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�ा है इसके बचाव के उपाय –

१. हाथो को बार- बार साबुन से धोये । ह�ड सेनीराइजर का इ�ेमाल करे. । 

२. खाँसते या छीकते समय नाक व मँुह �माल से ढककर रखे. 

३. सामािजक दुरी बनाकर रखे। मा� का �योग कर�।

सबसे अहम बात यह है िक अपनी रोग �ितरोधक �मता को बढाए तथा खान पान पर �ान दे । कोरोना

से बचने का यही एक मा� उपाय है।

इस वायरस ने पूरी दुिनया म� तहलका मचा रखा है. धंधे रोजगार बंध करने पड़े है. सभी िव�ालयो ंको

बंध करना पड़ा है.

हम� भी अपने जीवन की पव� करके इस कोिवद १९ से बचने के सभी तरीको को आजमाना चािहए.

10 LINES ON CORONA VIRUS ESSAY FOR KIDS ENGLISH

1. Corona virus is an infection.
2. It is caused by socializing.
3. Its spread ratio is very fast.
4. It has killed thousands of people in the world.
5. Its common signs are cough, �u and fever.
6. It was �rst discovered in China.
7. It primarily a�ects our nervous system and damages it.
8. It can spread through contact with an infected person.
9. The attack of Coronavirus can cause pneumonia, severe acute respiratory

syndrome, failure of kidney and also death.
10. Any certi�ed treatment of the diseases caused by Coronavirus has not been

discovered yet.
11. We should Wash our hand properly with warm water regularly and follow

social distancing.

CORONAVIRUS ESSAY IN GUJARATI LANGUAGE

કોરોના વાયરસ પર ગજુરાતીમાં િનબંધ

કોરોના વાયરસ ખૂબ સૂ�મ પરંતુ અસરકારક વાયરસ છે. કોરોના વાયરસ માનવ વાળ કરતા 900

ગણો નાનો છે, પરંતુ કોરોનાનું સં�મણ િવ�ભરમાં ફેલાય ગયુ છે.
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કોરોના વાયરસ (સીઓવી) એ વાયરસની એવી ��િત સાથે સંકળાયેલ છે, જનેો સં�મણથી 

શરદીથી માંડીને �ાસ લેવામાં તકલીફ સુધીની સમ�યાઓનું કારણ બની શકે છે. આ વાયરસ પહેલાં

કદી જોવા મ�યો નથી.

િડસે�બરમાં ચીનના વુહાનમાં વાયરસનું સં�મણ શ� થયુ હતુ. ડ��યુએચઓ મજુબ, તાવ, ઉધરસ,

�ાસ લેવામાં તકલીફ એ તેના લ�ણો છે.

વાઇરસની સીધી અસર ફેફસાં ઉપર થાય છે. તેનાં મુ�ય બે લ�ણો છે તાવ તથા સતત ખાંસી થવી.

ઘણી વખત દદ�ને �ાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. કોરોના વાઇરસને કારણે અસામા�યપણે ઉધરસ

આવી શકે છે. આવી ઉધરસ 24 કલાકમાં �ણ કે તેથી વધુ વખત આવતી હોય છે, જો ખાંસીની સાથે

ગળફો આવે તો તે ગંભીર લ�ણ છે. આ વાયરસ એક �યિ�થી બી�માં ફેલાય છે. તેથી તેને લઈને

ખૂબ કાળ� લેવામાં આવી રહી છે.
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�ાર ેકોરોના વાયરસનું સં�મણ થાય તો ?

હાલ કોરોના વાયરસનો કોઈ ઈલાજ નથી પરંતુ રોગના લ�ણો ઘટાડતી દવાઓ આપી શકાય
છે.
�ાં સુધી તમે �વ�થ ન થઈ �વ �યા સુધી બધાથી દૂર રહો
કોરોના વાયરસની સારવાર માટે વે�સીન શોધવાનુ કામ ચાલી ર�ું છે.
આ વષ�ના અંત સુધીમાં તેનું માનવ પરી�ણ કરવામાં આવશે.
કેટલીક હોિ�પટલો એિ�ટવાયરલ દવાઓની પણ તપાસ કરી રહી છે.

કોરોનાથી બચવાના ઉપાય 

આરો�ય મં�ાલયે કોરોના વાયરસને રોકવા માટે માગ�દિશ�કા �હેર કરી છે.

તેમના મતે હાથ સાબુથી ધોવા જોઈએ.
આ�કોહોલ આધાિરત હે�ડ રબનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
ખાંસતી અને છીકંતી વખતે નાક અને મોઢું �માલ અથવા ટી�યુ પેપરથી ઢાંકેલુ 
રાખો.
શરદી અને ખાંસીના લ�ણો ધરાવતા લોકોથી દૂર રહો.
ઇંડા અને માંસના વપરાશ ટાળો.
જંગલી �ાણીઓના સંપક�માં રહેવાનું ટાળો.

કોઈપણ �કારની અફવાને ટાળવા માટે અને ખુદની સુર�ા માટે આપણે કેટલાક સૂચનોનુ પાલન

કરીશુ તો આપણે જ�ર એક િદવસ આ બીમારી સામે �તી જઈશુ.

CORONAVIRUS ESSAY IN MARATHI LANGUAGE

COVID-19 कोरोना �ायरस या िवषयावर मराठी िनबंध.
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