ઘરે PCR ટેસ્ટ માટે ઇઝી રીડ

ઘરે કોરોનાવાઇરસ (COVID-19)
માટે પૉલિમરેઝ ચેઇન રિઍક્શન
(PCR) ટેસ્ટ કઈ રીતે કરવો
તમે ટેસ્ટ શરૂ કરો તે પહેલાં તમારે આ આખી
માર્ગદર્શિકા વાંચવાની જરૂર છે

ખોલો
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આ ઇઝી રીડ ગાઇડ માત્ર PCR ટેસ્ટ માટે જ છે

– આ એવો ટેસ્ટ છે , જે તમારે મોકલવાનો છે .

વિષય
શા માટે તમારે કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) માટે ટેસ્ટ કરવાની જરૂર છે
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તમારે તમારી ટેસ્ટ કિટ રજિસ્ટર કરવાની જરૂર છે કે નહિ તે ચેક કરો
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તમારી ટેસ્ટ કિટ રજિસ્ટર કેવી રીતે કરવી
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પ્રાયૉરિટી પોસ્ટબૉક્સ કઈ રીતે શોધવું અથવા કૂ રિયર બૂક કેવી રીતે કરવું 8
ટેસ્ટ વિશે

10

તમારી ટેસ્ટ કિટમાં શું છે
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ટેસ્ટ માટે તૈયાર થાઓ
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તમારા કાકડાને સ્વૅબ કેવી રીતે કરશો

15

તમારા નાકમાંથી સ્વૅબ કેવી રીતે લેવો

17

તમારે હવે પછી શું કરવાનું છે

19

તમારી ટેસ્ટ કિટને પૅક કઈ રીતે કરશો

20

જ્યારે તમને પોતાનાં પરિણામો મળે
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COVID-19 વિશે સહાયતા અને સલાહ ક્યાંથી મેળવવી

24

2

શા માટે તમારે કોરોનાવાઇરસ (COVID-19)
માટે ટેસ્ટ કરવાની જરૂર છે
COVID-19 એ એવી બિમારી છે ,
જે આખી દુનિયામાં ફેલાઈ છે .

કેટલાક લોકોને જ્યારે COVID-19
હોય ત્યારે તેઓને ખૂબ અસુખ જેવું
લાગી શકે છે . અન્ય લોકોને જરાયે
બિમારી જેવું ન લાગે તેમ બની શકે છે .

તમને COVID-19 હોઈ શકે છે તે
કારણે તમે ટેસ્ટ કરાવો એ અમારા
માટે જરૂરી બની શકે છે . તમને તે છે
કે નહિ તે આ ટેસ્ટ અમને કહેશે.

3

તમારે તમારી ટેસ્ટ કિટ રજિસ્ટર કરવાની
જરૂર છે કે નહિ તે ચેક કરો
અમે તમને તમારી ટેસ્ટ કિટ મોકલીએ તે પહેલાં અમે
તેને રજિસ્ટર કરી હોય તેમ બની શકે છે .
જ્યારે તમે પોતાની ટેસ્ટ કિટ મંગાવો ત્યારે અમે તમને
એક ઇમેલ કરીશું, જેમાં માહિતી હશે કે તમારી કિટ
રજિસ્ટર થયેલી છે કે નહિ.
જો તે રજિસ્ટર થયેલ ન હોય તો તમારે તે રજિસ્ટર
કરવાની જરૂર પડશે. આ કેવી રીતે કરવું તે અમે
તમને કહીશું.

જો તે પહેલેથી રજિસ્ટર થઈ ચૂકેલ હોય
તો જ્યારે તે આવે ત્યારે બહારના પૅકેજ
પર 'Registered Kit' (રજિસ્ટર્ડ કિટ)
એવું સ્ટિકર લગાડેલું હશે.
જો તમારી કિટમાં આમાંથી કોઈ એક
સ્ટિકર હોય તો તમારે તે રજિસ્ટર
કરવાની જરૂર નથ્તી.

4

તમારી ટેસ્ટ કિટ રજિસ્ટર કે વી
રીતે કરવી

119

જો તમારી ટેસ્ટ કિટ રજિસ્ટર થયેલી ન
હોય તો તમે ટેસ્ટ કરાવો તે પહેલાં તરત
તમારે તેને રજિસ્ટર કરાવવી જરૂરી છે .
ઑનલાઇન રજિસ્ટર થવા માટે,
આ લિંક પર જાઓ:
www.gov.uk/register-home-test
જો તમે ઑનલાઇન રજિસ્ટર ન થાઓ
તો 119 પર કૉલ કરો અને અમે તમારા
માટે તે કામ કરીશું.

