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આ મ ર્ગદવશિક ક ન મ િે છે
જીવનો બચાવવા માટે તેમજ NHSનુ ું રક્ષણ કરવા માટે સમાજમાું

કોરોનાવાઈરસ (કોવવડ-19)ના ચેપનો ફેલાવો ઘટાડવા આપણે સહુ પગલાું
લઈએ તે અગત્યનુ ું છે .

આ માગગદવશિકા આમના માટે છે ેઃ

જે લોકોને કોવવડ-19ને કારણે કદાચ થયાું હોઈ શકે તેવાું ચચહ્નો હોય તેઓ,
જેઓ ટેસ્ટ કરાવવાની રાહ જોઈ રહ્ાું હોય તેમના સહહત

જે લોકોની કોવવડ-19ની તપાસનુ ું પહરણામ પોચિહટવ આવ્ુ ું હોય તેઓ
(તેમને કોઈ ચચહ્નો હોય કે નહહ)

કોવવડ-19નાું ચચહ્નો ધરાવતી કોઈ વયક્તત અથવા જેમના કોવવડ-19ના ટેસ્ટનુ ું
પોચિહટવ પહરણામ આવ્ુ ું હોય તેવો કોઈ વયક્તતની સાથે હાલમાું એક જ
ઘરમાું રહેતાું લોકો

આ માગગદવશિકામાું ઘરનાું સભ્યો એટલે કેેઃ
એકલી રહેતી કોઈ એક વયક્તત
એક જ સરનામે રહેતાું લોકોનુ ું જૂથ (જેઓ એકબીજાનાું સગાું હોય કે નહહ)
અને જેઓ રાુંધવાની સગવડો, બાથરૂમો કે ટોઇલેટો કે બેઠકના વવસ્તારો

વહેંચીને વાપરતાું હોય. આમાું બોહડિંગ સ્કૂલોમાું અથવા રહેઠાણોના હૉલમાું
રહેતાું વવદ્યાથીઓનો સમાવેશ થઈ શકે જેઓ આવી સહહયારી સુવવધાઓ
વાપરતાું હોય

જે લોકો ભટકત ુું જીવન ગાળતાું હોય તેમનુ ું જૂથ, દાખલા તરીકે જેઓ

વણિારાઓ માટેનાું સ્થાનો પર, વાહનોમાું કે કેનાલ બોટમાું રહેતાું હોય
કોવવડ-19 ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ પહરણામ આવ્ુ ું હોય તેવી કોઈ વયક્તત સાથે જો

તમે સુંપકગ માું આવયાું હો, પરું ત ુ હાલમાું તેમની સાથે એક જ ઘરમાું ન રહેતાું હો,
તો અલગ માગગદવશિકા અનુસરો. જો તમે વવદે શથી ્ુ.કે. આવયાું હો, તો તમારે
કદાચ સેલ્ફ-આઈસોલેટ પણ કરવુ ું પડે.
આ માગગદશગન ઇંગ્લેંડમાું લાગુ પડે છે .

લક્ષણ
કોવવડ-19નાું સૌથી અગત્યનાું ચચહ્નો નીચેનામાુંથી કોઈપણની તાજેતરની
શરૂઆત છે ેઃ

નવી સતત ઉધરસ
ઉંચુ તાપમાન
સ્વાદ અથવા સઘ
ું ૂ વાની તમારી સામાન્ય શક્તત જતી રહેવી કે તેમાું ફેરફાર
થવો (એનોક્સ્મયા)

મોટાભાગનાું લોકો માટે, કોવવડ-19 એક હળવી બીમારી રહેશે. પરું ત,ુ જો તમને

ઉપર જણાવેલામાુંથી કોઈ પણ ચચહ્નો હોય, ભલે પછી તમારાું ચચહ્નો સાવ હળવાું
હોય, તો પણ ઘરમાું જ રહો અને ટેસ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરો.

કોવવડ-19 સાથે બીજાું અનેક ચચહ્નો સુંકળાયેલાું છે . બીજાું ચચહ્નો અન્ય કોઈ

કારણોસર પણ હોઈ શકે છે અને માત્ર તે જ ચચહ્નો હોવાું તે કોવવડ-19 ટેસ્ટ

કરાવવા પ ૂરત ુું કારણ નથી. તમારાું ચચહ્નો વવશે જો તમને ચચિંતા થતી હોય તો
તબીબી સલાહ લો.

ક વિડ-19 મ િેન િેસ્િ
કોઈને કોવવડ-19 છે કે નહહ તે ચકાસવા માટે હાલમાું 2 પ્રકારના ટેસ્ટ કરવામાું
આવી રહ્ા છે ેઃ

પોચલમેરાસ ચેઈન રીએતશન (PCR) ટેસ્્સ
લૅટરલ ફ્લો હડવાઈસ એન્ન્ટજૅન (LFD) ટેસ્્સ, જે રૅ વપડ લૅટરલ ફ્લો ટેસ્ટ
તરીકે પણ ઓળખાય છે

PCR ટેસ્ટ વાઈરસના RNA (રીબોન્્ુતલેઈક ઍવસડ, જેનેહટક પદાથગ) પકડે
છે . PCR કોવવડ-19 માટેના સૌથી ભરોસાપાત્ર ટેસ્ટ છે . તેનાું પહરણામો

આવવામાું થોડી વાર લાગે છે કારણ કે સામાન્ય રીતે તેના પર લેબોરે ટરીમાું
પ્રહિયા કરવામાું આવે છે . જો તમને કોવવડ-19નાું ચચહ્નો હોય તો તમારે PCR
ટેસ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ.

કોવવડ-19 થયો હોય તેવી કોઈ વયક્તતની સાથે એક જ ઘરમાું રહેતાું લોકો પણ
PCR ટેસ્ટ કરાવી શકે છે , કારણ કે તેમને ચચહ્નો ન હોવા છતાુંયે તેમને ચેપ
લગાવાનુ ું ઘણુ ું મોટુું જોખમ રહેલ ુું છે .

LFD ટેસ્ટથી કોરોનાવાઈરસમાું રહેલા પ્રોટીન પકડાય છે અને તે સગભાગવસ્થા
માટે કરવામાું આવતા ટેસ્ટ જેવો હોય છે . તે સરળ અને વાપરવામાું સહેલા

હોય છે . LFD ટેસ્ટ બધા સુંજોગોમાું PCR ટેસ્ટ જેટલા સચોટ હોતા નથી, પરું ત ુ
કોરોનાવાઈરસનુ ું ઊંચુ ું પ્રમાણ ધરાવતાું જેટલી સુંખ્યાનાું લોકો PCR ટેસ્ટથી
પકડી શકાય છે એટલી જ સુંખ્યામાું આ ટેસ્ટ પણ પકડી શકે છે . જે લોકોમાું

કોવવડ-19નાું કોઈ ચચહ્નો ન હોય તેમનામાું મુખ્યત્વે આ ટેસ્ટ કરવામાું આવે છે .
ઇંગ્લેન્ડમાું રહેતાું જે લોકોને કોવવડ-19નાું લક્ષણો ન હોય તેઓ LFD ટેસ્્સનો
ઉપયોગ કરીને વનયવમત ટેન્સ્ટિંગ કરાવવામાું ભાગ લઈ શકે છે . ઘણાું લોકો
સ્કૂલ અથવા કામના સ્થળે કરવામાું આવતા LFD ટેન્સ્ટિંગ પ્રોગ્રામોમાું આ

પહેલેથી કરી જ રહ્ાું છે . આ બધા જ પ્રોગ્રામો 'એવસમ્પ્ટોમૅહટક ટેન્સ્ટિંગ પ્રોગ્રામ્પસ'
તરીકે ઓળખાય છે અને તેનાથી બીજાું લોકોમાું ચેપનો ફેલાવો ઘટાડવામાું
મદદ થઈ શકે છે .

ુ ય સાંદેશ ઓ
મખ્
કોવવડ-19નાું ચચહ્નો હોય અથવા ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ પહરણામ આવ્ુ ું હોય તેવી

કોઈ પણ વયક્તતએ ઘરે જ રહેવ ુ ું જોઈએ અને તાત્કાચલક સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ું
જોઈએ. આનુ ું કારણ એ છે કે તમને પોતાને કોઈ ચચહ્નો ન હોવા છતાું બીજાું
લોકોમાું તમે તે ફેલાવી શકો છો.

તમને NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ દ્વારા સ ૂચના આપવામાું આવયા બાદ જો તમે સેલ્ફઆઈસોલેટ નહહ કરો તો તમને દું ડ કરવામાું આવી શકે1. જો તમારે ઘરમાું
રહેવાનુ ું અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ું પડે, અથવા જેમને સેલ્ફ-આઈસોલેટ

કરવાનુ ું કહેવામાું આવ્ુ ું હોય તેવા કોઈ બાળકના તમે માતાવપતા કે વાલી હો
તો, તમે NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ સપોટગ પેમન્ે ટ સ્કીમ મારફતે એક જ વાર મળતી
£500ની ચ ૂકવણી મેળવવા માટે કદાચ હકદાર બની શકો.

તમને કોવવડ-19 રસીના એક અથવા વધારે ડોિ મળી ચ ૂક્યા હોય તો પણ આ
માગગદવશિકા લાગુ પડે છે .

કેટલાુંક લોકો માટે ઘરમાું રહેતાું બીજાું લોકોથી અલગ પડવાનુ ું કદાચ મુશ્કેલ
પડે એવુ ું બને. જો તમે બાળકો સાથે રહેતાું હો અથવા કોઈની સુંભાળ

રાખવાની તમારા પર જવાબદારી હોય, તો આ બધાું પગલાું લેવાનુ ું શક્ય નહહ
બને, પરું ત ુ તે સુંજોગોમાું તમારાથી બને તેટલી ક્ષમતાપ ૂવગક આ માગગદવશિકાનુ ું
પાલન કરો.

