
 

 

રસી વગરના કૃિષ ે ના કામદારો માટે ર ણ
મા ક અને વારંવાર વ છતાનાં પગલા.ં 

 યા ં સધુી તમે કોિવડ -૧૯ ના ફેલાવાને ઘટાડવામાં 
મદદ કરવા માટે સંપૂણ રસીકરણ ન કરો યા ંસુધી મા ક 
પહેરો. 

 મા ક યો ય રીતે પહેરો. તે તમારા નાક અને મ  આવરી 
જોઈએ અને વારંવાર બદલી શકાય. 

 વારવંાર તમારા હાથ સાબ ુ અન ે પાણીથી ધોવા અથવા 
ઓછામા ં ઓછા ૬૦% આ કોહોલ સાથ ે હે ડ 
સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

જો કોઈ બીમાર હોય તો શુ ંકરવુ.ં 
 કોિવડ -૧૯ ના લ ણો ધરાવનાર કોઈપણ યિ તએ 

ઘરમા ં રહેવું જોઈએ અન ે તે દરેક સાથે અલગ રહેવુ ં
જોઈએ જેની સાથે તેઓ આવાસ વહચે છે

 એ લોયરે કામદારના સકારા મક કોિવડ-
થાિનક આરો ય અિધકારીઓને જણાવવા જોઈએ

  
 

વધ ુમાિહતી માટ,ે મલુાકાત લો cdc.gov/coronavirus

 

 

રસી વગરના કૃિષ ે ના કામદારો માટે ર ણ
ના ફેલાવાને ઘટાડવામાં 

મદદ કરવા માટે સંપૂણ રસીકરણ ન કરો યા ંસુધી મા ક 

તે તમારા નાક અને મ  આવરી 

સાબ ુ અન ે પાણીથી ધોવા અથવા 
આ કોહોલ સાથ ે હે ડ 

ના લ ણો ધરાવનાર કોઈપણ યિ તએ 
ઘરમા ં રહેવું જોઈએ અન ે તે દરેક સાથે અલગ રહેવુ ં
જોઈએ જેની સાથે તેઓ આવાસ વહચે છે. 

-૧૯  કેસો 
થાિનક આરો ય અિધકારીઓને જણાવવા જોઈએ. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

કિૃષ કાય સાઇ સમા ંકોિવડ -19 સામે ર ણ
 તમારા કામદારોને ય મ હોય તેવા 

િવશે સલામતી અન ેમાિહતી દ પો ટરો મૂકો
 પો ટરોએ રસી વગરના કામદારો માટે સલામતીનાં 

પગલાં સૂચવવા જોઈએ: મા ક પહેરવું
ઓછા ૬ ટ દૂર રહેવું, હાથ ધોવા
નબળા વેિ ટલટેડે િવ તારોને ટાળવું

 તમારા કામદારોને રસીકરણ માટ ે ો સાિહત કરો
રસીઓ તમારા ઇિમ ેશન અથવા આરો ય વીમાની 
િ થિતને યાનમાં લીધા િવના સલામત

છે લી સમી ા

cdc.gov/coronavirus 

  

રસી વગરના કૃિષ ે ના કામદારો માટે ર ણ.  

સામે ર ણ. 
તમારા કામદારોને ય મ હોય તેવા થળોએ કોિવડ -૧૯    
િવશે સલામતી અન ેમાિહતી દ પો ટરો મૂકો. 
પો ટરોએ રસી વગરના કામદારો માટે સલામતીનાં  

મા ક પહેરવું, ઓછામાં  
હાથ ધોવા, અને ભીડ અન ે 

નબળા વેિ ટલટેડે િવ તારોને ટાળવું. 
તમારા કામદારોને રસીકરણ માટ ે ો સાિહત કરો. કોિવડ -૧૯   
રસીઓ તમારા ઇિમ ેશન અથવા આરો ય વીમાની  
િ થિતને યાનમાં લીધા િવના સલામત, ઉપલ ધ અને મફત છે. 

સમી ા કરલેી સામ ી: ૨૮ મ,ે ૨૦૨૧. 

તમારી સં થાના લોગો 
સાથે બો સ બદલો 

 