તમારે આની જરૂર પડશે:
Tracked

24

1.	તમારો ઑર્ડ ર આઇડી - અમે તમને
જે ઇમેલ કર્યો હોય તેમાં તમે આ
જોઈ શકશો.
2.	રૉયલ મેલ (Royal Mail)
બારકોડ નીચેની સંખ્યા - આ પ્રિપેઇડ
રિટર્ન લેબલ પર હોય છે .
3. ટ સ
ે ્ટ કિટ બારકોડ નીચેની સંખ્યા - આ
સૂચનાપુસ્તિકાના પ્રથમ પાને હોય છે
અને તે પ્લાસ્ટિકની ટ્યૂબ, સી-થ્રૂ બૅગ
અને રિટર્ન બૉક્સ પર પણ હોય છે .
5

તમે ટેસ્ટ તમારી જાતે કરી શકો છો અથવા
તમે કોઈ અન્ય વ્યક્તિને તમને મદદ કરવા
કહી શકો છો.

30

મિનિટ

ટેસ્ટ કરવા માટે લગભગ 30 મિનિટ
લાગે છે .

તમારા ટેસ્ટ પહેલાં 30 મિનિટ
માટે કશું ખાશો કે પીશો નહિ.

જ્યારે તમે ટેસ્ટ પૂરો કરો ત્યારે તમારે તે અમને
પરત મોકલવાનો રહેશે.

6

PRIORITY
POSTBOX
PRIORITY POSTBOX

તમે તેને કોઈ પ્રાયૉરિટી પોસ્ટબૉક્સમાં
(priority postbox) પોસ્ટ કરી શકો
છો અથવા અન્ય કોઈ વ્યક્તિને તમારા
માટે પોસ્ટ કરવાની વિનંતી કરી શકો છો.

SATURDAY
& SUNDAY

જો આ તમારા માટે મુશ્કેલ હોય તો
તમે તમારા ઘરેથી તેને એકત્ર કરાવવા
માટે કોઈ કૂ રિયરની વ્યવસ્થા કરી શકો છો.

ટેસ્ટ કરાવો,
ટેસ્ટ પરત
કરો

તમે ટેસ્ટ લો તે સમાન દિવસે જ
તમે તેને પરત કરો તે જરૂરી બને છે .

7

પ્રાયૉરિટી પોસ્ટબૉક્સ કઈ રીતે શોધવું અથવા
કૂરિયર બૂક કે વી રીતે કરવું
તમે તમારી સૌથી નજીકનું પ્રાયૉરિટી
પોસ્ટબૉક્સ શોધી શકો છો અને
Royal Mailની વેબસાઇટ પર
પોસ્ટિંગનો લેટસ
ે ્ટ સમય શોધી શકો છો:
www.royalmail.com/services-near-you
તમે તેઓને સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 8થી
સાંજે 6 વાગ્યા સુધી 0345 266 8038 પર
ફોન પણ કરી શકો છો.
તમારે આ કૉલ માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર
પડી શકે છે . તેમાં કેટલો ખર્ચ થશે તે વિશે
તમે GOV.UK વેબસાઇટ પર માહિતી મેળવી
શકો છો: www.gov.uk/call-charges
તમે તમારા પોસ્ટકોડ સહિત તમારું પૂરું
સરનામું જાણતા હો તે જરૂરી બનશે.
તે અંગે તમને ખ્યાલ ન હોય તો કોઈ
વ્યક્તિને તમારા માટે તે લખી લેવાનું કહો.

8

જો તમે પ્રાયૉરિટી પોસ્ટબૉક્સ સુધી જઈ
શકો તેમ ન હો તો તમારા ઘરેથી ટેસ્ટ કિટ
લેવા માટે અમે કૂ રિયરને મોકલી શકીએ છીએ.
આ નીચેના કારણે હોઈ શકે છે :
• ચાલીને જવાનું અંતર ખૂબ દૂર હોય
•	
તમને અસુખ લાગતું હોય અને ઘરે
રહેવાની જરૂર પડે
•	
તમને શિલ્ડ કરવા કે આઇસોલેટ થવા
માટે કહેવામાં આવ્યું હોય, જેથી તમે
ઘર છોડી ન શકો

119

જો તમારે કૂ રિયર કરવાની જરૂર પડે
તો 119 પર અમને કૉલ કરો. તમે ટેસ્ટ
કરાવો તેના એક દિવસ પહેલાં તમારે
અમને કૉલ કરવાની જરૂર છે .