તમને ક વિડ-19 રસીન એક અથિ િધ રે ડ ઝ મળી
ચ ૂક્ય હ ય ત

જો તમને કોવવડ-19 રસી મળી ચ ૂકી હોય, તો તમને કોવવડ-19 લાગવાની અને
જો તમને લાગે જ તો તેનાથી ગુંભીરપણે બીમાર પડવાની શક્યતાઓ ઓછી

છે . તમે બીજાું લોકોમાું કોવવડ-19 ફેલાવો તેની શક્યતાઓ પણ ઓછી છે , પરું ત ુ
હજુયે તે થઈ શકે તેવ ુ ું સુંભવ છે .

1

ુ ર આમાું ટેસ્ટ એન્ટ ટ્રેસ કોન્ટેતટ ટ્રેસરો/કોલ હેન્ડલરો,
આ માગગદવશિકાના હેતસ

લોકલ ઓથોહરટીનાું NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ સાથે કામ કરી રહેલાું કોન્ટેતટ ટ્રેસરો,
પબ્લલક હેલ્થ ઇંગ્લેન્ડની હેલ્થ પ્રોટેતશન ટીમ તેમજ NHS કમગચારીઓનો
(આરોગ્ય સુંભાળનાું સુંપકો માટે) સમાવેશ થાય છે

જો તમને કોવવડ-19નાું ચચહ્નો હોય અથવા તમારા ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ પહરણામ

આવ્ુ ું હોય, અને જો તમને કોવવડ-19 રસીના એક અથવા વધારે ડોિ મળી
ચ ૂક્યા હોય તો પણ તમારે આ માગગદશગન અનુસરવુ ું જોઈએ અને સેલ્ફ-

આઈસોલેટ કરવુ ું જોઈએ. આના લીધે તમે બીજાું લોકોને ચેપ લગાડવાનુ ું
જોખમ ઘટશે અને બીજાું લોકોનુ ું રક્ષણ કરવામાું મદદ મળશે.

જ તમને ક વિડ-19ન ાં ચચહ્ન હ ય અથિ ક વિડ-19ન
િેસ્િન ાંુ પ ચઝટિિ પટરણ મ આવ્ ાંુ હ ય ત
ઘરમ ાં રહ અને સેલ્ફ-આઈસ લેિ કર
જો તમને કોવવડ-19નાું ચચહ્નો શરૂ થાય, તો ઘરમાું રહો અને તાત્કાચલક સેલ્ફ-

આઈસોલેટ કરો. જો તમારા ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ પહરણામ આવ્ુ ું હોય, પણ તમને
કોઈ ચચહ્નો ન હોય, તો ઘરમાું રહો અને તમારુું પહરણામ આવે એટલે તરત જ

સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો. તમારા ઘરનાું સભ્યોએ પણ આઈસોલેટ કરવાનુ ું રહેશે.
જો તમને કોવવડ-19નાું ચચહ્નો હોય, અને તમે હજુ સુધી ન ક્ુું હોય, તો

ઓનલાઈન, અથવા 119 પર ફોન કરીને PCR ટેસ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરો.
તમે હોમ ટેસ્ટ હકટની અથવા ટેસ્ટના સ્થળ પરની અપોઈન્ટમેન્ટની કે ટેસ્ટના

પહરણામની રાહ જોઈ રહ્ાું હો તે દરમ્પયાન ઘરમાું જ રહો. તમે અમુક ચોક્કસ
સુંજોગોમાું ઘરમાુંથી બહાર નીકળી શકો છો, પરું ત ુ કામ, શાળા કે જાહેર

સ્થળોમાું ન જાઓ, અને જાહેર પહરવહન કે ટેતસીનો ઉપયોગ ન કરો. તમે
ક્યારે ઘરમાુંથી બહાર નીકળી શકો તે સુંજોગો અહીં જુઓ.

જો ટેસ્ટ કરાવવાના સ્થળે જવા માટે તમારે ઘરમાુંથી બહાર નીકળવુ ું પડે, તો

તમે જેમની સાથે ન રહેતાું હો તેવાું બીજાું લોકોથી ઓછામાું ઓછા 2 મીટર દૂર
રહો, અને પછીથી તરત જ પાછાું ઘરે આવી જાવ.

જો તમને NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ દ્વારા ટેસ્ટના પોચિહટવ પહરણામની જાણ

કરવામાું આવી હોય તો તમારે આઈસોલેશનનો આખો સમયગાળો પ ૂરો કરવો
જ જોઈએ, અમુક ચોક્કસ પ્રકારના સુંજોગો વસવાય, જયાું તમે સહાયતા
સાથેનો LFD કરાવેલ હોય. આઈસોલેશનનો તમારો સમય જયારથી

તમારાું ચચહ્નો શરૂ થયાું હોય ત્યારથી, અથવા જો તમને કોઈ ચચહ્નો ન હોય તો

તમારો ટેસ્ટ કરવામાું આવયો હોય ત્યારથી તાત્કાચલક શરૂ થઈ જાય છે . તમારા
આઈસોલેશનના સમયમાું જયારથી તમારાું ચચહ્નો શરૂ થયાું હોય તે હદવસનો
(અથવા જો તમને ચચહ્નો ન હોય તો જે હદવસે ટેસ્ટ કરવામાું આવયો હોય તે
હદવસનો) અને તે પછીના પ ૂરા 10 હદવસનો સમાવેશ થાય છે . એટલે કે,

દાખલા તરીકે જો તમારાું ચચહ્નો મહહનાની 15મી તારીખે કોઈ પણ સમયે શરૂ

થયાું હોય (અથવા તમને ચચહ્નો ન હોય પરું ત ુ તમારો પહેલો પોચિહટવ કોવવડ19 ટેસ્ટ 15મીએ કરવામાું આવયો હોય), તો તમારો આઈસોલેશનનો સમય
25મીએ રાત્રે 23:59 વાગે પ ૂરો થશે.

જો તમને ટેતસ્ટ, ઈમેઈલ અથવા ફોન દ્વારા NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ સેવાની

વેબસાઈટ પર લૉગ ઈન કરવાનુ ું કહેવામાું આવ્ુ ું હોય, તો તમારે તે કરવુ ું

જોઈએ અને તમારા ચચહ્નો તેમજ તે ક્યારથી શરૂ થયાું તેની માહહતી આપવી

જોઈએ. કોઈ વયક્તતએ ક્યારે ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ અને તેમણે ક્યારથી સેલ્ફઆઈસોલેટ કરવુ ું જોઈએ તે નક્કી કરવા માટે, કોવવડ-19નાું ૩ મુખ્ય ચચહ્નો નો

ઉપયોગ કરવામાું આવે છે . મુખ્ય ૩ ચચહ્નોમાુંથી કોઈ પણ ચચહ્નો (ઉધરસ, ખ ૂબ
વધારે તાવ અથવા સઘ
ું ૂ વાની કે સ્વાદની શક્તત ગુમાવવી) શરૂ થતાું પહેલાું

તમને કદાચ બીજાું પણ ચચહ્નો થયાું હોઈ શકે, અને આ ચચહ્નો ક્યારથી શરૂ થયા
તે સમયનો ઉપયોગ તમારા સુંપકગ માું આવેલાું લોકોને ઓળખવા માટે કરવામાું
આવશે.

તમે તાજેતરમાું કોના સુંપકગ માું આવયાું હતાું તે તમને પ ૂછવામાું આવશે, જેથી
તેમને જાહેર આરોગ્યને લગતી સલાહ આપી શકાય. તેમને તમારી ઓળખ

આપવામાું આવશે નહહ. તમે આ માહહતી પ ૂરી પાડો તે ખ ૂબ જ અગત્યનુ ું છે ,

કારણ કે તે તમારાું કુટુુંબીજનો, વમત્રો અને વવસ્ત ૃત સમાજનાું લોકોના રક્ષણમાું
મદદ કરવાની અત્યુંત અગત્યની ભ ૂવમકા ભજવશે.

તમારાું ચચહ્નો જતાું રહ્ાું હોય અથવા જો તમને માત્ર ઉધરસ કે એનોસ્મીઆનાું
જ ચચહ્નો રહ્ાું હોય, કે જે ઘણાું અઠવાહડયાું સુધી ચાલુ રહી શકે છે , તો તમે

આખા 10 હદવસ પછી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનુ ું બુંધ કરીને તમારો સામાન્ય

વનયતિમ ફરીથી શરૂ કરી શકો છો. જો 10 હદવસ પછી પણ તમને ખ ૂબ વધારે
તાવ હોય, અથવા બીજી કોઈ રીતે તચબયત ખરાબ હોય, તો ઘરે જ રહો અને
તબીબી સલાહ મેળવો.

જો તમે ટેસ્ટના પોચિહટવ પહરણામને કારણે આઈસોલેટ કરી રહ્ાું હો, પણ

તમને બીજાું કોઈ ચચહ્નો ન જણાયાું હોય, અને તમને તમારા આઈસોલેશનના

સમય દરમ્પયાન કોવવડ-19નાું ચચહ્નો શરૂ થાય, તો જે હદવસથી તમારાું ચચહ્નો શરૂ
થયાું હોય તે હદવસથી શરૂ કરીને પ ૂરે પ ૂરા 10 હદવસની ગણતરી કરીને નવા 10
હદવસનો આઈસોલેશનનો સમયગાળો શરૂ કરો.

આઈસોલેશનનો પહેલો સમયગાળો પ ૂરો કયાગ બાદ જો કોઈ પણ સમયે તમને
કોવવડ-19નાું ચચહ્નો શરૂ થાય, તો તમારે અને તમારા ઘરનાું સભ્યોએ આ
માગગદવશિકામાું આપેલાું પગલાું ફરીથી અનુસરવાું જોઈએ.

કોવવડ-19 વાળાું મોટાભાગનાું લોકોને હળવી બીમારી જેવુ ું લાગશે. જો તમારી

બીમારી અથવા ઘરનાું બીજા કોઈ પણ સભ્યની બીમારી વધારે વણસવા લાગે,
તો તરુ ું ત જ તબીબી સલાહ મેળવો.

