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Credits: Dr. Zain Chagla, Dr. Krutika Kuppalli, Dr. Madhukar Pai, 
Dr. Priya Sampathkumar, Dr. Nitika Pant Pai, Dr. Celine Gounder, 

Dr. Kartik Cherabuddi, Dr. Lancelot Pinto, Dr. Joel Klinton, Dr. CS Pramesh
સપંક% : krutika1113@gmail.com

ર"તમાં ઓ("સજન,ું
.માણ 0દવસમાં 3ણ
થી ચાર વાર
ઓ"સીમીટર થી માપો

તાવ માટ: વપરાતી દવાઓ
;મક: paracetamol 

(પેરાિસતામોલ),  
Acetaminophen 
(એિસતામીનોફ:ન) 

માBક પેહરDને પોતે
અને પોતાના
BવFનો ને
સGંમણથી બચાવો

હવાફ:ર માટ: બારD
અને બારણાં Iલુા
રાખવા

ઘર: એકાતંમાં ર:હLું
અને આરામ કરવો પાણી પીLું

તાવ માટ: વપરાતી
દવાઓ ;મક:

પેરિસતામોલ અને
એિસતામીનોફ:ન

ફ:ફસામાં ઓ("સજન,ું .માણ
વધારવા માટ: પેટ અને છાતી

જમીન તરફ કરDને PLૂ ું

ડો#ટર ની સલાહ લેવી અને હો/0પટલ માં સારવાર લેવી

ઓ("સજન વાપરો

પેટ અને છાતી જમીન તરફ
કરDને PLુ ુ ર"તમાં ઓ("સજન,ું

.માણ 0દવસમાં
3ણ થી ચાર વાર
ઓ"સીમીટર થી
માપો

Remdesivir ( ર"મડ"િસિવર) લ;ણોનો સમયગાળો ?ંુકવી શકB છે પરંE ુકોિવડ-૧૯ થી JLૃM,ુ ુંજોખમ ઘટાડતી નથી. આદવા ફ"ત
Rચ0કLસકો ની હાજરTમાંઆપવામાંઆવે છે UયારB શVઆતમાં રોગીનાં ર"તમાં ઓ("સજન,ું.માણઓWં
હોય.

Tocilizumab (તોસીલી,માબ ) આદવા ફ"ત Rચ0કLસકોની દBખરBખમાં હો(Xપટલમાં XટTરોઇડ પર રાખેલા ગભંીર રોગીઓને ([મને
ઓ("સજનની વધતી ખપત હોય) આપવામાંઆવે છે. 

સારવાર ક" 0ની સામા2યપણે સલાહ
આપવામાંઆવતી નથી*

Ivermectin, Hydroxychloroquine, Convalescent Plasma, Vitamin C & D, Zinc, Baricitinib, Itolizumab, 
Bevacizumab, Lopinavir-Ritonavir, Favipiravir, Fluvoxamine, Interferon alpha-2b, Azithromycin, 
Doxycycline or other antibiotics 

!ો#: + https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext
* https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1 and https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-1

0દવસમાં બે વાર ઇSહ:લર BટDરોઇડ
;મક: budesonide (Uડુ:સોનાઇડ)
0દવસની મા3ા : ૧૬૦૦ mcg

અથવા ૧.૬ િમYા
(COVID ના લZણો હોય \યાં Pધુી)+

ડો#ટરની સલાહ લેવી અને covid ટ40ટ કરાવો
નીચે આપેલી મા<હતી સારવાર માટ" ફ?ત મે<ડકલ
@ચ<કAસકોની દ"ખર"ખ અને સલાહ Eજુબ વાપરવી

*Hયાર" Dexamethasone ન મળે, 
Hydrocortisone ૫૦ mg મોઢાથંી અથવા નસમાં (આઈ. વી.) , દરરોજ 3ણ વાર, ૫-૧૦ 6દવસ માટ8

Methylprednisolone ૩૨ mg મોઢાથંી અથવા નસમાં (આઈ. વી.), દરરોજ એકવાર, ૫-૧૦ 6દવસ માટ8
Prednisolone ૪૦ mg મોઢાથંી, દરરોજ એકવાર, ૫-૧૦ 5દવસ માટ7
Prednisone ૪૦ mg મોઢાથંી, દરરોજ એકવાર, ૫-૧૦ 5દવસ માટ7
૫ "દવસમાં લેવા+ું બદં કર0 શકો જો ઓ56સજન ની જ9ર ન હોય

લJણો: તાવ, ગળા માં સોજો, ઉધરસ, Nાસ લેવામાં તકલીફ, માથાનો
Oુખાવો, શરQર માં Oુખાવો, Rઘુવાની અને Tવાદ લેવાની Jમતા માં ધટાડો

Dexamethasone* (ડB"સામીથેસોન, XટTરોઇડ), 
૬ mg (િમ^ા) મોઢાથી અથવા નસમાં (આઈ. વી.), 
દરરોજ, ૫-૧૦ 0દવસ માટB

Disclaimer: અહ= આપવામાં આવેલી મા"હતી ફ6ત BCકૃતા માટF વાપરવી, ઈલાજ
માટF Hચ"કJસકો ની સલાહ Kજુબ સારવાર લેવી.

[Version 5, April 25, 2021]COVID-19 માટ$ની મા'હતી
(Coronavirus) ઘર# સારવાર લેતા *,ુત વયના લોકો માટ#

પાણી પીLું

વેબસાઈટ: https://www.indiacovidsos.org

વ"ુ મા&હતી માટ+
,આુર કોડ 2ક+ન
કરો
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