
કોવિડ-19 અને ક્ષય રોગ 
કોરોનાવાયરસ (અથવા કોવિડ -19) મહામારીએ મેરીલેન્ડમાાં ક્ષય રોગ (અથવા ટીબી) નિવારણ/સારવાર 

પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાન ાં વધ  જરૂરી અને તાકીદન ાં કર્ય ાં છ.ે 

કોવિડ-19 શ ાં છ?ે 

કોવિડ-19 એ એક વાયરસથી થતી એક શવ્સનની બિમારી છે જ ેવ્યક્તિથી-વ્યક્તિમાાં ફેલાય છે. આ વાયરસ ગાંભીર રોગ પદેા કરી શક ેછે અને તનેા પરિણામ ેવિશ્વભરમાાં લાખો લોકો 

મૃત્ય  પામ્યા છ.ે કોવિડ-19 નો કોઈ જાણીતો ઈલાજ નથી. 

ક્ષય રોગ અથવા ટીબી શ ાં છ?ે 

ટીબી એ ગાંભીર અન ેકેટલીકવાર જીવલેણ શ્વસન બિમારી (બેકટ્ેરિયાથી થતી) છ ેજ ેસામાન્ય રીત ેફેફસાાં પર હ મલો કરે છે, પરાંત  

શરીરના અન્ય ભાગોન ેપણ અસર કરી શક ેછ.ે 

 બ ેપર્કારના ટીબી હોય છ ે- સ પત્ ટીબી ચપે અન ેસકર્િય ટીબી રોગ. 

o જો તમને સ પત્ ટીબીનો ચપે લાગે છ,ે તો તમે તેન ેઅન્ય લોકોમાાં ફેલાવી શકતા નથી. ત ેસક્રિય ટીબી રોગમાાં વિકસી શક ેછ.ે 

o ટીબીના રોગની સારવાર કરવામાાં ન આવ ેતો તે અન્ય લોકોમાાં પણ ફેલાઈ શકે છે. 

o બાંને પ્રકારના ટીબીની સફળતાપૂર્વક સારવાર કરી શકાય છે. 

 

બાંનનેા સામાનય્ લકષ્ણો 
• કોવિડ-19 અન ેટીબી બાંનથેી થઈ શક ેછ:ે  

o ઉધરસ 

o હાાંફ ચઢવો 

o તાવ 

o ઠાંડી 

• સાંકર્મિત વય્કત્િ છીાંક, ઉધરસ વગરે ેકર ેત્યાર ેફલેાય છ.ે 

વધારાના કોવિડ-19 લક્ષણો  

• લક્ષણો સાંપર્કમાાં આવ્યાના 2-14 દિવસો પછી વિકસી 

શકે છે. 

• અન્ય લક્ષણો: 

o સ્વાદ અથવા ગાંધનો નવો અભાવ 

o ગળ ાં સ કાવ ાં અને નાક જામી જવ ાં/વહેત ાં નાક 

o ઉબકા અથવા ઉલટી 

o સ્નાય ઓ અથવા શરીરમાાં દ ખાવો 
o ઝાડા 

વધારાના ટીબી રોગના લક્ષણો 

• સ પ્ત ટીબી ચેપની જો સારવાર કરવામાાં ન આવ ેતો 

અઠવાડિયાથી લઈને વર્ષો પછી લક્ષણો વિકસી શકે છે. 

• અન્ય લક્ષણો: 

o રાત્રે પરસેવો અને સતત છાતીમાાં દ ખાવો 

o ઉધરસમાાં લોહી અથવા ગળફા આવવા 

o અસ્પષ્ટ વજનમાાં ઘટાડો અથવા થાક 

 

 કોણ ટીબી માટ ેઉચચ્ જોખમ પર છ?ે 

• જે લોકો ય .એસ., કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્ય ઝીલેન્ડ અથવા 

પશ્ચિમી/ઉત્તરીય ય રોપ સિવાયના બીજા દેશમાાં રહ્યાાં હોય અથવા 

મ લાકાત લીધી હોય. 

• જે લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોય (ઉદા. એચઆઈવી, અાંગ 

પ્રત્યારોપણ, કેન્સર, ડાયાબિટીસ, રોગપ્રતિકારક શક્તિને અસર કરતી 

દવાઓનો ઉપયોગ વગેરે). 

• ટીબીનો રોગ ધરાવતા લોકો સાથે નજીકનો સાંપરક્ હોવો. 

• બઘેરપણા / કારાવાસનો ઇતિહાસ. 

તમારી અન ેતમારા પરિવારની સ રકષ્ા કેવી રીતે કરવી 

• જો તમે ક્ષય રોગ માટેના ઉચચ્ જોખમ પર હો, તો તમારી સ્થિતિ જાણવી અને 

જો તમને સ પ્ત અથવા સક્રિય ટીબી હોય તો સારવાર લેવી મહત્વપૂર્ણ છ.ે 

o તમને ટીબી હોય તય્ાર ેકોવિડ-19 થી બીમાર થવાથી તે ગાંભીર ગૂાંચવણો તરફ  

દોરી શક ેછે. 

o તમારા આરોગ્ય સાંભાળ પ્રદાતા દ્વારા નિર્દેશિત કર્યા મ જબ તમારી ટીબી 

સારવારન ાં કડકપણ ેપાલન કરો. 

• કોવિડ-19 સાવચેતીઓ (સામાજિક અાંતર અને ચહેરાન ાં આવરણ) અપનાવો. 

• અવારનવાર હાથ ધ ઓ અને સપાટીઓન ેજાંત મ ક્ત કરો.  

• ધોયા વગરના હાથે તમારા ચહેરાને સ્પર્શવાન ાં ટાળો. 

• જો તમને લક્ષણો હોય તો તમારા આરોગય્સાંભાળ પર્દાતા અથવા સથ્ાનિક 

આરોગય્ વિભાગન ેકોલ કરો. 

• સાંપર્ક ટ્રેસ કરવા બાબતની પ છપરછોના તરત જ જવાબ આપો. 

કય્ાાં પરીક્ષણ કરાવવ ાં / વધ  માહિતી 

o કોવિડ-19 પરીક્ષણ: 211 પર કોલ કરો અથવા મ લાકાત લો 

https://coronavirus.maryland.gov/pages/symptoms-testing#locator 

▪ મેરીલેન્ડમાાં કોવિડ-19 પર વધ  માહિતી: https://coronavirus.maryland.gov/ 

o મેરીલનેડ્માાં ટીબી પર વધ  માહિતી: 

▪ https://phpa.health.maryland.gov/oidpcs/ctbcp/pages/home.aspx 

 
 

લોસ એન્જલસ કાઉન્ટી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક હેલ્થ ટીબી કાંટ્રોલ પ્રોગ્રામની પરવાનગી સાથે અન કૂલિત 

ટીબી નિયાંત્રણ અને નિવારણ માટે MDH સનેટ્ર નવેમ્બર 2020 

 
 