તમારા ઘરનાું અન્ય સભ્યોથી શક્ય તેટલા દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો, ખાસ

કરીને જો તેઓ તબીબી રીતે અત્યુંત અરચક્ષત હોય તો. જયારે પણ શક્ય હોય
ત્યારે , બીજાું લોકો હાજર હોય ત્યારે રસોડાું અને અન્ય બેઠક વવસ્તારો જેવી
સહહયારી જગ્યાઓ ન વાપરો અને તમારુું ભોજન ખાવા માટે પાછું તમારા

રૂમમાું લઈ જાવ. તમારા ઘરની અંદર સહહયારા વવસ્તારોમાું સમય વીતાવતી
વખતે ચહેરા પરનુ ું આવરણ અથવા સર્જિકલ માસ્ક પહેરી રાખો.

તમારા ઘરની અંદર, બગીચામાું કે પોતાની અગુંત આઉટડોર જગ્યામાું કસરત
કરો. તમારા ઘરની અંદર ચેપ ફેલાતો ઓછો કરવા માટેની સામાન્ય સલાહનુ ું
પાલન કરો.

જે લોકો વણિારાના મુકામો પર, વાહનોમાું કે કેનાલ બોટમાું રહેતાું હોય તેમને
પાણી તેમજ અન્ય આરોગ્ય સ્વચ્છતાની સુવવધાઓ મેળવવામાું વધારાની

તકલીફો પડી શકે. તમારા અને તમારા કુટુુંબીજનોને જેટલી જગ્યા ઉપલલધ
હોય તેટલામાું કોવવડ-19નો ફેલાવો ઓછો કરવા માટે તમારાથી બને તેટલુું
બધુું કરવાનો તમારે ઉદ્દે શ રાખવો જોઈએ. વધારે સહાયતા અને વયવહારૂ
સલાહ નીચે આપેલાું છે .

તમને ચચહ્ન દે ખ ય ાં હ િ ને ક રણે તમે િેસ્િ કર વય પછી જ
ક વિડ-19ન PCR િેસ્િન ાંુ તમ રાં ુ પટરણ મ નેર્ેિીિ આિે ત

જો તમારા PCR ટેસ્ટનુ ું પહરણામ નેગેહટવ હોય, પરું ત ુ તમને હજુ પણ ચચહ્નો
હોય, તો તમને કદાચ શરદી કે ફ્લ ૂ જેવો બીજો વાઈરસ હોઈ શકે. તમારી

તચબયત સારી ન થાય ત્યાું સુધી તમારે ઘરમાું જ રહેવ ુ ું જોઈએ. તમારાું ચચહ્નો
વવશે જો તમને ચચિંતા થતી હોય તો તબીબી સલાહ લો.
તમે આઈસોલેટ થવાનુ ું બુંધ કરી શકો છો, જોેઃ
તમારી તચબયત સારી હોય
તમારા ઘરમાું બીજાું કોઈને ચચહ્નો ન હોય અથવા કોવવડ-19ના ટેસ્ટનુ ું
પોચિહટવ પહરણામ ન આવ્ુ ું હોય

તમને NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ દ્વારા સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની સલાહ ન આપવામાું આવી હોય
તમારાું ચચહ્નોને કારણે તમારા ઘરમાું જો બીજા કોઈ આઈસોલેટ કરી રહ્ાું હોય
તો તેઓ પણ આઈસોલેશન બુંધ કરી શકે છે .

તમ ર આઈસ લેશનન સમયર્ ળ પ ૂર થય પછી િેસ્િ
કર િિ
જો કોવવડ-19 માટે PCR ટેસ્ટનુ ું પહરણામ પોચિહટવ આવ્ુ ું હશે, તો સુંભવવત

રીતે તમે આ રોગ સામે અમુક રોગપ્રવતકારકતા વવકસાવી હશે. પરું ત ુ દરે ક જણ
રોગપ્રવતકારકતા વવકસાવશે, અથવા તે કેટલો લાુંબો સમય ચાલશે તેની

ખાતરી ન આપી શકાય. કોવવડ-19 ચેપ લાગ્યા પછી કેટલાક સમય સુધી PCR
ટેસ્ટ પોચિહટવ રહે તે શક્ય છે .

જે કોઈને આ પહેલાું કોવવડ-19ના PCR ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ પહરણામ આવ્ુ ું હોય,
તેમનો 90 હદવસની અંદર ફરીથી ટેસ્ટ ન કરવો જોઈએ, વસવાય કે તેમને
કોવવડ-19નાું બીજાું નવાું ચચહ્નો શરૂ થાય.

પરું ત,ુ જો અગાઉના કોવવડ-19ના PCR ટેસ્ટના પોચિહટવ પહરણામના 90
હદવસની અંદર તમે LFD ઍન્ન્ટજૅન ટેસ્ટ કરાવો, દાખલા તરીકે તમારા કામના
સ્થળ કે કમ્પ્ ૂવનટી ટેન્સ્ટિંગ પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે, અને આ ટેસ્ટનુ ું પહરણામ

પોચિહટવ આવે, તો તમારે અને તમારા ઘરનાું લોકોએ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ું
જોઈએ અને આ માગગદશગનમાું આપેલાું પગલાું ફરીથી અનુસરવાું જોઈએ.

જો કોવવડ-19ના PCR ટેસ્ટના પોચિહટવ પહરણામ બાદ 90 હદવસ કરતાું વધારે
સમય જતો રહ્ો હોય, અને તમને કોવવડ-19નાું નવાું ચચહ્નો શરૂ થાય અથવા
LFD ઍન્ન્ટજૅન કે PCR ટેસ્ટ પોચિહટવ આવે, તો આ માગગદશગનમાું આપેલાું
પગલાું ફરીથી અનુસરો.

જ તમે એવસમ્પ મેટિક િેષ્સ્િિંર્મ ાં ભ ર્ લેત ાં હ
ઇંગ્લેન્ડમાું રહેતાું જે લોકોને કોવવડ-19નાું લક્ષણો ન હોય તેઓ LFD ટેસ્્સનો

ઉપયોગ કરીને વનયવમત ટેન્સ્ટિંગ કરાવવામાું ભાગ લઈ શકે છે . એવસમ્પ્ટોમૅહટક
ટેન્સ્ટિંગથી એવાું લોકોને ઓળખવામાું મદદ થઈ શકે છે જેમને કોવવડ-19 હોઈ

શકે પણ તેમની તચબયત ખરાબ ન હોય, જેથી તેઓ બીજાું લોકોમાું ચેપ
ફેલાતો ઘટાડવા માટેનાું પગલાું લઈ શકે.

એવસમ્પ્ટોમૅહટક LFD ટેન્સ્ટિંગ વનયવમતરૂપે અઠવાહડયામાું બે વાર કરવામાું આવે
તો સૌથી વધુ અસરકારક રહે છે . LFD ટેસ્્સ મુંગાવવા વવશેની વધુ માહહતી
મળી શકે છે . જો કોવવડ-19 માટેના LFD ટેસ્ટનુ ું તમારુું પોચિહટવ પહરણામ
આવે, તો તમારે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ું જોઈએ અને આ માગગદવશિકા

અનુસરવી જોઈએ. તમારે ફોલો-અપ PCR ટેસ્ટ માટે વવનુંતી કરવી જોઈએ.
LFD ટેસ્્સ 2 રીતે કરી શકાય છે ેઃ
સહાયતા સાથેનો ટેસ્ટ એટલે કે જયાું વયક્તત કોઈ તાલીમ પ્રા્ત ચાલકની

દે ખરે ખ હેઠળ પોતાની જાતે ટેસ્ટ કરે છે , અને આ ચાલક તે ટેસ્ટની કાયગવાહી
કરી તેનાું પહરણામ વાુંચીને તેની જાણ કરે છે .

ઘરમાું (સેલ્ફ-રીપોટે ડ) ટેસ્ટ જયાું વયક્તત પોતાની જાતે ટેસ્ટ કરીને પોતાનાું
પહરણામ વાુંચીને તેની જાણ કરે છે .

જો તમને કોવવડ-19નાું કોઈ પણ ચચહ્નો હોય તો તમારે PCR ટેસ્ટની વવનુંતી
કરવી જોઈએ.

જ તમ ર સહ યત સ થે કરિ મ ાં આિેલ LFD િે સ્િન ાંુ
પટરણ મ પ ચઝટિિ આિે ત

જો તમે સહાયતા સાથે LFD ટેસ્ટ કરાવયો હોય, અને તેન ુ ું પહરણામ પોચિહટવ

હોય, તો તમારે તાત્કાચલક સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ું જ જોઈએ. જો તમે તેમ નહહ
કરો તો તમને દું ડ કરવામાું આવી શકે. જો તમારે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનુ ું

જરૂરી હોય તો, તમે NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ સપોટગ પેમેન્ટ સ્કીમ મારફતે એક જ
વાર મળતી £500ની ચ ૂકવણી મેળવવા હકદાર બની શકો.

તમારે બને તેટલુું જલદી અને મોડામાું મોડુું LFD ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ પહરણામ
આવયાના 2 હદવસની અંદર ફૉલો-અપ PCR ટેસ્ટ પણ કરાવવો જોઈએ.

