમ ઈબષીફ્ ળઽૉ સૉ.
નન ફૂ ઼અયીશ વૉફીળ લુ દ રીડૉ ફૂ રીઙનસ ગી
૩.

રી ગ
• ડૂબવ વૉલળ રી ગફૉ લ્ લ ળૂદૉ ઽઅરૉસી બઽૉ ળૉવૃ ળીઘષૃ.
• રી ગફી ઈઙશફી યીઙફૉ ઇણષૃઅ ફઽ .
• યૂફ્ ઇફૉ ઙઅન્ રી ગ દળદ મનવૂ ફીઘષ્.
• ષબળીસ બઝૂ રી ગફ્ લ્ લ ુફગીવ ગળષ્ ઇફૉ ઼ીમૃધૂ મળીમળ ઽીધ પ્ષી.
• બ્દીફી જઽૉ ળી, ફીગ ગૉ ર્તીફૉ ફ ઇણષૃ.
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૪.

ઽીધ ઼ૃળ ી
• નન ફી ઼અબગ બઝૂ ઽીધ ષ ઝ ગળષી.
• ઘ્ળીગ મફીષદી, ઘીદી, ઘષણીષદી ઇફૉ ડ્લવૉડફ્ ઋબલ્ઙ ગળષીફ્ ધીલ લીળૉ
નળૉ ગ ષઘદૉ ઼ીમૃ ઇફૉ બીથૂ ધૂ વઙયઙ ૬૨ ઼ૉગ ણ રીડૉ ઽીધ પ્ષી ઇધષી
ઈ ગ્ઽ્વ મૉટ ઽૉ ણ ળમફ્ ઋબલ્ઙ ધઉ સગૉ .
• ઽીધ ઼ીમૃધૂ ઼ીભ ગલી બઝૂ ણૂ બ્ટૉમવ બૉબળ ડ્ષૉવ ઇધષી ષ ઝ ગબણીધૂ ઽીધ
ગ્ળી ગળષી ઇફૉ નળૉ ગ ષઘદૉ ષ ઝ ગ્ળી ગબણીફ્ ઋબલ્ઙ ગળષ્.

૫.

નન ફ્ ઼અબગ
• નન ફી ર્તી ગૉ ઼ફદઅ ફી ષીઽૂ ઞૉષી ગૉ વૂડ, ધૃગ ષઙૉળૉફી ઼અબગરીઅ ફ ઈષષૃ.
• નન ફૂ ઼અયીશ વૉધૂ ષઘદૉ ઽીધ ર્ ઇષ લ બઽૉ ળષી. ઽીધ ર્ બઽૉ ળદી ઇફૉ ઽીધ
ર્ ઋદીલી બઝૂ ઽીધ ઼ીમૃધૂ ઞ ળ પ્ષી.
• ઼અયુષદ ળૂદૉ ઼અ રૂદ ધલૉવ ષ દૃકફ્ ઼અબગ ડીશષ્ ઞૉુષગૉ , ઘીષી બૂષીફી
ષી઼થ્, ઘી લ બનીધ , જીનળ, ડૃ ષીવ ષઙૉળૉ.
• નન ફૉ દૉફૂ ર રીઅઞ ઞરષીફૃઅ ઈબષૃ.
• નન ફૉ ઞૉ ષી઼થરીઅ ઞરષીફૃઅ ુબળ઼ષીરીઅ ઈષૉ દૉ ષી઼થ્ ઘૃમઞ ઼ીળૂ ળૂદૉ ઼ીમૃ/
ણૂડળઞ ડ ઇફૉ બીથૂ ષણૉ ઽીધ ર્ બઽૉ ળૂ ઇફૉ પ્ષી.

ઽ્રમૉટ ગ્િણણ ગૉ ળ ઙીઉણવીઉફ
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ફીર: _____________________________
રળ: ____

ુદ:

ૂ/બૃ હ

઼ળફીરૃ: __________________________
દ ગીવ ઼અબગ રીડૉ ફ્ ભ્ફ ફઅમળ: _______________
઼અયીશ ળીઘફીળ લુ દફૃઅ ફીર: ____________________ રળ:___
઼અયીશ ળીઘફીળ લુ દફ્ ભ્ફ ફઅમળ: _______________
COVID-19 Warrior ફૂજૉફી

્ બૃઝૂફૉ ુફથલ વૉસ.ૉ

૩. નન ફૉ દીષ ઝૉ ? ઽી/ફી
ઽી : સળૂળફૃઅ દીબરીફ ગૉ ડવૃ ઽદૃ?
(નળ ઝ ગવીગૉ મઙવરીઅ ધર રૂડળ ૪ રૂફૂડ રીડૉ ળીઘૂ દીબરીફ રીબષૃ ઇફૉ દૉફૂ
ફ પ ળીઘષૂ)
૪. નન ફી ઘીઅ઼ૂ/સળનૂફી વ થ્ ઝૉ ?
ઽી: બઽૉ વી ગળદીઅ ષપીળૉ ઝૉ ગૉ કઝી ઝૉ ?
૫. ઙશીરીઅ નૃઘીષ્ ઝૉ ? ઽી/ફી
૬.

