
 

 
કોિવડ-19 સિહત �સન 
સંબંિધત સંક્રમણના લ�ણો 
ધરાવતા લોકો 
 

જમે જમે આપણે કોિવડ-19 સાથે સુરિ�ત રીતે �વતા શીખીએ છીએ, ત્યાર ે
કોિવડ-19નંુ સંક્રમણ થવાનંુ અને તેને અન્ય લોકો સુધી ફેલાવાનંુ જોખમ 
ઘટાડવામાં સહાય કરવા માટેના પગલાં છે જ ેઆપણે બધા લોકો લઈ શકીએ 
છીએ. આ પગલાં �સન સંબંિધત અન્ય સંક્રમણના ફેલાવાને ઘટાડવામાં પણ મદદ 
કરશે. ફ્લૂ જવેા કોિવડ-19 અને �સન સંબંિધત અન્ય સંક્રમણ સરળતાથી ફેલાઈ 
શકે છે અને અમુક લોકોને ગંભીર રીતે બીમાર કરી શકે છે. 

કોિવડ-19થી થતી ગંભીર બીમારીને રોકવા માટે રસીકરણ ખૂબ જ અસરકારક છે, 
જો કે તમ ેરસી લીધી હોય, તો પણ તમને કોિવડ-19 અથવા અન્ય �સન સંબંિધત 
સંક્રમણ થવાની અને તેને અન્ય લોકો સુધી ફેલાવવાની શ�તા હોય છે. 

આ માગ�દિશ�કા કોના માટે છે 

મોટાભાગના લોકો હવ ેકોિવડ-19ના મફત પરી�ણનો ઍક્સેસ કરી શકશે નહી.ં 
આ માગ�દશ�ન 2 ભાગમાં છે: 

1. જો તમ ેકોિવડ-19 સિહત �સન સંબંિધત સંક્રમણના લ�ણોથી અસ્વસ્થ 
હો અને તમ ેકોિવડ-19નંુ પરી�ણ ન કરાવ્યુ ંહોય, તો તમ ેઅન્ય લોકોને 
સુરિ�ત કરવા માટે પગલાં લઈ શકો છો. 

2. કોિવડ-19નંુ પરી�ણ કરાવનારા અને પોિઝિટવ પિરણામ પ્રા� કરનારા 
લોકો માટેની સલાહ. 



NHS �ારા જ ેલોકોને જણાવવામાં આવ્યુ ંછે કે તેઓ ગંભીર રીતે બીમાર થવાનંુ 
સૌથી વધ ુજોખમ ધરાવ ેછે અને કદાચ કોિવડ-19ની નવી સારવારને પાત્ર છે, 
તેમની માટે અલગ માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

આરોગ્ય અને સામિજક સારસંભાળ �ેતે્ર કાય�રત લોકો માટે પણ વધારાનંુ 
માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

કોિવડ-19 સિહત �સન સબંંિધત સંક્રમણથી ગંભીર 
રીતે બીમાર થવાનંુ વધુ જોખમ ધરાવતા લોકો 

કોિવડ-19 અને અન્ય �સન સંબંિધત સંક્રમણનંુ વધ ુજોખમ ધરાવતા લોકોમાં 
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• વૃ� લોકો 
• જ ેગભ�વતી હોય 
• જમેણે રસી ન લીધી હોય 
• કોઈપણ ઉંમરના એ લોકો જમેના રોગપ્રિતકારક તંત્રની િસ્થિત પરથી એમ 
લાગ ેકે તેમને ગંભીર બીમારીનંુ વધ ુઊંચંુ જોખમ હોય 

• કોઈ પણ ઉંમરનાં એ લોકો જમેને લાંબા સમયની અમુક બીમારીઓ હોય 

મોટાભાગના બાળકો અને યુવાનોમાં કોિવડ-19 અને �સન સંબંિધત અન્ય 
સંક્રમણથી ગંભીર રીતે બીમાર થવાનંુ જોખમ ખૂબ ઓછંુ છે. 