તમારા ફોલો-અપ PCR ટેસ્ટના પહરણામની રાહ જોતાું હો તે દરમ્પયાન, તમારે
અને તમારા ઘરનાું સભ્યોએ આ માગગદવશિકા અનુસરવી જોઈએ. જો તમારા
ફૉલો-અપ PCR ટેસ્ટનુ ું પહરણામ નેગેહટવ આવે, અને જો આ PCR ટેસ્ટ

પોચિહટવ LFD ટેસ્ટના 2 હદવસની અંદર કયો હોય, તો તમને અને તમારા

ઘરનાું સભ્યોને NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ દ્વારા સેલ્ફ-આઈસોલેશન બુંધ કરવાનુ ું

કહેવામાું આવશે. પરું ત,ુ તમારે અને તમાર ઘરનાું સભ્યોએ સેલ્ફ-આઈસોલેટ
કરવાનુ ું ચાલુ રાખવુ ું જ જોઈએ, જોેઃ

આ PCR ટેસ્ટનુ ું પહરણામ પોચિહટવ આવ્ુ ું હોય
તમે ફોલો-અપ PCR ટેસ્ટ ન કરાવવાનુ ું પસુંદ ક્ુું હોય
તમારો ફોલો-અપ PCR ટેસ્ટ પોચિહટવ LFD ટેસ્ટ પછીના 2 હદવસ પછી
કયો હોય

તમારા LFD ટેસ્ટના પોચિહટવ પહરણામ પછી બને તેટલુું જલદી ફૉલો-અપ
PCR ટેસ્ટ નોંધાવવાનુ ું અગત્યનુ ું છે .

જ તમ ર ઘરે જાતે કરે લ (સેલ્ફ-રીપ િે ડ) LFD િેસ્િન ાંુ
પટરણ મ પ ચઝટિિ આિે ત

જો તમારો LFD ટેસ્ટ ઘરે કયો હોય (જાતે જાણ કરવી), તો તમારે તાત્કાચલક
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ું જોઈએ. તમારે અને તમારા ઘરનાું સભ્યોએ આ
માગગદવશિકા અનુસરવી જોઈએ. તમારે બને તેટલુું જલદી ફૉલો-

અપ PCR ટેસ્ટ કરાવવાની પણ ગોઠવણ કરવી જોઈએ. જો ફૉલો-અપ PCR

ટેસ્ટનુ ું પહરણામ નેગટ
ે ીવ આવે, તો તમે અને તમારા ઘરનાું સભ્યો આઈસોલેટ
કરવાનુ ું બુંધ કરી શકો છો.

જ ક વિડ-19 થય હ ય તેિી ક ઈ વયક્તત સ થે તમે એક
જ ઘરમ ાં રહેત ાં હ ત

ઘરમાું રહો અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો. કામ, શાળા કે જાહેર સ્થળોમાું ન જાઓ,
અને જાહેર પહરવહન કે ટેતસીઓનો ઉપયોગ ન કરો. તમને કોવવડ-19 રસીના
એક અથવા બુંને ડોિ મળી ચ ૂક્યા હોય તો પણ આ લાગુ પડે છે .

તમારા આઈસોલેશનના સમયગાળામાું, તમારા ઘરમાું પહેલી વયક્તતને

જયારથી ચચહ્નો શરૂ થયા હોય તે હદવસનો (અથવા જો તેમને કોઈ ચચહ્નો ન
હતાું તો જે હદવસે તેમનો ટેસ્ટ કરવામાું આવયો હોય તે હદવસનો) અને તે

પછીના આખા 10 હદવસનો સમાવેશ થાય છે . એટલે કે, દાખલા તરીકે જો

તમારો 10 હદવસનો આઈસોલેશનનો સમય મહહનાની 15મી તારીખે શરૂ થયો
હોય તો તમારો આઈસોલેશનનો સમય 25મીએ રાત્રે 23:59 વાગે પ ૂરો થશે
અને તમે તમારો સામાન્ય વનયતિમ ફરી પાછો શરૂ કરી શકો છો.
જો તમે કોઈના સુંપકગ માું આવેલ વયક્તત તરીકે ઓળખવામાું આવયાું હોય

અને NHS Test and Trace દ્વારા તેમજ NHS COVID-19 ઍપ દ્વારા પણ

સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનુ ું કહેવામાું આવ્ુ ું હોય, તો તમે ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ સપોટગ

પેમેન્ટ સ્કીમ હેઠળ તમારી લોકલ ઓથોરીટી તરફથી £500 ચ ૂકવણી મેળવવા
માટે પણ કદાચ હકદાર બની શકો. સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનુ ું કહેવામાું આવ્ુ ું

હોય તેવા કોઈ બાળકના તમે માતા કે વપતા અથવા વાલી હો તો પણ તમે આ
ચ ૂકવણી માટે હકદાર બની શકો છો.

સેલ્ફ-આઈસોલેશનનુ ું પાલન નહહ કરવાને પહરણામે, ઓછામાું ઓછો £1,000થી

શરૂ થતો દું ડ કરવામાું આવી શકે. 18 વર્ગથી ઓછી ઉંમરની કોઈ પણ વયક્તતનુ ું
કોવવડ-19ના ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ પહરણામ આવ્ુ ું હોય, અને જો NHS ટેસ્ટ એન્ડ

ટ્રેસ દ્વારા તેમનો સુંપકગ કરીને તેમને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનુ ું કહેવામાું આવ્ુ ું
હોય, તો તેઓ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરે છે તેની ચોતસાઈ રાખવાની જવાબદારી
તેમનાું માતાવપતા કે વાલીની છે .

સાંપકગ મ ાં આિેલ વયક્તત તરીકે તમે સેલ્ફ-આઈસ લેિ કરી રહ્ ાં
હ તે િખતે PCR િેસ્િ
તમને ચચહ્નો હોય કે ન હોય, તમે એક PCR ટેસ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરી શકો

છો. કારણ કે તમને ચેપ લાગવાનુ ું જોખમ વધારે છે . PCR ટેસ્ટનાું પહરણામોથી
NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસને તમારી પાસેથે જેમને કદાચ વાઈરસ લાગ્યો હોઈ શકે

તેવાું લોકોનો સુંપકગ કરવામાું મદદ થશે. તે પછી તેઓ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરીને
બીજાું લોકોમાું તેનો ફેલાવો અટકાવી શકે છે .

તમારા 10 હદવસના આઈસોલેશનના સમયમાું બને તેટલુું જલદી તમારે આ

PCR ટેસ્ટની ગોઠવણ કરવી જોઈએ, જેથી તમે જેમનાું સુંપકગ માું આવેલાું હો તે
લોકોને ઓળખવામાું NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસને મદદ થઈ શકે. તમે ઘરે ટેસ્ટ હકટ
મુંગાવી શકો છો અથવા ટેસ્ટના સ્થળ પર અપોઇન્ટમેન્ટ કરી શકો છો. બીજાું

લોકો પરનુ ું જોખમ ઘટાડવા માટે, તમે જો ઘરે PCR ટેન્સ્ટિંગની સેવા ન વાપરી
શકતાું હો તો જ ટેસ્ટ કરાવવાના સ્થળ પર જવુ ું જોઈએ. જો તમે ટેસ્ટ

કરાવવાના સ્થળે જાવ તો, તમે સાથે ન રહેતાું હો તે લોકોથી ઓછામાું ઓછા 2
મીટર દૂર રહો, અને તે પછી તરત જ પાછાું ઘરે આવી જાવ. જો તમે ઘરે ટેસ્ટ
હકટ મુંગાવો તો તે મળ્યાના 48 કલાકની અંદર તે વાપરીને તમારે પાછી
મોકલી આપવી જોઈએ.

જો તમારા PCR ટેસ્ટનુ ું નેગેહટવ પહરણામ આવે, તો બીજાું લોકો જોખમમમાું ન
મ ૂકાય તે માટે, હજુ પણ તમારે ઘરે રહીને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ું જોઈએ.

આનુ ું કારણ એ છે કે 10 હદવસના આઈસોલેશનના સમય દરમ્પયાન તમે ગમે
ત્યારે ચેપી બની શકો છો.

જો તમારા PCR ટેસ્ટનુ ું પહરણામ પોચિહટવ આવે, તો કોવવડ-19 વાળાું લોકો
માટેની ઘરે રહેવા અંગેની સલાહનુ ું પાલન કરો અને બીજા 10 હદવસનો
આઈસોલેશનનો સમયગાળો શરૂ કરો, પછી તમારા અસલ 10 હદવસના

આઈસોલેશનમાું ભલે તમે ગમે તેટલા હદવસ પર હો. એટલે કે તમારો
આઈસોલેશનનો કુલ સમયગાળો 10 હદવસ કરતાું લાુંબો હશે.

જો તમને આ પહેલાું છે લ્લા 90 હદવસની અંદર PCR ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ

પહરણામ આવેલ ુું હોય, તો તમારે PCR ટેસ્ટ ન કરાવવો જોઈએ, વસવાય કે
તમને કોવવડ-19નાું કોઈ નવાું ચચહ્નો શરૂ થાય. કોવવડ-19 ચેપ લાગ્યા પછી
કેટલાક સમય સુધી PCR ટેસ્ટ પોચિહટવ રહે તે શક્ય છે .

સાંપકગ મ ાં આિેલ વયક્તત તરીકે તમે સેલ્ફ-આઈસ લેિ કરી રહ્ ાં
હ ત્ય રે LFD િેસ્િ
જો તમે LFD ટેસ્્સનો ઉપયોગ કરીને વનયવમત રીતે એવસમ્પ્ટોમૅહટક ટેન્સ્ટિંગમાું
ભાગ લઈ રહ્ાું હો, તો જયાું સુધી તે ટેસ્ટ ઘરે કરવામાું આવતાું હોય ત્યાું સુધી
તમે તે ચાલુ રાખી શકો છો. સેલ્ફ-આઈસોલેશનના સમયગાળા દરમ્પયાન

સહાયતા સાથે કરવામાું આવતા એવસમ્પ્ટોમૅહટક ટેન્સ્ટિંગ પ્રોગ્રામમાું ભાગ લેવા
માટે ઘરમાુંથી બહાર નીકળશો નહહ.

જો તમારા LFD ટેસ્ટનુ ું નેગેહટવ પહરણામ આવે, તો બીજાું લોકો જોખમમમાું ન
મ ૂકાય તે માટે, હજુ પણ તમારે ઘરે રહીને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ું જોઈએ.

આનુ ું કારણ એ છે કે 10 હદવસના આઈસોલેશનના સમય દરમ્પયાન તમે ગમે
ત્યારે ચેપી બની શકો છો.