તમે જે દિવસે ટેસ્ટ કરાવો તે દિવસે સવારે 8થી
સાંજે 4 વાગ્યાની વચ્ચે તમારો ટેસ્ટ એકત્ર કરાશે.
અમે તમને કોઈ ચોક્કસ સમય આપી શકીએ નહિ.
તમારે સવારે 8 વાગ્યા પહેલાં ટેસ્ટ પૂરો કરવાનીએ
જરૂર પડશે.

9

ટેસ્ટ વિશે

આ ટેસ્ટ ઝડપથી થાય છે અને તેનાથી
દુખશે નહિ. તમારે તમારા કાકડા અને
તમારા નાકને સ્વૅબ કરવાની જરૂર પડશે.
ત્યારબાદ તમે એક નાની ટ્યૂબમાં સ્વૅબ
મૂકશો અને અમને તે પરત મોકલશો.

PCR Test Kit Guide

COVID -19
Home test instructions
This is a swab test to check if you have coronavirus (COVID-19) now.
Take this test as soon as possible. Return the test on the same day you take it.
Keep this booklet as a record of your test.
Test kit barcode:

Name:

Before you start

30

mins

Avoid eating or drinking for at least 30 minutes before
doing the test to reduce the risk of spoiling the test.

• Read these instructions carefully before you start.
• Wash your hands for 20 seconds before you handle the test kit.
• Your details have been linked to this test kit. It should not be taken by
anyone else.
• This booklet is available online and in other formats including
Easy read at www.gov.uk/dhsc/pcr-test-at-home.
TC2295 SEPT 21
1

સ્વૅબ ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવો તે અંગેનો
વિડીયો તમે અહીં જોઈ શકશો:
www.gov.uk/pcr-home-test

10

તમારી ટેસ્ટ કિટમાં શું છે

તમારો ટેસ્ટ કરવા માટે તમને જોઈતી વસ્તુઓ એક
બૅગમાં આવશે. આને ટેસ્ટ કિટ કહે છે .
તમે શરૂ કરો તે પહેલાં તમારે:
1. ટેબલ જેવી સમતલ સપાટી શોધવાની રહેશે
2. તેને સાફ કરવાની જરૂર પડશે અને ત્યારબાદ
તેને સ્વચ્છ કરીને કોરી કરવાની રહેશે
3. તમારી ટેસ્ટ કિટમાંથી બધી વસ્તુઓ તેમાં મૂકવાની રહેશે

જો કં ઈ પણ ખૂટતું હોય અથવા ઠીક લાગતું ન હોય તો અમને
119 પર કૉલ કરો અને અમે તમને એક નવો ટેસ્ટ મોકલીશું.
જ્યારે તમને નવી ટેસ્ટ કિટ મળે ત્યારે ટેસ્ટ કરો.

11

તમારી ટેસ્ટ કિટમાં 6 વસ્તુઓ હોવી જોઈએ.

સુરક્ષા સીલ

ખોલો

1

 ૅકેટમાં એક સ્વૅબ.
પ
સ્વૅબ એ એક છે ડે રેશમની
હળવી ટોચ ધરાવતી સળી છે .

2

એક પ્લાસ્ટિકની નળી જેમાં
નાના પ્રમાણમાં પ્રવાહી રહેલું છે .

3

નાની સી-થ્રૂ બૅગ.

4

નરમ પદાર્થોનું બનેલું એક
સફેદ પૅડ.

5

તમારો ટેસ્ટ અમને પરત
મોકલવા માટે એક બૉક્સ.

6

બૉક્સ પર ચોંટાડવા માટેનું
એક સુરક્ષા સીલ. જ્યારે તમે
બૉક્સ પોસ્ટ કરવા માટે તૈયાર
હો ત્યારે જ સીલ મૂકો.
12

ટેસ્ટ માટે તૈયાર થાઓ

રૂમાલ વડે તમારા નાકને ખંખેરો.
કચરાપેટીમાં ટિશ્યૂ ફેંકી દો.

20
સેકંડ

20 સેકંડ માટે તમારા હાથ સાબુ અને
પાણી અથવા સૅનિટાઇઝર વડે ધુઓ.

પ્લાસ્ટિકની નળી પરથી ઢાંકણ દૂર કરો
અને તેને ટેબલ પર મૂકો.
ખાતરી કરો કે તમે ટ્યૂબને સીધી રાખો;
તમે તેને મગ અથવા ગ્લાસમાં ઊભી
રાખી શકો છો અને ખાતરી કરી શકો
છો કે તે પડી ન જાય.

