
 

ચેતવણી સ્તર 3 પર રહવે  ું 

તમામ ચેતવણી સ્તરો પર, આરોગ્ય સેવાઓ, કટોકટી સેવાઓ, ઉપયોગિતાઓ અન ેમાલ પરરવહન સરહત 

આવશ્યક સેવાઓ ચાલ ુછે અને ચાલ ુરહશેે. કાયદાકીય રૂપે તે ક્ષેત્રોમાાં નોકરીદાતાઓએ તેમની આરોગ્ય અન ે

સલામતીની જવાબદારીઓન ેપરૂી કરવી આવશ્યક છે. 

 

તમામ ચેતવણી સ્તરો પર, જો તયાાં બીજી કટોકટી હોય તો, સામાન્ય કટોકટી પ્રરિયાઓનુાં પાલન કરો. કટોકટી 
સ્થળાાંતર ઓર્ડરો, ઘરે રહવેા માટે COVID-19 ચેતવણી સસસ્ટમ આવશ્યકતાઓન ેરદ ઠેરવીને આિળ વધશ.ે 

 

કટોકટીમાાં શુાં કરવુાં 
 

ચેતવણી સ્તર 3 પર રહવે  ું 
જો તમે ફેલાવાના કોઈપણ જોખમને ટાળી શકો તો ઘરે રહો. તમે સક્ષમ ન હો તયાાં સધુી તમારે ઘરેથી કામ 

કરવુાં આવશ્યક છે. બાળકોએ શક્ય હોય તો ઘરે જ ભણવુાં જોઈએ. 

• જો તમે બીમાર છો, તો ઘરે જ રહો. કામ પર અથવા શાળા માાં ન જશો. લોકોન ેહળવા-મળવાનુાં ટાળો 
• જો તમને શરદી, ફ્લ ૂઅથવા COVID-19 ના લક્ષણો હોય તો તમારા ર્ૉક્ટર અથવા હલે્થલાઇનને 

0800 611 116 પર કૉલ કરો અન ેપરીક્ષણ કરવા સવશે સલાહ મેળવો. 
• જો તમને એકલા રહવેાનુાં કહવેામાાં આવ્ુાં હોય તો તમારે કાયદેસર રીતે તરત જ કરવુાં જોઈએ. 

• જો તમે COVID-19 પરીક્ષણ કરાવો છો, તો જયાાં સધુી તમન ેતમારા પરરણામો પ્રાપ્ત ન થાય તયાાં 
સધુી તમારે કાયદાકીય રીતે એકલા જ રહવે ુાં આવશ્યક છે. 

COVID-19 વાયરસ અન ેલક્ષણો સવશેની મારહતી માટે અહીં ક્ક્લક કરો 
પરીક્ષણ સવશેની મારહતી માટે અહીં ક્ક્લક કરો 
 

ચેતવણીના સ્તર 3 પર તમારે ચોક્કસપણ ેઆ કરવુાં જોઈએ: 

• ઘરની બહાર અન્ય લોકોથી 2-મીટરનુાં અંતર રાખો,  
અન ેકાયડસ્થળો પર 1-મીટર.  

• સાવડજસનક પરરવહન, ફ્લાઇટ્સ અથવા સપુરમાકેટ અથવા દુકાનો જયાાં ભૌસતક અંતર જાળવવુાં  
મશુ્કેલ હોય તયાાં ચહરેાના આવરણો પહરેો.  

• તમારા હાથન ેસનયસમતપણે ધોઈન ેસકુાવો. 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/in-an-emergency/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-symptoms/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-testing/


• જો તમને શરદી અથવા ફ્લનૂા લક્ષણો હોય તો ઘરે રહો, તો તમારા ર્ૉક્ટર અથવા હલે્થલાઇનન ેકૉલ 

કરો અન ેપરીક્ષણ કરાવો મસુાફરી ન કરો, શાળા માાં ન જાઓ અથવા કામ પર જાઓ નહીં. 
• તમે ક્યાાં જાઓ છો અન ેકોને મળો છો તેનો ટે્રક રાખો. NZ COVID ટે્રસર એપ, Covid-19 ટે્રસર બકુલેટ 

અથવા લેગખત નોંધોનો ઉપયોિ કરો.  

બ્લટૂથૂ ટે્રસસિંિ સવશેની મારહતી માટે અહીં ક્ક્લક કરો  
 

10 જેટલા લોકોનુાં એકત્રીત થવાનુાં ચાલ ુરાખી શકો છો, પરાંત ુફક્ત લગ્ન સેવાઓ, અંસતમ સાંસ્કાર અન ે

તાાંિીહાાંિા માટે.  કાયદેસર રીતે ભૌસતક અંતર અન ેજાહરે આરોગ્ય પિલાાં જાળવવા આવશ્યક છે. 

તમારા હાથ ધોવા, ખાાંસી અથવા તમારા કોણીમાાં છીંક ખાવી અને સપાટી સાફ કરવી સરહત મળૂભતૂ 

સ્વચ્છતાના પિલાાંનો ઉપયોિ કરવો મહતવપણૂડ છે. 

લોકોન ેતાકીદે સવનાંતી કરવામાાં આવે છે કે તમે ક્યાાં િયા છો અને તમે કોન ેમળ્યા છો તેનો ટે્રક રાખો. જો તે 

જરૂરી હોય તો સાંપકડ  ટે્રસસિંિ માાં મદદ કરે છે. 