જો તમારા LFD ટેસ્ટનુ ું પહરણામ પોચિહટવ હોય, તો તમારે બને તેટલુું જલદી
ફોલો-અપ PCR ટેસ્ટ કરાવવાનુ ું ગોઠવવુ ું જોઈએ.

તમે ક ઈન સાંપકગ ન વયક્તત એિલે કે ક ન્િેતિ તરીકે સેલ્ફઆઈસ લેિ કરી રહ્ ાં હ તે દરમ્ય ન જ તમને ચચહ્ન દે ખ િ
લ ર્ે

આઈસોલેટ કરી રહ્ાું હો તે દરમ્પયાન તમને જો ચચહ્નો શરૂ થાય, તો કોવવડ-19
PCR ટેસ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરો. જો તમારા ટેસ્ટનુ ું પહરણામ પોચિહટવ

આવે, તો કોવવડ-19 વાળાું લોકો માટે આપવામાું આવતી ઘરમાું જ રહેવાની
સલાહનુ ું પાલન કરો અને બીજા આખા 10 હદવસના આઈસોલેશનનો

સમયગાળો શરૂ કરો. આ તમારાું ચચહ્નો શરૂ થયા હોય તે હદવસથી શરૂ થાય છે ,
પછી ભલે તમે તમારા 10 હદવસના સમયગાળામાું ગમે તે હદવસ પર હો.

એટલે કે તમારો આઈસોલેશનનો કુલ સમયગાળો 10 હદવસ કરતાું લાુંબો હશે.
જો આ સમય દરમ્પયાન ઘરનાું બીજાું સભ્યોને ચચહ્નો શરૂ થાય, તો તમારે 10
હદવસ કરતાું લાુંબો સમય આઈસોલેટ કરવાની જરૂર નથી.

ક વિડ-19 રસીન એક અથિ િધ રે ડ ઝ મળી ચ ૂક્ય
હ ય તેિ ાં ઘરન ાં સભ્ય

જો તમને કોવવડ-19 રસી મળી ચ ૂકી હોય, તો તમને કોવવડ-19 લાગવાની અને
જો તમને લાગે જ તો તેનાથી ગુંભીરપણે બીમાર પડવાની શક્યતાઓ ઓછી

છે . તમે બીજાું લોકોમાું કોવવડ-19 ફેલાવો તેની શક્યતાઓ પણ ઓછી છે , પરું ત ુ
હજુયે તે થઈ શકે તેવ ુ ું સુંભવ છે . જો તમારા ઘરમાું કોઈને કોવવડ-19નાું ચચહ્નો
હોય અથવા તેમના ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ પહરણામ આવ્ુ ું હોય, અને જો તેમને

કોવવડ-19 રસીના એક અથવા વધારે ડોિ મળી ચ ૂક્યા હોય તો પણ તમારા
ઘરનાું સભ્યોએ હજુયે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ું જોઈએ. આ પાન પર આપેલ

તમામ માગગદશગનો અનુસરવાથી ચેપ ફેલાવાનુ ું જોખમ ઘટશે તેમજ તમારા
ઘરની બહારના બીજાું લોકોનુ ું રક્ષણ કરવામાું મદદ થશે.

સરકારે સ ૂચવ્ુ ું છે કે વધુને વધુ લોકોને રસી મળી રહી હોવાને કારણે સુંપકગ નાું

લોકો માટેના સેલ્ફ-આઈસોલેશનના વનયમો 16 ઓગસ્ટથી બદલાશે. આ સમય
સુધી, કોવવડ-19 થયો હોવાની શુંકા કે પુષ્ટી થયેલ કોઈના સુંપકગ માું આવેલાું
લોકોએ આ પાન પરનુ ું માગગદશગન અનુસરવાનુ ું જ રહેશે.

ુ ક તીઓ
ઘરન સભ્ય ને મળિ આિત મલ
વમત્રો અને કુટુુંબીજનો સહહત, બીજાું સામાર્જજક મુલાકાતીઓને તમારા ઘરે

બોલાવશો કે પ્રવેશવા દે શો નહહ. તમારા ઘરમાું રહેતા સભ્ય ન હોય તેવી કોઈ
વયક્તત સાથે જો તમારે વાત કરવી હોય, તો ફોન, ઈમેઈલ અથવા સોવશયલ
મીહડયાનો ઉપયોગ કરો.
જો તમને અથવા તમારા કુટુુંબના સભ્યને તમારા ઘરમાું આવશ્યક સુંભાળ

મળતી હોય, તો કેરરોએ આવવાનુ ું ચાલુ રાખવુ ું જોઈએ અને તેમણે ચેપનુ ું

જોખમ ઘટાડવા માટે ઘરમાું પ ૂરી પાડવામાું આવતી સુંભાળની જોગવાઈની
માગગદવશિકા અનુસરવી જોઈએ.

ઘરની અંદર પ ૂરી પાડવામાું આવતી તમામ ચબન-આવશ્યક સેવાઓ અને

રીપેરનાું કામો સેલ્ફ-આઈસોલેશનનો સમય પ ૂરો ન થઈ જાય ત્યાું સુધી પાછાું
ઠેલવાું જોઈએ. હડચલવરી ડ્રાઇવરોએ તમારા ઘરમાું આવવુું ન જોઇએ, તેથી
ખાતરી કરો કે તમે તેઓને વસ્તુઓ લેવા માટે બહાર છોડી જવા કહો.

ક વિડ-19 કેિી રીતે ફેલ ય છે
કોવવડ-19 એકથી બીજી વયક્તતમાું નાનાું પ્રવાહીનાું ટીપાું, પ્રવાહીના છુંટકાવ
અને સીધા સુંપકગ મારફતે ફેલાય છે . કોવવડ-19નો ચેપ લાગેલાું લોકો જયારે

ુ પર ઉધરસ કે છીંક ખાય અથવા તેને અડે
કોઈ સપાટીઓ અને ચીજ વસ્તઓ

ત્યારે તે પણ પ્રદૂવર્ત થઈ શકે છે . લોકો જયારે એકબીજાથી બહુ વધારે નજીક
હોય, ખાસ કરીને ઘરની અંદરના એવા વવસ્તારોમાું જયાું તાજી હવાની

અવરજવર ઓછી હોય અને જયારે લોકો એક જ રૂમમાું ખ ૂબ વધારે સમય સાથે
વીતાવે ત્યારે તે ફેલાવાનુ ું સૌથી મોટુું જોખમ છે .

તમારુું અંતર જાળવી રાખવુ,ું તમારા હાથ ધોવા અને શ્વાસોચ્વાસને લગતી
સારી આરોગ્ય સ્વચ્છતા (હટશ્્ ૂ વાપરવા અને ફેંકી દે વાું), સપાટીઓ સાફ

કરવી અને ઇનડરો સ્થાનોમાું હવાની પુષ્કળ અવરજવર રાખવી તે કોવવડ19નો ફેલાવો ઓછો કરવાના સૌથી અગત્યના ઉપાયો છે .
જે લોકોને કોવવડ-19 થયો હોય તેઓ તેમનાું ચચહ્નો શરૂ થયાના 2 હદવસ

અગાઉથી અને તે પછીના 10 હદવસ સુધી બીજાું લોકોને તેનો ચેપ લગાડી શકે
છે . તેમને પોતાને હળવાું ચચહ્નો હોય અથવા જરા પણ ચચહ્નો ન હોય તો પણ

તેઓ બીજાું લોકોમાું ચેપ ફેલાવી શકે છે , એટલા માટે જ તેમણે ઘરમાું જ રહેવ ુ ું
આવશ્યક છે .

કોવવડ-19 થયો હોય તે લોકોની સાથે એક જ ઘરમાું રહેતાું લોકોને કોવવડ-19

થવાનુ ું જોખમ વધારે છે . તેમને પોતાને સારુું લાગત ુું હોય તો પણ તેઓ બીજાું
લોકોમાું રોગ ફેલાવી શકે છે , આથી જ તેમણે ઘરમાું જ રહેવ ુ ું આવશ્યક છે .

જ તમને ક વિડ-19 થય હ ય ત ઘરમ ાં રહેત ાં બીજાાં
લ ક સ થે નજીકન સાંપકગ કેિી રીતે ઓછ કરિ

રસોડુ,ું બાથરૂમ અને બેઠક રૂમ જેવા સહહયારા ભાગોમાું બને તેટલો ઓછો

સમય ગાળો. ઘરમાું બીજાું લોકો હાજર હોય ત્યારે રસોડુું અને બેઠકના વવસ્તારો
જેવી સહહયારી જગ્યાઓ ન વાપરો અને તમારુું ભોજન ખાવા માટે પાછું તમારા
રૂમમાું લઇ જાઓ. સખતપણે સોવશયલ હડસ્ટક્ન્સિંગ જાળવો.

તમે જેમની સાથે રહેતાું હો તે લોકોને કહો કે તમારા રૂમના બારણા સુધી

ખાવાનુ ું લાવી આપે, સફાઈમાું મદદ કરે તેમજ તમને વધારે જગ્યા આપીને
તમારી મદદ કરે .

જયાું શક્ય હોય ત્યાું, ઘરનાું બીજાું સભ્યોથી અલગ બાથરૂમનો ઉપયોગ કરો.

જો અલગ બાથરૂમ ઉપલલધ ન હોય, તો તે સૌથી છે લ્લે વાપરો અને વાપયાગ
પછી સફાઈનાું તમારા સામાન્ય ઉત્પાદનો વાપરીને બાથરૂમ સાફ કરી દો.
બાથરૂમ વનયવમત રીતે સાફ કરવામાું આવવુ ું જોઈએ.