2 વષ�થી ઓછી ઉંમરના અમુક બાળકો, ખાસ કરીને �દયની બીમારી ધરાવતા 
અથવા અધૂરા માસે જન્મેલા, તેમજ નવ�ત િશશુઓમાં �સન સંકોિશકીય 
વાયરસ (RSV) ને લીધ ેહોિસ્પટલમાં દાખલ કરવાનંુ જોખમ વધાર ેહોય છે. 

તમારા ઘરની બહાર તમ ેસંપક�માં આવતાં હો તેવી કોઈ વ્યિ� પર ગંભીરપણ ે
બીમાર પડવાનંુ વધાર ેજોખમ રહેલુ ંછે કે નિહ તેની તમને હંમેશા ખબર નિહ હોય. 
તેઓ અ�ણી વ્યિ� હોઈ શકે છે (ઉદાહરણ તરીકે, સાવ�જિનક પિરવહનમાં તમ ે
જમેની બાજુમાં બેસો છો તે લોકો) અથવા એવા લોકો જમેની સાથે તમ ેિનયિમત 
રીતે સંપક�માં હો (ઉદાહરણ તરીકે, િમત્રો અને સાથી કમ�ચારીઓ). આનો અથ� એ 
છે કે સંક્રમણનો ફેલાવો ઘટાડવા અને અન્ય લોકોને સુરિ�ત રાખવામાં મદદ કરવા 
માટે આ માગ�દશ�નમાં આપવામાં આવેલી સલાહને અનુસરવી મહ�વપણૂ� છે. 

કોિવડ-19 સિહતના �સન સંબિંધત સંક્રમણના લ�ણો 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-managing-healthcare-staff-with-symptoms-of-a-respiratory-infection/managing-healthcare-staff-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-or-a-positive-covid-19-test-result
https://www.gov.uk/government/publications/infection-prevention-and-control-in-adult-social-care-covid-19-supplement
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/who-is-at-high-risk-from-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/
https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/


�સન સંબંિધત સંક્રમણ લોકો વચ્ચે સરળતાથી ફેલાઈ શકે છે. લ�ણોથી વાકેફ 
રહેવું મહ�વપણૂ� છે, જથેી તમ ેતમારા સંક્રમણને અન્ય લોકોમાં ફેલાવાનંુ જોખમ 
ઘટાડવાના પગલાં લઈ શકો. 

કોિવડ-19 અને �સન સંબંિધત અન્ય સંક્રમણના લ�ણો ખૂબ સમાન છે. માત્ર 
લ�ણોના આધાર ેતમને કોિવડ-19, ફ્લૂ અથવા �સન સંબંિધત અન્ય સંક્રમણ છે 
કે કેમ તે કહેવું શ� નથી. કોિવડ-19 અને �સન સંબંિધત અન્ય સંક્રમણ ધરાવતા 
મોટાભાગના લોકોને પ્રમાણમાં હળવી બીમારી હશે, ખાસ કરીને જો તેમને રસી 
આપવામાં આવી હોય. 

જો તમને કોિવડ-19 જવેા �સન સંબંિધત સંક્રમણના લ�ણો હોય અને તમને બહુ 
તાવ આવતો હોય અથવા તમ ેકામ પર જવા માટે અથવા સામાન્ય પ્રવિૃ�ઓ 
કરવા માટે પયા�� રીતે સા�ં ન અનુભવતા હો, તો તમને ઘર ેરહેવાનો પ્રયાસ 
કરવાની અને અન્ય લોકોના સંપક�માં આવવાનંુ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે 
છે. 

કોિવડ-19, ફ્લૂ અને �સન સંબંિધત સામાન્ય સંક્રમણના લ�ણોમાં નીચેનાનો 
સમાવેશ થાય છે: 

• સતત ઉધરસ આવવી 
• શરીરનંુ ઊંચંુ તાપમાન, તાવ અથવા શરદી 
• સ્વાદ અથવા ગંધ પારખવાની તમારી સામાન્ય �મતા ગુમાવવી અથવા 
તેમાં ફેરફાર થવો 

• હાંફ ચઢવો 
• સમ�વી ન શકાય તેવો થાક લાગવો, ઊ��નો અભાવ 
• સ્નાયુઓમાં દુખાવો થવો, જ ેકસરતના લીધે ન થયો હોય 
• ખાવાની ઇચ્છા ન થવી અથવા ભૂખ ન લાગવી 
• અસામાન્ય કે સામાન્ય કરતાં વધ ુલાંબો સમય રહે તેવો માથાનો દુખાવો 
• ગળું પકડાઈ જવુ,ં નાક ભરાઈ જવુ ંઅથવા વહેવુ ં
• ઝાડા, બીમાર અનુભવવું અથવા બીમાર હોવું 

