
        �લૂ થઇ ગયો છે?  

વધુ માિહતી માટે www.nj.gov/flu ની મલુાકાત લો  

જો તમન અચાનક જ ઉધરસે , માથામા �ઃખાવોં ુ , શર�રમા �ઃખાવો અન તાવ હોય તોં ેુ ...કદાચ ત ે�� ુહોઈ શક�. �� હોય ત !ય"#ત ુ ે

પોતાન અિત ક&ટદાયક સમ( છે ે, પણ મોટાભાગના લોકોન આની સારવાર તમના ઘરમા જ આપવામા આવ છે ે ં ં ે ે . દરવષ ��ની 4 ુ

રસી લઈ લવાથી ત �� સામ ર5ણ આપ છે ે ે ે ેુ . પણ જો તમન આનો ચપ લા6યો હોય તોે ે , નીચ જણાવલ ઉપયોગી 78ાઓન ે ે ેુ

:યાનમા રાખોં .  

પોતાની �ત ેજ સારવારના મુ�ા  
 

• વધુ �માણમાં �વાહી લેવું.  
• ખાતા રહેવું.  
• આરામ કરવો.  
• ઓવર-ધ-કાઉ�ટર દુઃખાવામાં રાહત આપતી ગોળીઓ જેમક ે

ટાયલેનોલ® (Tylenol) અથવા એડવીલ® (Advil) જ&રત 
�માણે લેવી. (બાળકોને અને ટીનએજરને જો )લુના લ*ણ 
દેખાય અને તેમને તાવ હોય તો તેઓને કદી પણ એ+પીરીન ન 
આપવી)  

• ગળામાં સોજો હોય તો મીઠાના પાણીના કોગળા કરવા.  
• આ/કોહૉલ લેવાનંુ અને +મૉ1કગ કરવાનંુ ટાળવંુ.  

બી�ઓને સરં�ણ આપવુ ં 
 

• ઘરના અ�ય સ3યોની ન4ક જવાનું ટાળવંુ.  
• વારંવાર હાથ ધોતા રહેવું.  
• ઉધરસ અને છ6ક આવે 7યારે ટી8યુથી તેને ઢાંકવુ.ં  
• વપરાયેલા ટી8યનુે તુરત જ ફ;કી દેવું અને હાથ ધોવા.  

જો તમને એવુ ંલાગે કે તમને �લુ છે તો તમારા �વા��યની સંભાળ રાખનારને ફોન કરો. તે તમને જણાવશે કે તમારે  યારે તેમને મળવા 
જવું. ઘણા લોકોને �લુથી વધુ પડતું જોખમ હોય છે અને તેમના લ(ણો પણ ભયંકર હોય છે. તેઓને �વા��યની સંભાળ રાખનારે 
તપાસવાની જ*રત પડે છે. જે લોકોને વધુ જોખમ હોય છે તેમાં - વ,ૃધો, સગભા. �/ીઓ, નાના બાળકો અને એવા 1યિ ત જે 
અવારનવાર માંદા પડતા હોય છે તેમનો સમાવેશ થાય છે.  
 

તા�કાિલક તબીબી સંભાળની �યારે જ�રત પડ ેછે  

બાળકોને  
 

• તી< ગિતએ >વાસ અથવા >વાસ લેવામાં તકલીફ  
• ચામડીનો રંગ @લુ હોય  
• પૂરતા �માણમા ં�વાહી ન લેવાતું હોય  
• ઊઠી ન શકાતંુ હોય અથવા બીD સાથે વાતો કરવામાં તકલીફ  
• વધુ વખત સુધી ઊભા રહેવામા ંતકલીફ  
• )લુના લ*ણોથી સાD થઈ ગયા પછી પાછો તાવ અને વધુ 

ઉધરસ આવતી હોય  
• તાવ સાથે લાલ દાણા  

વય કોને   
 

• >વાસ લેવામાં તકલીફ અથવા ઓછા >વાસ 

• છાતીમાં અથવા પેડુમાં દુઃખાવો અથવા ભાર જેવું અનુભવાય  
• અચાનક જ ચGકર આવવા   
• અસમંજસમા ંપડી જવંુ  
• ખૂબ જ ઉ/ટીઓ થવી  
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