તમારે સ્નાન કયાગ બાદ કોરા થવા માટે અને તમારા હાથ કોરા કરવા માટે

ઘરનાું અન્ય સભ્યોથી અલગ ટુવાલોનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. તમારા રૂમની
બારી બહારની તરફથી ખોલીને રૂમમાું તાજી હવાની સારી અવરજવર રાખો.
તમારા ઘરની અંદરના સહહયારા ભાગોમાું સમય વીતાવતી વખતે બીજાું
લોકોમાું તે ફેલાવાનુ ું જોખમ બને તેટલુું ઓછું કરવા માટે ફેસ

કવહરિંગનો અથવા સર્જિકલ માસ્કનો ઉપયોગ કરો. યોગ્ય રીતે વાપરવામાું

આવે તો તેનાથી કોવવડ-19નો ફેલાવો ઘટાડીને અન્ય લોકોનુ ું રક્ષણ કરવામાું
મદદ મળી શકે, પરું ત ુ તેના લીધે ઘરનાું બીજા સભ્યો સાથેનો તમારો સુંપકગ
ઓછો કરવાની જરૂરત ઓછી થતી નથી.

જેઓ તબીબી રીતે અત્યુંત અરચક્ષત હોય તેઓ આ સમયગાળા દરમ્પયાન

ઘરની અંદરનાું બીજાું લોકો સાથે બને તેટલા ઓછા સુંપકગ માું આવે તે જોવામાું
સહાયતા કરવી જોઈએ, બીજાું લોકોને ચચહ્નો હોય કે નહહ.

તમ ર ઘરની અંદર ક વિડ-19ન ફેલ િ ઘિ ડિ
GermDefence એક વેબસાઈટ છે જેઓ તમારુું અને તમારાું ઘરનાું સભ્યોનુ ું

કોવવડ-19થી રક્ષણ કરવાના ઉપાયો ઓળખવામાું મદદ કરી શકે છે . તે કોવવડ19 તેમજ અન્ય વાઈરસોથી તમારા ઘરમાું ઊભા થતાું જોખમો ઘટાડવા ઉપર
તેઓ વૈજ્ઞાવનક રીતે સાચબત થયેલ સલાહ પ ૂરી પાડે છે .

GermDefence વાપરવામાું સરળ છે અને તેમાું પગલાું ઓળખવામાું તેમજ
તમારુું કેવી રીતે રક્ષણ કરવુ ું તેની યોજના બનાવવામાું માત્ર 10 વમવનટનો

સમય લાગે છે . GermDefence અનેક જુદી જુદી ભાર્ાઓમાું પણ મળી શકે છે .
દરે ક જણે પોતાના ઘરની અંદર ચેપનો ફેલાવો ઓછો કરવા માટેનાું નીચેનાું
પગલાું પણ લેવાું જોઈએ.

ુ
તમ ર હ થ ધઓ
કોવવડ-19 લાગવાનુ ું કે તે બીજાું લોકોમાું ફેલાવાનુ ું જોખમ ઓછું કરવાનો આ
એક અગત્યનો રસ્તો છે . સાબુ અને પાણી વડે 20 સેકુંડ સુધી તમારા હાથ

ધુઓ અથવા હેન્ડ સેવનટાઈિર વાપરો, ખાસ કરીને ઉધરસ, છીંક ખાઈને, નાક
સાફ કરીને અથવા તમે ખોરાક ખાવ કે ખોરાકને અડો તે પહેલાું. અવારનવાર
તમારા હાથ સાફ કરો અને તમારા ચહેરાને ન અડો.

ઉધરસ અને છીંક ખ િ ત્ય રે તમ રાં ુ મ ઢુાં ઢ ક
ાં

તમે ઉધરસ કે છીંક ખાવ ત્યારે હડસ્પોિેબલ હટશ્્ ૂ વડે તમારુું મોઢુું અને નાક

ઢાુંકી દો. જો તમારી પાસે હટશ્્ ૂ ન હોય, તો તમારી કોણીના ખાુંચામાું ઉધરસ કે
છીંક ખાવ, તમારા હાથમાું નહહ.

હટશ્્ ૂનો કચરાની થેલીમાું વનકાલ કરો અને તે પછી તરત જ તમારા હાથ ધોઈ
લો. જો તમારા કેરર હોય, તો તમે છીંક કે ઉધરસ ખાધા પછી જે કોઈ કફ કે

ગળફા નીકળે તે સાફ કરવા માટે તેમણે હડસ્પોિેબલ હટશ્્ ૂ વાપરવા જોઈએ

અને તે પછી પોતાના હાથ ધોઈ લેવા જોઈએ કે સેવનટાઈિ કરી દે વા જોઈએ.

ચેપન ફેલ િ ઓછ કરિ મ િે તમ રાં ુ ઘર સ ફ કરવ ાંુ
દરવાજાનાું હેન્ડલ, રીમોટ કન્ટ્રોલ જેવી અવારનવાર સ્પશગ કરવામાું આવતી

સપાટીઓ તેમજ રસોડા અને બાથરૂમ જેવા સહહયારા વવસ્તારો વનયવમત રીતે
સાફ કરો.

તમારુું ઘર સાફ કરવા માટે ડીટરજન્ટ અને લલીચ જેવાું સફાઈનાું સામાન્ય

ઉત્પાદનો વાપરો, કારણ કે સપાટીઓ પરથી વાઈરસ સાફ કરવામાું આ ઘણાું
અસરકારક છે . બાથરૂમ સાફ કરવા માટેનાું તમારાું સામાન્ય ઉત્પાદનો

વાપરીને સહહયારો બાથરૂમ દરે ક વખતે વાપયાગ પછી સાફ કરી દો, ખાસ કરીને
તમે જે સપાટીઓને અડ્ાું હો તે.

સફાઈનાું કપડા અને અંગત કચરો જેમ કે વાપરે લાું હટશ્્ ૂઓ અને ચહેરાના

હડસ્પોિેબલ આવરણો કચરાની ફેંકી દે વાની બૅગોમાું ભરી દે વાું જોઈએ. આ
બૅગોને બીજી એક બૅગમાું મ ૂકીને તેને સલામતીથી બાુંધીને ઘરના સામાન્ય

કચરાના ચબનમાું બહાર નાુંખતા પહેલાું ઓછામાું ઓછા 72 કલાક સુધી અલગ
રાખી મ ૂકવી જોઈએ. ઘરનો બીજો કચરો સામાન્ય પણે વનકાલ કરી શકાય છે .
તમારા વાસણો અને ચમચા-ચમચી વગેરે સાફ કરવા અને સ ૂકવવા

હડશવોશરનો ઉપયોગ કરો. જો આ શક્ય ન હોય, તો વાસણ ધોવાના પ્રવાહી

અને હફ
ું ૂ ાળા પાણી વડે તે ધોઈને અલગ કપડુું વાપરીને તે પ ૂરે પ ૂરા સ ૂકા કરી
દો.

કપડ ાં ધ િ ાં
હવા મારફતે વાઈરસ ફેલાવાની શક્યતાઓ ઓછી કરવા માટે, ધોવાનાું ગુંદાું
ુ ધુઓ. બધાું જ
કપડાું ખુંખેરશો નહહ. ઉત્પાદકની સ ૂચનાઓ અનુસાર વસ્તઓ

ગુંદા કપડાું એક સાથે ધોઈ શકાય છે . જો તમારી પાસે વૉવશિંગ મશીન ન હોય,
તો તમારો આઇસોલેશનનો સમયગાળો સમા્ત થયા પછી વધારે 72 કલાક
રાહ જુઓ, ત્યાર પછી તમે ધોવાનાું કપડા પબ્લલક લોન્ડ્રી પર લઇ જઇ શકો
છો.

હાથનાું ટુવાલ અને ટી ટુવાલ સહહતનાું ટુવાલ બીજાું સાથે વહેંચીને ન વાપરો.

અંદરન ભ ર્ મ ાં ત જી હિ ની અિરજિર ર ખ
ઘરની અંદરના ભાગોમાું તાજી હવાની સારા પ્રમાણમાું અવરજવર રાખો, ખાસ
કરીને બેઠકના સહહયારા ભાગોમાું. હવાનો પ્રવાહ વધારવા માટે તમે આ કરી
શકોેઃ
શક્ય તેટલા પ્રમાણમાું બારીઓ ખોલો
બારણાું ખોલો
કોઈ પણ વેન્્સ ખુલ્લાું હોય અને હવાનો પ્રવાહ રોકાતો ન હોય તેની
ખાતરી કરો

વાપયાગ પછી એતસ્ટ્રેતટર ફૅન (દાખલા તરીકે બાથરૂમોમાું) સામાન્ય કરતાું
લાુંબા સમય સુધી ચાલુ રાખો અને બારણુ ું બુંધ રાખો

પ લત ૂ પ્ર ણીઓની સાંભ ળ ર ખિી

્ુ.કે.માું કોવવડ-19 માનવીઓ વચ્ચે ફેલાય છે . એવો મયાગહદત પુરાવો આવી
રહ્ો છે કે ચેપગ્રસ્ત મનુષ્યો સાથે નજીકનાું સુંપકગ બાદ કેટલાક પ્રાણીઓને
SARS-CoV-2નો (જે વાઈરસ કોવવડ-19 પેદા કરે છે ) ચેપ લાગી શકે છે .

પાલત ૂ પ્રાણીઓનાું જે માચલકોને કોવવડ-19 થયો હોય અથવા જેઓ ચચહ્નો સાથે
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરી રહ્ાું હોય તેમણે પાલત ૂ પ્રાણીઓ સાથે ઓછો સુંપકગ

રાખવો જોઈએ અને તેમના પાલત ૂ પ્રાણીને અડ્ા પહેલાું અને પછી પ ૂરે પ ૂરી
રીતે પોતાના હાથ ધોવા જોઈએ.