જો તમ ેઆ લ�ણોથી અસ્વસ્થતા અનુભવતા હો, તો તમાર ેપુષ્કળ પ્રમાણમાં 
આરામ કરવો જોઈએ અને શરીરમાં પાણીની માત્રા ટકાવી રાખવા માટે પાણી 
પીવું જોઈએ. તમારા લ�ણો સામ ેમદદ મળેવવા માટે તમ ેપૅરાિસટામોલ જવેી 
દવાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. �સન સંબંિધત વાયરલ સંક્રમણ માટે 



ઍિન્ટબાયોિટક લેવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી કારણ કે તે તમારા 
લ�ણોને દૂર કરશે નહી ંઅથવા ફરીથી સ્વસ્થ થવાની તમારી ઝડપ વધારશે નહી.ં 

અમુક િકસ્સાઓમાં, તમારા અન્ય લ�ણોમાં સુધારો થયા પછી પણ કદાચ તમને 
ઉધરસ ચાલ ુરહે અથવા થાક લાગી શકે પણ તેનો અથ� એ નથી કે તમ ેહ� પણ 
સંક્રિમત છો. 

તમ ેNHSની વેબસાઇટ પર આ લ�ણો િવશેની માિહતી જોઈ શકો છો. 

જો તમ ેતમારા લ�ણો િવશે િચંિતત હો અથવા તેઓ વધ ુવકરી ર�ાં હો, તો NHS 
111નો સંપક�  કરીને તબીબી સલાહ લો. ઇમજ�ન્સી માટે 999 પર ફોન કરો. 

જો તમને કોિવડ-19 સિહત �સન સંબિંધત સંક્રમણના 
લ�ણો હોય અને તમે કોિવડ-19નંુ પરી�ણ ન કરાવ્યું 
હોય, તો શંુ કરવંુ 

ઘર ેરહેવાનો પ્રયાસ કરો અને અન્ય લોકોના સંપક� માં આવવાનંુ 
ટાળો 

જો તમને કોિવડ-19 જવેા �સન સંબંિધત સંક્રમણના લ�ણો હોય અને તમને બહુ 
તાવ આવતો હોય અથવા તમ ેકામ પર જવા માટે કે સામાન્ય પ્રવૃિ�ઓ કરવા માટે 
પયા�� રીતે સા�ં ન અનુભવતા હો, તો �ાં સુધી તમારા શરીરનંુ તાપમાન હવે 
ઊંચંુ ન જતંુ હોય (જો અગાઉ ઊંચંુ જતંુ હોય તો) અથવા �ાં સુધી તમ ેઅસ્વસ્થ ન 
અનુભવતા હો, ત્યાં સુધી ઘર ેજ રહેવાનો પ્રયાસ કરો અને અન્ય લોકોના સંપક�માં 
આવવાનંુ ટાળો. 

તે ખાસ કરીને મહ�વપૂણ� છે કે તમને ખબર હોય કે જો તેઓ કોિવડ-19 અને 
�સન સંબંિધત અન્ય સંક્રમણોથી સંક્રિમત થશે, તો તેઓને ગંભીર બીમારી થવાનંુ 
જોખમ વધાર ેઊંચંુ છે, તેવા લોકોના ન�કના સંપક�માં આવવાનંુ ટાળો, ખાસ 
કરીને એવા લોકો કે જમેણે રસી લીધી હોવા છતાં તેઓના રોગપ્રિતકારક તંત્રની 
િસ્થિત પરથી એમ લાગ ેકે તેઓને ગંભીર બીમારીનંુ વધ ુઊંચંુ જોખમ હોય. 