ી઼ વૉષીરીઅ દગવૂભ ધીલ ઝૉ દૉ થષી ફૂજૉફી

બૃઝષી.

૩. ચળરીઅ જીવદી ધીગ વીઙૉ ઝૉ ? ઽી/ફી
૪. ી઼ વૂપી ુ઼ષીલ ૩ ધૂ ૪૭ ઙથૂ સગૉ ઝૉ ? ઽી/ફી
૫. ી઼ વૉષીફૂ ઙુદ ગૉ ષૂ ઝૉ ?

કઝૂ/ષપીળૉ

૭. ઝીદૂરીઅ નૃ:ઘીષ્ ગૉ યીળ/નમીથ વીઙૉ ઝૉ ?
૮. ષપીળૉ બણદૃ ચૉફ ગૉ રીફ઼ૂગ ગ લૃટફ ઞથીલ ઝૉ ?
૯. સૃઅ ર્તૃ ગૉ ઽ્ઢ યૃળી ધઉ ળ ી ઝૉ ?
ઽ્રમૉટ ગ્િણણ ગૉ ળ ઙીઉણવીઉફ
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૱. નન ફૉ ઇ લ ગ્ઉ દગવૂભ ઝૉ .?
૯. ચળરીઅ ઇ લ ગ્ઉ લુ દફૉ દીષ, સન , ઘીઅ઼ૂ ઞૉષી વ થ્ નૉઘીલ ઝૉ ?
ઋબળફી

્ફી ઞષીમ રીથૉ રીિઽદૂ ુફલદ Web Based Application રીઅ યળષૂ.

નન ફૂ ડૂડરૉ ડ
૩. Paracetamol 500 mg
(૩૨૨ ફૂ ઋબળ દીષ લ દ્ ઑગ ઙ્શૂ નળ ૮ ગવીગફીઅ ઇઅદળૉ ઞ ળ બણૉ વૉષૂ ઇફૉ
ષપૃ દીષ ઽ્લ દ્ બીથૂફી બ્દી રૃગષી ઇધષી બીથૂધૂ ફઽીષૃ)
૪. Vitamin-C ફૂ ઙ્શૂ (500mg)
(િનષ઼રીઅ મૉ ષીળ ઑગ ઼ષીળૉ ઇફૉ ઑગ ઼ીઅઞ ૉ વૉષૂ)
૫. Azithromycin 500 mg
(િનષ઼ફૂ ઑગ ઙ્શૂ દીષ ઽ્લ/ઙશીરીઅ નૃઘીષ્ ઽ્લ ઇફૉ ઘીઅ઼ૂ ઈષૉ દ્- ૭(બીઅજ)
િનષ઼ રીડૉ )
૬. બીથૂ ઘૃમ રીથરીઅ વૉષૃ (સ લ ઽ્લ દ્ ઽઅ ૃ ભીશૃ વૉષૃ).
૭. ઢઅણી બૂથી ઇફૉ ઢઅણ્ બનીધ ફ વૉષી.
૮. ઈળીર ગળષ્.
૯. ઞ ળ ઞથીલ દ્ X-Ray ઇધષી ઇ લ ગ્ઉ ડૉ ડ ગળષીફૂ ઼વીઽ ઈબષૂ.
નન ફૂ ચળૉ ઼ૉષી ઈબફીળ લુ દફૂ ડૂડરૉ ડ
Hydroxychloroquine Prophylaxis ફ્ ણ્ટ ણ્ ડળફૂ ઼વીઽ રૃઞમ.

ઈલૃહ (Ayush) ડૂડરૉ ડ
ઈલૃહ રઅ ીવલ, યીળદ ઼ળગીળ ીળી ઼ૃજષૉવ ઈલૃષિનગ ઋગીશી ઇફૉ ઽ્ુરલ્બૉધૂગફૂ
બૂ ઼ ળ્ઙ ુદગીળગ સુ દ ષપીળષીરીઅ રનન બ ઝૉ . ઞૉ ઇ લ નષી ઼ીધૉ વઉ સગીલ ઝૉ . ઼ીળષીળ
વૉદી નન કરીઅ ઽ્ુરલ્બૉધૂગ નષી ઋબલ્ઙૂ ઝૉ .

ઽ્રમૉટ ગ્િણણ ગૉ ળ ઙીઉણવીઉફ
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મીઅ ઽૉ પ ળૂ બ

ગ

ઽઅૃ _________________ બૃ /બ ફૂ/બૃ ૂ ___________
ળઽૉ ષી઼ૂ_______________________________ ફૉ ઼અયષૂદ
ગૉ ઼ીમૂદ ધલૉવ ગ્ુષણ-૩૯ ફૃઅ ુફનીફ ધલૉવ ઝૉ . ઞૉફી ઼અનય, ઼ૃુજદ બૄળી ઼રલ રીડૉ ઇર્,
ષો ઝૂગ ળૂદૉ ગણગ ષો ઝૂગ ઈઉ઼્વૉસફફ્ ઇરવ ગળષીફૃઅ ુ ષગીળૂઑ ઝૂઑ.
ઈ ઼રલઙીશી નળ લીફ રીળૂ દઅનૃળ દૂ ઇફૉ રીળૂ ઼ીધૉફીફૂ દઅનૃળ દૂફૂ ગીશ