ુ ક રીન ાંુ ધ્ય ન ર ખવ ાંુ
તમ ર આર ગ્ય અને સખ
ઘર પર રહેત ાં હ તે દરવમય ન તમ ર મ નવસક અને શ રીટરક
સ્િ સ્્યન ાંુ ધ્ય ન ર ખવ ાંુ

કેટલાુંક લોકો માટે લાુંબા સમય સુધી ઘરમાું રહેવાનુ ું અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ
કરવાનુ ું મુશ્કેલ, હતાશાજનક અને એકલવા્ુ ું બની શકે છે અને તમને કે

તમારા ઘરનાું બીજાું સભ્યોને ઉદાસીનતા લાગે એવુ ું બની શકે. જો તમારી
પાસે ઘરમાું બહુ જગ્યા ન હોય અથવા બગીચાની સગવડ ન હોય, તો ખાસ
કરીને તે વધારે મુશ્કેલ બની શકે.

તમારા શરીરની સાથે તમારા મગજનુ ું પણ ધ્યાન રાખવાનુ ું અને જો તમને
જરૂર પડે તો ટેકો મેળવવાનુ ું યાદ રાખો.

Every Mind Matters તમારા માનવસક આરોગ્યની બહેતર સુંભાળ લેવા માટેનાું
સરળ સ ૂચનો તેમજ સલાહ પ ૂરાું પાડે છે , તેમજ ઘરમાું રહેતાું લોકો માટે સલાહ
સાથેન ુ ું કોવવડ-19 હબ પણ પ ૂરુું પાડે છે .

ઘણાું લોકોને પોતાની જાતને એ યાદ અપાવવુ ું મદદરૂપ લાગે છે કે તેઓ જે
કરી રહ્ાું છે તે શા માટે આટલુું બધુું અગત્યનુ ું છે . ઘરમાું રહીને તમે તમારાું
વમત્રો અને કુટુુંબીજનો, તમારા સમાજનાું અન્ય લોકોનુ ું તેમજ NHSનુ ું રક્ષણ
કરવામાું મદદ કરો છો.

એવી કેટલીક વસ્ત ુઓ છે જે ઘરમાું રહેવાનુ ું સહેલ ુું બનાવવામાું તમને મદદ
કરી શકે છે ેઃ

વમત્રો અને કુટુુંબીજનો સાથે ફોન પર અથવા સોવશયલ મીહડયા મારફતે
સુંપકગ માું રહો

યાદ રાખો કે શારીહરક કસરત તમારા સ્વાસ્્ય માટે સારી હોઈ શકે છે .
તમારા ઘરમાું તમને હળવી કસરત કરવામાું મદદ કરી શકે તે માટે
ઓનલાઇન વગો અથવા અભ્યાસિમો શોધો

પહેલેથી યોજના કરીને વવચારી રાખો કે તમને પ ૂરે પ ૂરા સમયગાળા માટે
ઘરમાું રહેવા માટે શેની જરૂર પડશે
ુ
તમે ઘરે રહેતાું હો તે દરમ્પયાન તમને જરૂર પડવાની હોય તે વસ્તઓ

મેળવવામાું મદદ માટે તમારા એમ્પ્લોયર, વમત્રો અને કુટુુંબીજનોને કહો
ુ તેમજ દવાઓ જેવી
આ સમય દરમ્પયાન જોઈતી ખોરાકની ચીજ વસ્તઓ

ુ તમે કેવી રીતે મેળવશો તે વવચારીને આયોજન કરી રાખો
બીજી વસ્તઓ
ુ લાવવામાું મદદ કરી શકે અથવા બીજી કોઈ સહાયતા
તમને ચીજ વસ્તઓ
પ ૂરી પાડી શકે તેવી કોઈ વોલન્ટીયરોની પદ્ધવત તમારા આસપડોશના
વવસ્તારમાું કે સ્થાવનક સમાજમાું છે કે નહહ તે તપાસી જુઓ

ુ આપી જવા માટે વમત્રો કે કુટુુંબીજનોને કહો અથવા
તમને જરૂરી વસ્તઓ
ઓનલાઈન કે ફોન મારફતે ઓડગ ર કરો, અને તેઓ તે વસ્ત ુઓ તમારા
ઘરની બહાર મ ૂકી જાય છે તેની ખાતરી કરો, જે તમે અંદર લઈ લો

તમે ઘર હોવ તે સમય દરવમયાન કરી શકો તેવી બાબતોનો વવચાર કરી
જુઓ, જેમ કે રસોઈ, વાુંચન, ઓનલાઈન શીખવુ ું અને હફલ્મો જોવી

ઘણાું લોકોને આખા 10 હદવસનુ ું આયોજન કરી રાખવાનુ ું મદદરૂપ લાગે છે .
દાખલા તરીકે જો તમારા ઘરમાું કોઇ વયક્તતની હાલત વધારે ખરાબ થાય
તો તમે શુ ું કરશો તેની પણ અગાઉથી યોજના કરી રાખવાનુ ું તમને કદાચ
મદદરૂપ લાગશે

જો તમને માનવસક આરોગ્યને લગતી કટોકટી, ઈમિન્સી કે ભાુંગી પડવા જેવા
સુંજોગોમાું મદદની જરૂર હોય, તો તરત જ સલાહ અને ચકાસણી મેળવો.

કોવવડ-19ની મહામારી દરમ્પયાન પણ, પુખ્ત વયનાું લોકો અને બાળકો માટે
ચોવવસે કલાક તાત્કાચલક માનવસક આરોગ્યની સહાયતા મળી શકે છે . નવા

સવવિસ ફાઈન્ડરમાું તમારો પોસ્ટકોડ અથવા તમે રહેતાું હો તે નગરનુ ું નામ
દાખલ કરીને તમારી સ્થાવનક NHS હેલ્પલાઈનની જાણકારી મેળવો.

જ તમને તબીબી સલ હની જરૂર પડે
કોવવડ-19 સહહત આરોગ્યની બીજી બધી બીમારીઓ ધરાવતાું લોકોની મદદ

માટે આરોગ્ય અને સુંભાળની સેવાઓ ખુલ્લી છે . કોવવડ-19 વાળાું મોટાભાગનાું
લોકોને હળવી બીમારી જેવુ ું લાગશે જેની ઘરમાું જ સુંભાળ લઈ શકાય છે .

કોવવડ-19નાું ચચહ્નો સામે ઘરમાું સુંભાળ લેવા વવશે વધારે જાણકારી મેળવો.
તમે ઘરમાું રહેતાું હો તે દરમ્પયાન વનયતિમની તમામ તબીબી અને દાુંતની

અપોઈન્ટમેન્ટો રદ્દ કરી દે વી જોઈએ. જો આ સમય દરમ્પયાન તમને ચચિંતા હોય
અથવા તમને રૂબરૂ મળવા બોલાવવામાું આવે, તો આના વવશે પહેલાું તમારા

તબીબી સુંપકગ ની વયક્તત સાથે વાત કરો (દાખલા તરીકે તમારા જી.પી. અથવા
ડેન્ન્ટસ્ટ, સ્થાવનક હોક્સ્પટલ કે આઉટપેશન્ટ સવવિસ સાથે).

જો તમારી બીમારી અથવા ઘરનાું બીજા કોઈ પણ સભ્યની બીમારી વધારે
વણસવા લાગે, તો ત ુરું ત જ તબીબી સલાહ મેળવો. જો ઈમિન્સી ન હોય,

તો NHS 111 ઓનલાઈન કોવવડ-19 સેવાનો અથવા આરોગ્યની બીજી તકલીફો
માટે NHS 111નો સુંપકગ કરો. જો તમારી પાસે ઇન્ટરનેટની સગવડ ન હોય, તો
NHS 111 ને કૉલ કરો.

જો તીબીબી ઈમિન્સી હોય અને તમારે એમ્પલ્ુલન્સ બોલાવવાની જરૂર પડે,
તો 999 પર ફોન કરો. કોલ ઉપાડનારને અથવા ઓપરે ટરને કહો કે તમને

અથવા તમારા ઘરની કોઈ વયક્તતને કોવવડ-19 છે અથવા તેનાું ચચહ્નો છે , જો
એવુ ું હોય તો.

નણક
ાં ીય અથિ અન્ય વયિહ રૂ સહ ય
નણક
ાં ીય સહ ય
વાઈરસનો ફેલાવો અટકાવવામાું મદદ માટે અને આપણાું વમત્રો અને

કુટુુંબીજનો, આપણા સમાજ તેમજ NHSનુ ું રક્ષણ કરવા માટે આપણે કરી

શકીએ તેમાુંની એક સૌથી અગત્યની બાબત સેલ્ફ-આઈસોલેશન છે . જો તમને
કોવવડ-19નાું ચચહ્નો હોય, ટેસ્ટનુ ું પોચિહટવ પહરણામ આવ્ુ ું હોય, અથવા

પોચિહટવ પહરણામ આવેલ કોઈ વયક્તતના સુંપકગ માું તમે આવયાું હોવાનુ ું તમને

કહેવામાું આવ્ુ ું હોય, તો તમે કોવવડ-19 બીજાું લોકોમાું ન ફેલાવો તેની ખાતરી
કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો સેલ્ફ-આઈસોલેશન છે . જો તમને આઈસોલેટ કરવાનુ ું
કહેવામાું આવ્ુ ું હોય, તો તમારે તે તરત જ કરવુ ું જોઈએ. જો તમને કોવવડ19ની અસર થઈ હોય તો તમને શુ ું સહાયતા મળી શકે છે તે જાણો.

તમારાથી બની શકે, તો તમારા વમત્રો, કુટુુંબીજનો કે પાડોશીઓને કહો કે તેઓ

બહાર જઈને તમારા માટે ખોરાક તેમજ અન્ય જીવનાવશ્યક ચીજો લાવી આપે.
તમને મદદ કરવાવાળાું બીજાું લોકો ન હોય, તો એવી કોઈ ચેહરટી સુંસ્થાઓ કે

સામાર્જજક જૂથો હોઈ શકે જેઓ તમારા વવસ્તારમાું મદદ પ ૂરી પાડી શકે, અથવા
તમારી સ્થાવનક દુકાનો, માકે ટો તેમજ હોલસેલરો તમને હડચલવરીની સેવા પ ૂરી
પાડી શકે (ફોન કે ઈમેઈલ મારફતે).