શ� હોય, તો ઘરથેી કામ કરવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમ ેઘરથેી કામ ન કરી શકતા 
હો, તો તમારા માટે ઉપલબ્ધ િવકલ્પો િવશે તમારા િનયો�ા સાથે વાત કરો. 

https://www.nhs.uk/conditions/respiratory-tract-infection/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk


જો તમને વ્યિ�ગત રીતે તબીબી સેવા માટે અથવા દાંતના ડૉક્ટરને મળવા માટે 
કહેવામાં આવ્યુ ંહોય, તો તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાનો સંપક�  કરો અને તેમને 
તમારા લ�ણો િવશે જણાવો. 

તમ ેિમત્રો, કુટંુબીજનો અથવા પડોશીઓને તમારા માટે ખોરાક અને અન્ય 
આવશ્યક વસ્તુઓ લાવવા માટે કહી શકો છો. 

જો તમે તમારા ઘરની બહાર નીકળો છો 

જો તમને �સન સંબંિધત સંક્રમણના લ�ણો હોય અને તો પણ તમ ેતમારા ઘરની 
બહાર નીકળો છો અને તમને તાવ આવતો હોય અથવા તમ ેઅસ્વસ્થ અનુભવતા 
હો, તો એવી કોઈપણ વ્યિ�ના ન�કના સંપક�માં આવવાનંુ ટાળો જનેા િવશે 
તમને ખબર હોય કે તેઓને ગંભીર બીમારીનંુ જોખમ વધાર ેઊંચંુ છે, ખાસ કરીને 
એવા લોકો કે જમેણે રસી લીધી હોવા છતાં તેઓના રોગપ્રિતકારક તંત્રની િસ્થિત 
પરથી એમ લાગ ેકે તેઓને ગંભીર બીમારીનંુ વધ ુઊંચંુ જોખમ હોય. 

નીચેના પગલાં તમારા સંક્રમણને અન્ય લોકો સુધી ફેલાવવાની શ�તાને ઘટાડે છે: 

• સારી રીતે િફટ બેસતી હોય એવી એક કરતાં વધ ુસ્તરો વડે બનાવેલી 
ચહેરાની ઢાંકતી કોઈ વસ્તુ અથવા સિજ�કલ ફેસ માસ્ક પહેરવુ ં

• સાવ�જિનક પિરવહન, મોટા સામાિજક મેળાવડા અથવા બંધ હોય કે હવાની 
યોગ્ય અવરજવર ન હોય તેવી કોઈ પણ ભીડવાળી જગ્યાએ જવાનંુ ટાળવુ ં

• ખુલ્લામાં એવી જગ્યાએ કસરત કરવી �ાં તમ ેઅન્ય લોકો સાથે ન�કના 
સંપક�માં નહી ંઆવી શકો 

• �ાર ેતમ ેઉધરસ કે છીકં ખાઓ, ત્યાર ેતમારા મો ંઅને નાકને ઢાંકવું; તમારા 
હાથને વારંવાર 20 સેકન્ડ માટે સાબુ અને પાણીથી ધોવા અથવા ઉધરસ, 
છીકં ખાધા પછી અને નાક સાફ કયા� પછી અને ખોરાક ખાતા પહેલાં 
અથવા તેને સ્પશ�તા પહેલાં હૅન્ડ સેિનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો; તમારા 
ચહેરાને સ્પશ� કરવાનંુ ટાળવુ ં

તમારા ઘરમાં સંક્રમણનો ફેલાવો ઘટાડો 

�ાર ેતમ ેઅસ્વસ્થ હો, ત્યાર ેતમારા ઘરના અન્ય લોકોને તમા�ં સંક્રમણ લાગવાનંુ 
જોખમ વધાર ેહોય છે. આ રહી તે સરળ વસ્તુઓ જ ેફેલાવાને અટકાવવામાં સહાય 
કરવા માટે તમ ેકરી શકો છો: 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065735/AG232_Safe_at_home_infographic.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065735/AG232_Safe_at_home_infographic.pdf


• તમ ેજ ેલોકો સાથે રહો છો, તેમનાથી અંતર રાખવાનો પ્રયાસ કરો 
• શેર કરતા હો તેવા િવસ્તારોમાં સારી રીતે િફટ બેસતી હોય એવી એક કરતાં 
વધ ુસ્તરો વડે બનાવેલી ચહેરાને ઢાંકતી કોઈ વસ્તુ અથવા સિજ�કલ ફેસ 
માસ્ક પહેરો, ખાસ કરીને જો તમ ેએવા લોકો સાથે રહેતા હો જમેણે રસી 
લીધી હોવા છતાં તેઓના રોગપ્રિતકારક તંત્રની િસ્થિત પરથી એમ લાગ ેકે 
તેઓને ગંભીર બીમારીનંુ વધ ુઊંચંુ જોખમ હોય 