ળીઘૂ

઼ષવ ઼ ડૂર/ ગ્વ ઼ૉ ડળ ઼ીધૉ ઼અબગરીઅ ળઽૂસ.
રીળી ળ્ઙફી ુજ ઽ્/વ થ્ ષગળસૉ ઇધષી રીળી ફ ગફીઅ ગૐડૃઅ મૂગ ઼અબગરીઅ ઈષી
ુજ ઽ્ ઞથીસૉ દ્ ઼ષવ ઼ રૉણૂગવ કિભ઼ળ/ગ્વ ઼ૉ ડળફૉ દૉફૂ થ ગળૂસ.
રફૉ ષો ઝૂગ ઈઉ઼્વૉસફ નળ લીફ ળીઘષીફૂ ઞ ળૂ ગીશ

ઇઅઙૉ ુષઙદષીળ રીળૂ

યીહીરીઅ ઼રઞ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ .
ઽઅૃ ષો ઝૂગ ળૂદૉ ઽ્ર ઈઉ઼્વૉસફ રીડૉ દોલીળ ઝૃ ઇફૉ ઈ નળ લીફ રફૉ ઼ર

લી

રીથૉ ઈઉ઼્વૉસફફીઅ ુફલર્ફૃઅ બીવફ ફ ગ દ્ રીળૂ ઼ીરૉ ગીલનૉ઼ળફૂ ગીલષીઽૂ ધઉ સગૉ
ઝૉ ઞૉફૂ રફૉ થ ઝૉ .
઼ઽૂ _____________
ફીર _____________
દીળૂઘ _____________

ઽ્રમૉટ ગ્િણણ ગૉ ળ ઙીઉણવીઉફ
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ળૂબ્ડ ઙ ઼ૂ ડર:
• ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુષ દીળ ઇફૉ ષૃણી ુષ દીળ UPHC/PHC ફી ઑર.ક.
ફ્ણવ કભૂ઼ળ ળઽૉ સૉ.
• ઞૉ બથ નન

ીઉષૉડ ણ્ ડળ ઇધષી UPHC/PHC ીળી ઽ્ર મૉટણ ગ્ુષણ ગૉ ળ રીડૉ

ફ ૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ નન ફૉ રૉણૂગવ કભૂ઼ળ(UPHC/PHC)

ીળી ઼ષવ ઼

રૉણૂગવ કભૂ઼ળફૂ ભીશષથૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
• ઞૉ નન ઽ્ર મૉટણ ગ્ુષણ ગૉ ળ રીડૉ દોલીળ ઽ્લ દૉફૉ મીઅઽૉપળૂ બ ગ ઈબષીફૃ ળઽૉ સૉ ગૉ દૉ
ઽ્ર મૉટણ ગ્ુષણ ગૉ ળ ફૂ દરીર સળદ્ફૃ બીવફ ગળસૉ. ચળફી ઑગ લુ દફૉ ઼અયીશ
ળીઘફીળ લુ દ દળૂગૉ ફ ૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
• નળૉ ગ ઼ષવ ઼ રૉણૂગવ કભૂ઼ળફૉ વઙયઙ ૪૨ ધૂ ૭૨ ઈષી ઽ્ર મૉટણ ગ્ુષણ ગૉ ળ
ષીશી નન ક ભીશષષીરીઅ ઈષસૉ ઞૉફૉ ઼ષવ ઼ રૉણૂગવ કભૂ઼ળ ીળી ળ્ઞૉ-ળ્ઞ ભ્ફ
ગળૂ ઋબળ ઞથીષૉવ બ ગ રીથૉ રીિઽદૂ રૉશષષીફૂ ળઽૉ સૉ. રૉશષૉવ રીિઽદૂ દૉક ૂઑ
ગ્ુષણ ઼્ ડષૉળરીઅ દૉફૂ ઑ ડૂ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
• નન ફૉ ઞ ળ રીથૉફૂ નષીકફૂ ઞ ધ્ UPHC/PHC ીળી બૃળ્ બીણષીરીઅ ઈષસૉ.
• ઉરળઞ ઼ૂફી ઼રલૉ ઼ષવ ઼ રૉણૂગવ કભૂ઼ળ ઇધષી નન ફૂ ઼અયીશ ળીઘફીળ
લુ દઑ UPHC/PHC રીઅ ઇધષી ૩૨૱ ફ્ ઼અબગ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.

લીધૂ

ઑ લૃવ ઼ફૂ ઼ૉષીક ઋબવ પ ગળીષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ ફ ૂ ગળૉ વ ણૉ િણગૉ ડૉણ ગ્ુષણ
ઽૉ ધ ગૉ ળ ઼ૉ ડળ ઇધષી ણૉ િણગૉ ડૉણ ગ્ુષણ ઽ્ુ બડવ ઘીદૉ ઞ ળૂલીદ રૃઞમ ળૂભળ ગળષીરીઅ
ઈષસૉ.
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