જેમને જરૂર હોય તેમને સહાય કરવા માટે NHS વોલન્ટીયર રીસ્પોન્ડસગ
ુ , દવાઓ તેમજ
પ્રોગ્રામ હજુ પણ ઉપલલધ છે . સ્વયુંસેવકો ખરીદીની વસ્તઓ
ુ લઈ આવીને આપી જઈ શકે છે અને
અન્ય જીવનાવશ્યક ચીજવસ્તઓ
મૈવત્રપ ૂવગક વાતચીત કરવા માટે વનયવમતપણે ફોન કોલ પણ કરી શકે છે .
સેલ્ફ-રીફર કરવા માટે 0808 196 3646 પર સવારે 8થી રાત્રે 8 દરમ્પયાન,
અઠવાહડયાના 7 હદવસ કોલ કરો અથવા વધારે માહહતી માટે NHS
વોલન્ટીયસગ રીસ્પોન્ડસગ જુઓ. તમારા સ્થાવનક વવસ્તારમાું બીજી પણ સ્વૈચ્ચ્છક
કે સામુદાવયક સેવાઓ ચાલતી હશે જે તમે સહાયતા માટે મેળવી શકો.

જો તમે કોવવડ-19ને કારણે કામ ન કરી શકો, તો તમને મળી શકતી સહાયતા

વવશે જાણકારી મેળવવા હડપાટગ મેન્ટ ફોર વકગ એન્ડ પેન્શન્સ તરફથી માગગદવશિકા
જુઓ. જો તમારે ઘરમાું રહેવાનુ ું અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનુ ું જરૂરી હોય,

તો NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ સપોટગ પેમેન્ટ સ્કીમ મારફતે તમે એક જ વાર મળતી
£500ની ચ ૂકવણી મેળવવા માટે કદાચ હકદાર બની શકો. સેલ્ફ-આઈસોલેટ

કરવાનુ ું કહેવામાું આવ્ુ ું હોય તેવા કોઈ બાળકનાું તમે માતા કે વપતા અથવા

વાલી હો તો પણ તમે કદાચ આ સહાયક ચ ૂકવણી માટે હકદાર બની શકો. તમે
NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ સપોટગ પેમેન્ટ સ્કીમ માટે ઓનલાઈન અથવા NHS
COVID-19 ઍપ મારફતે અરજી કરી શકો છો.

જો તમે ઈંગ્લેન્ડમાું રહેતાું હો અને નીચેના દરે ક માપદું ડ પ ૂરાું કરતાું હો તો તમે
લાયક બનશોેઃ

તમને NHS ટેસ્ટ એન્ડ ટ્રેસ દ્વારા અને NHS COVID-19 ઍપ દ્વારા પણ
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનુ ું કહેવામાું આવ્ુ ું હોય
તમે નોકરી કરતાું હો કે સ્વ-રોજગારી હો
તમે ઘરે થી કામ ન કરી શકતાું હો અને તેના પહરણામે આવક ગુમાવવાનાું
હો
તમે નીચેનામાુંથી ઓછામાું ઓછો કોઈ એક બેવનહફટ મેળવતાું હોેઃ
્ુવનવસગલ િેહડટ
વહકિંગ ટેતસ િેહડટ
આવકને લગત ુું એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ સપોટગ અલાવન્સ
આવક આધાહરત જોબસીકસગ અલાવન્સ
ઈન્કમ સપોટગ
પેન્શન િેહડટ અથવા હાઉવસિંગ બેવનહફટ
તમને શુ ું મદદ અને સહાયતા મળી શકે છે તેની વધારે માહહતી માટે તમારી
લોકલ ઓથોહરટીની વેબસાઈટ જુઓ.

ભિકત ાંુ જીિન જીિન ર ાં મ િે િધ ર ની સહ યત
જે લોકો વણિારાના મુકામો પર, વાહનોમાું કે કેનાલ બોટ પર રહેતાું હોય
તેમને વધારાની સહાયતાની જરૂર પડી શકે.
તમને વધારાની સહાયતાની જરૂરત હોય તો તમારા સાઈટ મેનેજરને અથવા
સ્થાવનક ર્જજ્સી એન્ડ ટ્રાવેલર ચલએિોન ટીમને જાણ કરો. જો તમે નદી કે
કેનાલના હકનારે રહેતાું હો, તો તમે જે હકનારે રહેતાું હો ત્યાુંનો વહીવટ કરતી
સુંસ્થા દ્વારા શુ ું સલાહ આપવામાું આવી રહી છે તેની જાણકારી મેળવો, કારણ કે
દરે ક સ્થળ માટે તે અલગ હોય છે . વધારે સુંપકગ માું આવીને વાઈરસ ફેલાતો
રોકવા માટે બને તેટલુું ફોન ઉપર જ વાતચીત કરવાનો પ્રયાસ કરો.
જો તમારી પાસે સેલ્ફ-આઈસોલેશનમાું મદદ માટે પાણી, આરોગ્ય સ્વચ્છતાનાું
સાધનો તેમજ કચરાનો વનકાલ કરવા જેવી પાયાની સગવડો ન હોય, તો મદદ
માટે તમારી લોકલ ઓથોહરટીનો સુંપકગ કરો. તેઓ તમને વધારાની સુવવધાઓ
પ ૂરી પાડી શકે અથવા બીજા કોઈ રોકાણનાું સ્થળો ઉપલલધ કરાવી શકે.
અનઅવધકૃત રીતે પડાવો નાુંખવા અથવા અનઅવધકૃત બાુંધકામો કરવા
સામેના વતગમાન કાયદા અમલમાું ચાલુ રહે છે .
કચરાનો વનકાલ અવધકૃત અને કાયદે સર પદ્ધવતઓ મારફતે કરવાનુ ું ચાલુ
રાખવુ ું જોઈએ. ઘરગ્થુ કચરા અને રીસાઈકચલિંગ સેન્ટરો ફરીથી ખોલવાનુ ું કે
તે ખુલ્લા રાખવા ઉપરનુ ું લોકલ ઓથોહરટીઓ માટેન ુ ું માગગદશગન મળી શકે છે .
તમને વધારે સલાહ જોઈતી હોય તો તમારી લોકલ ઓથોહરટીનો સુંપકગ કરો.
જો તમે દૂરનાું ગ્રામીણ કે એકલવાયા વવસ્તારોમાું રોકાયાું હો કે ત્યાુંથી પસાર

થઈ રહ્ાું હો તો જો તમે ત્યાું રોકાણ કરો કે પડાવ નાુંખો તો તમારા સ્થાનની

નોંધ કરી લો, ખાસ કરીને જો તમારી તચબયત ખરાબ હોવાનુ ું લાગત ુું હોય. જો
તબીબી ઈમિન્સી હોય અને સેવાઓ તમારા સુધી આવે તેમ ઈચ્છતાું હો તો,
તમે what3words ઍપ પણ વાપરી શકો છો.

જ તમે સ્તનપ ન કર િત ાં હ
જો તમને કોવવડ-19નાું ચચહ્નો હોય, પોચિહટવ પહરણામ આવ્ુ ું હોય, અથવા

કોવવડ-19 થયો હોય તેવી કોઈ વયક્તત સાથે એક જ ઘરમાું રહેતાું હો, અને જો
તમે સ્તનપાન કરાવતાું હો તો તમારા બાળકમાું ચેપ ફેલાવાની તમને ચચિંતા
હોઈ શકે.
સ્તનપાનના ફાયદા, સ્તનના દૂધ મારફતે અથવા વનકટના સુંપકગ મારફતે

બાળકમાું વાઈરસ જવાના કોઈ પણ સુંભવવત જોખમ કરતાું ઘણા વધારે છે ,

પરું ત ુ આ વયક્તતગત વનણગય હશે. તમારા વમડવાઈફ, હેલ્થ વવચિટર કે જી.પી.
સાથે ટેચલફોનથી વાત કરો.

માતાના દૂધ મારફતે કોવવડ-19 વાઈરસ બાળકમાું જઈ શકે છે તેવ ુ ું સ ૂચવતાું
કોઈ પુરાવા હાલમાું નથી. પરું ત,ુ તમારી સાથેના નજીકના સુંપકગ માું રહેલી

બીજી કોઈ પણ વયક્તતની માફક જ બાળકમાું પણ તે જ રીતે કોવવડ-19નો ચેપ
લાગી શકે છે . હાલના પુરાવા કહે છે કે બાળકોમાું કોવવડ-19નાું ચચહ્નો પુખ્ત

લોકો કરતાું ઘણા ઓછા ગુંભીર હોય છે . જો તમે અથવા કુટુુંબના કોઈ સભ્ય

બાળકને ફોમ્પ્ુલ
ગ ા અથવા એતસપ્રેસ કરીને દૂધ પીવડાવતાું હો, તો દરે ક વખતે

વાપરતાું પહેલાું તેનાું સાધનો ધ્યાનપ ૂવગક સ્ટેરીલાઈઝ્ડ કરી લો. તમારે બોટલો
અથવા બ્રેસ્ટ પમ્પપ બીજા કોઈ સાથે ભાગીદારીમાું વાપરવા જોઇએ નહીં.

શીખિ ની અક્ષમત ઓ, ઓિીઝમ અથિ ર્ાંભીર મ નવસક
બીમ રીઓ ધર િત ાં લ ક
જો તમને અથવા તમારી સાથે રહેતાું લોકોમાુંથી કોઈને શીખવાની
અક્ષમતાઓ, ઓટીિમ અથવા ગુંભીર માનવસક બીમારી હોય તો આ બધાું

પગલાું લેવાનુ ું શક્ય નહહ બને. તમારાથી બની શકે તેટલી ક્ષમતાપ ૂવગક આ

માગગદવશિકાનુ ું પાલન કરો, અને સુંભાળની જે કોઈ યોજના અમલમા હોય તે

અનુસાર તમારી જાતને અને તમારી વનકટનાું સ્વજનોને સલામત તેમજ
તુંદુરસ્ત રાખો.