• તમ ેજ ે�મમાં રહેતા હો તેમાંથી તમ ેબહાર નીકળો તે પછી બારીઓ 
ખોલીને અને ઓછામાં ઓછા 10 િમિનટ સુધી તેમને ખુલ્લી જ રાખીને 
�મમાં હવાની અવરજવર થવા દો 

• તમારા હાથ િનયિમત રીતે ધુઓ અને ઉધરસ કે છીકં ખાતી વખતે તમા�ં મો ં
અને નાક ઢાંકો 

• દરવા�નાં હેન્ડલ, રીમોટ કન્ટ� ોલ જવેી અવારનવાર સ્પશ� કરવામાં આવતી 
સપાટીઓ તેમજ રસોડા અને બાથ�મ જવેા સિહયારા િવસ્તારો િનયિમત 
રીતે સાફ કરો. 

• જ ેલોકોને તમારા ઘર ેઆવવાની જ�ર પડે તેવા કોઈપણને સલાહ આપો કે 
તમારામાં લ�ણો છે, જથેી તેઓ પોતાને સુરિ�ત કરવા માટે સાવચેતી રાખી 
શકે, જમે કે સારી રીતે િફટ બેસતી હોય એવી ચહેરાની ઢાંકતી કોઈ વસ્તુ કે 
સિજ�કલ ફેસ માસ્ક પહેર,ે શ� હોય તો તેઓ �ારા તમારાથી અંતર 
રાખવામાં આવે અને તેઓ િનયિમત રીતે તેમના હાથ ધુએ 

GermDefence એ એક એવી વેબસાઇટ છે જ ેતમારા ઘરમાં તમને અને અન્ય 
લોકોને કોિવડ-19 અને અન્ય વાયરસ સામ ેસુરિ�ત રહેવાની સરળ રીતો 
ઓળખવામાં સહાય કરી શકે છે. GermDefence વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરનારા 
લોકોની ફ્લૂ અને અન્ય સંક્રમણોની ઝપટેમાં આવવાની અને તેમને ઘર ેફેલાવવાની 
શ�તાઓ ઓછી હોય છે. 

કોિવડ-19 સિહત �સન સંબંિધત સંક્રમણ સાથે સલામત રીતે રહેવામાં તમારી 
�તને અને અન્ય લોકોને સુરિ�ત રાખવા િવશે વધ ુમાગ�દશ�ન આપવામાં આવેલું 
છે. 

કોિવડ-19 સિહત �સન સબંંિધત સંક્રમણના લ�ણો 
ધરાવતા બાળકો અને યુવાન લોકો (18 વષ� અને તેથી 
ઓછી ઉંમરના) 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.germdefence.org/


બાળકો અને યુવાનોમાં �સન સંબંિધત સંક્રમણ સામાન્ય છે, ખાસ કરીને 
િશયાળાના મિહનાઓમાં. સામાન્ય શરદી, કોિવડ-19 અને RSV સિહત િવિવધ 
�સન સંબંિધત સંક્રમણને લીધ ેલ�ણો જોવા મળી શકે છે. 

મોટાભાગના બાળકો અને યુવાનોમાં, આ બીમારીઓ ગંભીર નહી ંહોય અને તેઓ 
આરામ તથા પુષ્કળ માત્રા પ્રવાહી પીને જલ્દીથી પુન:સ્વસ્થ થઈ જશે. 

�સન સંબંિધત સંક્રમણવાળા બહુ ઓછા બાળકો અને યુવાન લોકો ગંભીર રીતે 
બીમાર થાય છે. લાંબા સમયથી બીમાર રહેતા બાળકો અને યુવાનો માટે પણ આ 
વાત સાચી છે. 2 વષ�થી ઓછી ઉંમરના અમુક બાળકો, ખાસ કરીને અધૂરા મિહને 
જન્મેલા અથવા �દયની બીમારીવાળા , RSV થી વધ ુગંભીર રીતે બીમાર થઈ શકે 
છે. 

