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Gujarati 

 

કોરોનાવાઈરસ  
(CORONAVIRUS)  
અને કાર શેર કરવા વવષે 
 
કરવા જેવ ુઃ 
• વેન્ટિલેશન કે હવાની આવ-જા માિે બારીઓ ખ લ્લી રાખો 

• મ સાફરીઓ વચ્ચે કારને સાફ કરો 
  – ખાસ કરીને એવા વવસ્તારોમાાં કે જયાાં લોકો સ્પશશ કરી શકે 

• વાહનની અંદર શકય હોય તેિલી ઓછી સપાિીન ેસ્પશશ કરો 

• વાહનની અંદર લોકો વચ્ચે અવિકતમ અંતર રાખો 
  – જો શકય હોય તો બેઠકની હાર દીઠ એક વ્યક્તત રાખો 

• જો શકય હોય તો ટે્રટસ્પોિશના બીજા પ્રકારો વવષે વવચાર કરો,  
  જેમકે સાઈકલલિંગ અથવા ચાલીને 

• તમે જે એક સરખી વ્યક્તત/દરેક વખતે લોકો સાથે શેર કરી રહયા હોય  
  તેવી ‘ટ્રાવેલ બડિ’ વસન્સ્િમ વવષે વવચારણા કરો 

• ડ્રાઈવરો અને પેસેટજરોને મોઢા ઉપર કવરીંગ પહરેવાની સલાહ આપવામાાં આવે છે 

 
કરવ ાં નડહુઃ 
• મોિેથી બોલવ ાં, બમૂો પાિવી અથવા ગાવ  

• એકબીજાની સામે મોઢા- મોઢ 

• ઘણા બિા જ દા લોકો સાથે જ દા જ દા ડદવસોએ શેર કરવ ાં 

 
યાદ રાખો: કોરોનાવાઈરસ (Coronavirus) બહારની જગ્યાઓ કરતાાં બાંવિયાર જગ્યાઓમાાં  

વિારે ઝિપીરીતે ફેલાય છે કે જેમાાં સમાવેશ થાય છે કાસશ (ગાિીઓ) અને બીજા વાહનો. 
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