13

ખો

લો

સળીના છે ડે સ્વૅબ પેકેટ ખોલો અને
કાળજીપૂર્વક સ્વૅબ બહાર કાઢો.
ખાતરી કરો કે તમે સળીના છે ડા પર
તેને પકડી રાખો.

સ્વૅબની ટોચ અન્ય કોઈ વસ્તુને
અડવા દેશો નહિ, અન્યથા તેના કારણે
તમારાં પરિણામો બગડી શકે છે .

14

તમારા કાકડાને સ્વૅબ કે વી રીતે કરશો

અરીસામાં જુ ઓ, તમારું મોં ખોલો અને
તમારા કાકડા ક્યાં છે તે જુ ઓ.

તમારા કાકડા એ તમારા ગળાની
પાછળના ભાગે એક બાજુ એ આવેલા
નરમ ભાગ છે .
કેટલાક લોકોને તે ખૂબ મુશ્કેલ લાગે છે .
તમે કોઈ વ્યક્તિને તમને મદદ કરવા
માટે કહી શકો છો.
જો તમારામાં કાકડા ન હોય તો
તમારે ત્યાં સ્વૅબ કરવાની જરૂર છે ,
જ્યાં તેમની જગ્યા હતી.

15

4x

4x

તમારા કાકડા પર હળવેથી સ્વૅબ ઘસો.
પ્રત્યેક કાકડાને 4 વખત ઘસો.

તે થોડું વિચિત્ર લાગી શકે છે , પરંતુ તેનાથી
દુખશે નહિ.
જો તમે તમારા કાકડાઓમાંથી સ્વૅબ ન
લઈ શકો તો તમે બંને નસકોરાઓમાંથી
સ્વૅબ લઈ શકો છો.
આ કેવી રીતે કરવું તે અમે તમને હવે
પછીના પાન પર કહીશું.

સ્વૅબની ટોચ અન્ય કોઈ વસ્તુને અડવા
દેશો નહિ, અન્યથા તેના કારણે તમારાં
પરિણામો બગડી શકે છે .

16

તમારા નાકમાંથી સ્વૅબ કે વી રીતે લેવો

હવે તમારા નાકમાંથી નમૂનો લેવા માટે
એ જ સ્વૅબનો ઉપયોગ કરો.

જો તમારા નાકને વીંધાવ્યું હોય અથવા
તમારા નાકમાંથી રક્તસ્રાવ થયો હોય
તો અન્ય નસકોરામાંથી સ્વૅબ લો.

જો બંને નસકોરાં વીંધાવ્યાં હોય તો
તમારે એક બાજુ એ છિદ્ર દૂર કરવાની જરૂર
છે અને ત્યારબાદ તે બાજુ એ સ્વૅબ લો.

17

સ્વૅબને તમારા નસકોરામાં મૂકો અને તેને
હળવેથી ઉપરની તરફ ધકેલો.

જ્યારે તમને તમારા નસકોરાની અંદર
તેનાથી દબાણ થતું લાગે ત્યારે બંધ કરો.

સ્વૅબ ધીમેથી તમારા નસકોરામાં
10 વખત ગોળ ફેરવો.

જો તમે તમારા ગળાને સ્વૅબ કર્યું ન
હોય તો તમારે તમારા અન્ય નસકોરાને
પણ સ્વૅબ કરવાની જરૂર છે .

10 x

18

તમારે હવે પછી શું કરવાનું છે

સ્વૅબને પ્લાસ્ટિકની નળીમાં મૂકો. નરમ
રેશમી છે ડો નીચે પ્રવાહીમાં જવો જોઈએ.

સ્વૅબનો સળીવાળો જે છે ડો છે તેને
એવી રીતે તોડો જેનાથી તે વળ્યા
વિના નળીમાં ફિટ થઈ જાય.

નળીનું ઢાંકણ ફરીથી ચુસ્તપણે વાસી
દો અને તે યોગ્ય રીતે વાસવામાં આવ્યું
છે તે ચેક કરો.