બાળકો અને યુવાનોના સ્વાસ્થ્ય અને તેમના ભિવષ્ય માટે િશ�ણ મેળવવું એ ખૂબ 
જ મહ�વપૂણ� છે. 

લ�ણોવાળા બાળકો અને યુવાનોએ �ાર ેઘર ેરહેવંુ જોઈએ 
અને �ાર ેતેઓ શાળા/કૉલેજમાં પાછા આવી શકે છે 

વહેતંુ નાક, ગળું પકડાઈ જવુ ંઅથવા સહેજ ઉધરસ જવેા હળવા લ�ણોવાળા 
બાળકો અને યુવાનો, જઓે અન્યથા સ્વસ્થ હોય, તેઓ તેમના િશ�ણ સ્થાનમાં 
હાજરી આપવાનંુ ચાલ ુરાખી શકે છે. 

બીમાર અને શરીરનંુ ઊંચંુ તમાપમાન ધરાવતા બાળકો અને યુવાનોએ ઘર ેજ રહેવું 
જોઈએ અને શ� હોય તો અન્ય લોકો સાથે સંપક�માં આવવાનંુ ટાળવું જોઈએ. 
તેઓ શાળા, કૉલેજ અથવા ઘોિડયાઘરમાં પાછા જઈ શકે છે અને �ાર ેતેઓને 
વધ ુતાવ ન હોય અને તેઓ હાજરી આપવા માટે પયા�� રીતે સારા હોય ત્યાર ેતેઓ 
સામાન્ય પ્રવિૃ�ઓ ફરી શ� કરી શકે છે. 

�સન સંબંિધત લ�ણોવાળા બધા બાળકો અને યુવાનોને ઉધરસ અને/અથવા 
છીકં ખાતી વખતે તેમના મો ંઅને નાકને િનકાલ કરી શકાય તેવા કાગળથી ઢાંકવા 
અને કાગળનો ઉપયોગ કયા� પછી અથવા િનકાલ કયા� પછી તેમના હાથ ધોવા માટે 
પ્રોત્સાિહત કરવા જોઈએ. 

જો તમા�ં બાળક બીમાર હોય, તો મદદ �ાર ેલેવી તે �ણવું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. 
જો તમ ેતમારા બાળક િવશે િચંિતત હો, ખાસ કરીને જો તેઓ 2 વષ�થી ઓછી 
ઉંમરના હોય, તો તમાર ેતબીબી સહાય લેવી જોઈએ. 

https://www.nhs.uk/conditions/bronchiolitis/


જો તમારા કોિવડ-19 પરી�ણનંુ પિરણામ પોિઝિટવ 
હોય, તો શંુ કરવંુ 

ઘર ેરહેવાનો પ્રયાસ કરો અને અન્ય લોકોના સંપક� માં આવવાનંુ 
ટાળો 

જો તમારા કોિવડ-19 પરી�ણનંુ પિરણામ પોિઝિટવ હોય, તો તમારામાં કોઈ 
લ�ણો ન હોવા છતાં પણ શ�તાઓ વધ ુછે કે તમને કોિવડ-19 છે. જો તમારામાં 
કોઈ લ�ણો ન હોય, તો પણ તમ ેઅન્ય લોકોને સંક્રિમત કરી શકો છો. 

કોિવડ-19 ધરાવતા ઘણા લોકો 5 િદવસ પછી અન્ય લોકોને સંક્રિમત કરી શકશે 
નહી.ં જો તમારા કોિવડ-19ના પરી�ણનંુ પિરણામ પોિઝિટવ હોય, તો તમ ેતમા�ં 
પરી�ણના કરાવ્યુ ંહોય તે િદવસથી લઈને 5 િદવસ સુધી ઘર ેજ રહેવાનો પ્રયાસ 
કરો અને અન્ય લોકોના સંપક�માં આવવાનંુ ટાળો. અહી ં18 વષ� અને તેનાથી 
ઓછી ઉંમરના બાળકો અને યુવાનો માટે જુદી જુદી સલાહ આપવામાં આવેલી છે. 