જયારે પણ તમે કામ પર અથવા શાળા માાં ન હોવ તો ચેતવણી સ્તર 3 પર, તમારે કાયદેસર રીતે તમારા 
ઘરેલ ુબબલમાાં જ રહવે ુાં જોઇએ. તમે આનો સવસ્તાર કરી શકો છો: 

• નજીકના કુટુાંબ અન ેવનુાઉ સાથે જોર્ાઓ 

• કેરગિવરને અંદર લાવો, અથવા 
• એકલા રહતેા લોકોન ેમદદ કરો.  

 

તમારા બબલન ેસરુગક્ષત રાખવો મહતવપણૂડ છે. તમારા બબલને સવસશષ્ટ રાખો અન ેફક્ત એવા લોકોને સામેલ 

કરો જયાાં તે તમને અન ેતેમને સરુગક્ષત અન ેસ્વસ્થ રાખ ેછે.  

 

જો તમારા બબલની અંદરની કોઈપણ વયક્ક્ત અસ્વસ્થતાનો અનભુવ કરે, તો તઓેએ કાનનૂી રૂપે તરત જ 

બબલની અંદરના દરેકથી એકલા થઈ જવુાં જોઈએ.  સમત્રો, સવસ્તતૃ કુટુાંબ અન ેવનુાઉ જેવા સામાજજક 

મલુાકાતીઓને તમારા ઘરમાાં પ્રવેશવા માટે આમાંત્રણ આપશો નહીં અથવા તેન ેપરવાનિી આપશો નહીં. 
 

તમે તમારા સ્થાસનક ક્ષેત્રમાાં મસુાફરી કરી શકો છો, ઉદાહરણ તરીકે કામ પર અથવા શાળાએ જવુાં, ખરીદી 
કરવી અથવા કસરત કરવી. સાવડજસનક પરરવહન કર્ક આરોગ્ય અન ેસલામતી આવશ્યકતાઓ સાથ ેકાયડ 
કરવાનુાં ચાલ ુરાખી શકે છે. 

માસ્ક અને ચહરેાના આવરણો  

બધા COVID-19 ચેતવણી સ્તરો પર ન્્ઝુીલેન્ર્માાં જાહરે પરરવહન પર માસ્ક અન ેચહરેાના આવરણો 
ફરજજયાત છે. સપુરમાકેટ્સ અથવા દુકાનમાાં ભૌસતક અંતર મશુ્કેલ હોય તવેા સ્થળો પર માસ્ક અને ચહરેાના 
આવરણોના ઉપયોિને પણ પ્રોતસાહન આપવામાાં આવે છે. 

ચહરેાના આવરણો અન ેમાસ્ક સવશેની મારહતી માટે અહીં ક્ક્લક કરો  

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/keep-track-of-where-youve-been/nz-covid-tracer-app/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/wear-a-face-covering/


 

ચેતવણી સ્તર 3 પર શિક્ષણ 

પ્રારાંગભક સશક્ષણ કેન્રો,પવૂડ-શાળાઓ, શાળાઓ અન ેત્રસુતયક સશક્ષણની સસુવધા ફક્ત આવશ્યક કામદારોના 
બાળકો માટે જ ખલુ્લી છે. આ બાળકોએ સ્કલૂમાાં રહવે ુાં સલામત છે.  

 
પ્રદેિો વચ્ચે મ સાફરી 
ચેતવણી સ્તર 3 પર પ્રદેશો વચ્ચેની મસુાફરી ભારે પ્રસતબાંસધત છે. 

ચેતવણી સ્તર 3 ક્ષેત્રની અંદર અને બહારની વયક્ક્તિત મસુાફરી સખત મયાડરદત છે. આ વાયરસના 
ફેલાવાને રોકવામાાં મદદ કરે છે. ચેતવણી સ્તરના સવસ્તારોમાાં મસુાફરી પણૂડ કરવા માટે તમારે વધારાની 
પરવાનિી લેવાની જરૂર પર્ી શકે છે.  

 

જાહરે સ્થળો 
કાયદાકીય રૂપે જાહરે સ્થળો બાંધ રહવેા જ જોઇએ. આમાાં લાયબ્રેરીઓ, સાંગ્રહાલયો, સસનેમાઘરો, ફૂર્ કોટડ , 
જીમ, પલૂ, રમતનાાં મેદાન અને બજારો સામેલ છે. 

  

હાલ નવી પ્રવસૃિઓ હાથ ધરવાનો, અથવા પોતાન ેઅથવા તમારા બબલને કોઈપણ જોખમમાાં લાવવાનો 
સમય નથી. તમે તમારા સ્થાસનક સવસ્તારમાાં ઓછી જોખમવાળી મનોરાંજન પ્રવસૃિઓ કરી શકો છો. 

કાર્યસ્થળો અને વ્ર્વસાર્ો 
ચેતવણી સ્તર 3 પરના પ્રસતબાંધો, ગ્રાહકો સાથેના સાંપકડને મયાડરદત કરીને, કામદારોન ેસરુગક્ષત રાખવા અન ે

COVID-19ના ફેલાવાને રોકવામાાં સહાય માટે છે. કમડચારીઓન ેશક્ય હોય તો ઘરેથી કામ કરવા અમે ભલામણ 

કરીએ છીએ. 

નાણાકીર્ સહાર્ 

જો તમને પૈસાની મશુ્કેલી આવી રહી છે, તો તમને માટે મદદ થઈ શકે છે. 

ખોરાક, પૈસા, સરુગક્ષત અન ેસ્વસ્થ રહવેાની મદદ સવશેની મારહતી માટે અહીં ક્ક્લક કરો 

https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/