20
સેકંડ

ઓછામાં ઓછી 20 સેકંડ માટે તમારા
હાથ સાબુ અને પાણી વડે ધુઓ.
તમે તેને બદલે હેન્ડ સૅનિટાઇઝરનો
ઉપયોગ કરી શકો છો.
19

તમારી ટેસ્ટ કિટને પૅક કઈ રીતે કરશો

સફેદ પૅડ અને પ્લાસ્ટિકની નળીને
સાથે એક સી-થ્રૂ બૅગમાં મૂકો.
બૅગમાંથી હળવેથી હવા પર દબાણ
આપો.
બૅગની ટોચ પરની પટ્ટી ખેંચી કાઢો,
તેની ગડી વાળો અને તેને સીલ કરો.

તમારો ટેસ્ટ અમને પરત મોકલવા
માટે બૉક્સ તૈયાર કરો. આ બૉક્સ
પર પ્રિન્ટ કરેલી સૂચનાઓ છે ,
જે તમને કહેશે કે શું કરવું.

20

તમારા સ્વૅબ ટેસ્ટ સાથેની સી-થ્રૂ બૅગ
તમારા બૉક્સની અંદર મૂકો.

બૉક્સ બંધ કરો અને તેને સુરક્ષા સીલ
વડે ચોંટાડીને બંધ કરો.

તમારે હવે તમારી ટેસ્ટ કિટ પોસ્ટ
કરવાની અથવા કૂ રિયર તેને એકત્ર કરે
તે માટે રાહ જોવાની જરૂર પડશે.

જો તમે તેને પોસ્ટ કરો તો તમારે
પ્રાયૉરિટી પોસ્ટબૉક્સનો
ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે.
PRIORITY
POSTBOX
PRIORITY POSTBOX

SATURDAY
& SUNDAY

ખાતરી કરો કે તમે પોસ્ટિંગના છે લ્લા
સમય પહેલાં તેને પોસ્ટ કરો.

21

જ્યારે તમને પોતાનાં પરિણામો મળે

12
119

તમને 2 દિવસ બાદ પરિણામો
મળવાં જોઈએ, પરંતુ તેમાં થોડો
વધુ સમય લાગી શકે છે .

તમને ટૅક્સ્ટ અને ઇમેલ દ્વારા તમારા
ટેસ્ટનાં પરિણામો મળશે.
તમે અમને તમારાં પરિણામો માટે
119 પર કૉલ કરી શકો છો:
• જો તમે ઇમેલ કે મોબાઇલ ફોનનો
ઉપયોગ ન કરતા હો તો
• જો તમને 5 દિવસો બાદ તમારાં
પરિણામો મળ્યાં ન હોય

તમને પરિણામો ન મળે ત્યાં સુધી તમારે
ઘરે રહેવું.

22

જો પરિણામ નૅગેટિવ આવે તો,
તેનો અર્થ એ છે કે તમને સંભવિતપણે
COVID-19 નથી.
તમે લોકોને મળી શકો છો અને બહાર
જઈ શકો છો.

119

જો પરિણામ પૉઝિટિવ આવે તો,
તેનો અર્થ એ છે કે તમને સંભવિતપણે
COVID-19 છે .

તમે ટેસ્ટ કરાવો ત્યારબાદ તમને તબિયત ખરાબ લાગે અને
7 દિવસોની અંદર તમે ઠીક ન થાઓ તો NHS 111ની
ઑનલાઇન www.111.nhs.uk પર મુલાકાત લો અથવા
111 પર કૉલ કરો.

23

COVID-19 વિશે સહાયતા અને
સલાહ ક્યાંથી મેળવવી

119

તમારા ટેસ્ટ અંગે સહાયતા અને સલાહ
માટે તમે સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી
119 પર અમને ફોન કરી શકો છો.
જો તમને તબિયત વધારે ખરાબ લાગે
અથવા 7 દિવસો બાદ ઠીક ન થાઓ તો
કોઈ પણ સમયે NHS 111નો સંપર્ક કરો.
કોઈ પણ ફોનમાંથી બધા કૉલ્સ મફત થાય છે.
કટોકટીની સ્થિતિમાં 999 પર કૉલ કરો.

તાલીમ પામેલ NHS ટેસ્ટ ઍન્ડ ટ્રેસ
(Test and Trace) સ્ટાફ તરફથી સહાયતા
મેળવવા માટે તમે મફત Be My Eyes
ઍપનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
ઍપ ડાઉનલોડ કરો, વિશેષ સહાયતા
(Specialized Help) પર જાઓ અને
વ્યક્તિગત સ્વાસ્થ્ય (Personal Health)
વર્ગમાં NHS Test and Trace પસંદ કરો.
COVID-19 વિશે વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટ
પર જાઓ: nhs.uk/coronavirus
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