આ સમયગાળા દરિમયાન તમ ેઅન્ય લોકોમાં કોિવડ-19 ફેલાવાનંુ જોખમ ઘટાડવા 
માટે આવા પગલાં લઈ શકો છો. 

શ� હોય તો ઘરથેી કામ કરવાનો પ્રયાસ કરો. જો તમ ેઘરથેી કામ ન કરી શકતા 
હો, તો તમારા માટે ઉપલબ્ધ િવકલ્પો િવશે તમારા િનયો�ા સાથે વાત કરો. 

જો તમને વ્યિ�ગત રીતે તબીબી સેવા માટે અથવા દાંતના ડૉક્ટરને મળવા માટે 
કહેવામાં આવ્યુ ંહોય, તો તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાનો સંપક�  કરો અને તેમને 
તમારા પરી�ણના પોિઝિટવ પિરણામ િવશે જણાવો. 

તમ ેિમત્રો, કુટંુબીજનો અથવા પડોશીઓને તમારા માટે ખોરાક અને અન્ય 
આવશ્યક વસ્તુઓ લાવવા માટે કહી શકો છો. 

આ સમયગાળાના અંતે, જો તમને વધ ુતાવ આવતો હોય અથવા અસ્વસ્થતા 
અનુભવો, તો �ાં સુધી તમ ેસામાન્ય પ્રવૃિ�ઓ ફરી શ� કરવા માટે પૂરતંુ સા�ં ન 
અનુભવો ત્યાં સુધી આ સલાહને અનુસરવાનો પ્રયાસ કરો અને જો અગાઉ તમને 
તાવ હોય, તો હવે તે હોવો ન જોઈએ. 

જો કે ઘણા લોકો 5 િદવસ પછી અન્ય લોકોને સંક્રિમત કરી શકશે નહી,ં અમુક 
લોકો તેમના સંક્રમણની શ�આતથી 10 િદવસ સુધી અન્ય લોકોને કદાચ સંક્રિમત 

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19#Children
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19#Children


કરી શકે છે. જ ેિદવસે તમ ેતમા�ં પરી�ણ કરાવ્યુ ંહોય તે િદવસથી 10 િદવસ સુધી, 
તમાર ેકોિવડ-19થી ગંભીર રીતે બીમાર થવાનંુ ઊંચંુ જોખમ ધરાવતા લોકોને 
મળવાનંુ ટાળવું જોઈએ, ખાસ કરીને એવા લોકો જમેણે રસી લીધી હોવા છતાં 
તેઓના રોગપ્રિતકારક તંત્રની િસ્થિત પરથી એમ લાગ ેકે તેઓને કોિવડ-19ને લીધે 
ગંભીર બીમારીનંુ વધ ુઊંચંુ જોખમ હોય. 

જો તમે તમારા ઘરની બહાર નીકળો છો 

જો તમ ેતમારા પરી�ણનંુ પિરણામ પોિઝિટવ આવે તે પછીના 5 િદવસ દરિમયાન 
તમારા ઘરની બહાર નીકળો છો, તો નીચેના પગલાં વડે અન્ય લોકોમાં કોિવડ-19 
ફેલાવાની સંભાવના ઓછી થશે: 

• સારી રીતે િફટ બેસતી હોય એવી એક કરતાં વધ ુસ્તરો વડે બનાવેલી 
ચહેરાની ઢાંકતી કોઈ વસ્તુ અથવા સિજ�કલ ફેસ માસ્ક પહેરવુ ં

• સાવ�જિનક પિરવહન, મોટા સામાિજક મેળાવડા અથવા બંધ હોય કે હવાની 
યોગ્ય અવરજવર ન હોય તેવી કોઈ પણ ભીડવાળી જગ્યાએ જવાનંુ ટાળવુ ં

• ખુલ્લામાં એવી જગ્યાએ કસરત કરવી �ાં તમ ેઅન્ય લોકો સાથે ન�કના 
સંપક�માં નહી ંઆવી શકો 

• �ાર ેતમ ેઉધરસ કે છીકં ખાઓ, ત્યાર ેતમારા મો ંઅને નાકને ઢાંકવું; તમારા 
હાથને વારંવાર 20 સેકન્ડ માટે સાબુ અને પાણીથી ધોવા અથવા ઉધરસ, 
છીકં ખાધા પછી અને નાક સાફ કયા� પછી અને ખોરાક ખાતા પહેલાં 
અથવા તેને સ્પશ�તા પહેલાં હૅન્ડ સેિનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવો; તમારા 
ચહેરાને સ્પશ� કરવાનંુ ટાળવુ ં

તમારા ઘરમાં સંક્રમણનો ફેલાવો ઘટાડો 

તમ ેસંક્રિમત હો ત્યાર ેતમા�ં સંક્રમણ તમારા ઘરના અન્ય લોકોમાં ફેલાવાનંુ જોખમ 
વધાર ેહોય છે. આ રહી તે સરળ વસ્તુઓ જ ેફેલાવાને અટકાવવામાં સહાય કરવા 
માટે તમ ેકરી શકો છો: 

• તમ ેજ ેલોકો સાથે રહો છો તેમનાથી અંતર રાખવાનો પ્રયાસ કરો 
• શેર કરતા હો તેવા િવસ્તારોમાં સારી રીતે િફટ બેસતી હોય એવી એક કરતાં 
વધ ુસ્તરો વડે બનાવેલી ચહેરાને ઢાંકતી કોઈ વસ્તુ અથવા સિજ�કલ ફેસ 
માસ્ક પહેરો, ખાસ કરીને જો તમ ેએવા લોકો સાથે રહેતા હો  જમેણ ેરસી 
લીધી હોવા છતાં તેઓના રોગપ્રિતકારક તંત્રની િસ્થિત પરથી એમ લાગ ેકે 
તેઓને ગંભીર બીમારીનંુ વધ ુઊંચંુ જોખમ હોય 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065735/AG232_Safe_at_home_infographic.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1065735/AG232_Safe_at_home_infographic.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk


• તમ ેજ ે�મમાં રહેતા હો તેમાંથી તમ ેબહાર નીકળો તે પછી બારીઓ 
ખોલીને અને ઓછામાં ઓછા 10 િમિનટ સુધી તેમને ખુલ્લી જ રાખીને 
�મમાં હવાની અવરજવર થવા દો 

• તમારા હાથ િનયિમત રીતે ધુઓ અને ઉધરસ કે છીકં ખાતી વખતે તમા�ં મો ં
અને નાક ઢાંકો 

• દરવા�નાં હેન્ડલ, રીમોટ કન્ટ� ોલ જવેી અવારનવાર સ્પશ� કરવામાં આવતી 
સપાટીઓ તેમજ રસોડા અને બાથ�મ જવેા સિહયારા િવસ્તારો િનયિમત 
રીતે સાફ કરો. 

• જ ેલોકોને તમારા ઘર ેઆવવાની જ�ર પડે તેવા કોઈપણને સલાહ આપો કે 
તમારા પરી�ણનંુ પિરણામ પોિઝિટવ આવ્યુ ંછે, જથેી તેઓ પોતાને 
સુરિ�ત કરવા માટે સાવચેતી રાખી શકે, જમે કે સારી રીતે િફટ બેસતી હોય 
એવી ચહેરાની ઢાંકતી કોઈ વસ્તુ કે સિજ�કલ ફેસ માસ્ક પહેર,ે શ� હોય તો 
તેઓ �ારા તમારાથી અંતર રાખે અને િનયિમત રીતે તેમના હાથ ધુએ 

GermDefence એ એક એવી વેબસાઇટ છે જ ેતમારા ઘરમાં તમને અને અન્ય 
લોકોને કોિવડ-19 અને અન્ય વાયરસ સામ ેસુરિ�ત રહેવાની સરળ રીતો 
ઓળખવામાં સહાય કરી શકે છે. GermDefence વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરનારા 
લોકોની ફ્લૂ અને અન્ય સંક્રમણોની ઝપટેમાં આવવાની અને તેમને ઘર ેફેલાવવાની 
શ�તાઓ ઓછી હોય છે. 

જો તમે કોઈ એવી વ્યિ�ના ન�કના સંપક� માં આવ્યા 
હો જમેના કોિવડ-19ના પરી�ણનંુ પિરણામ પોિઝિટવ 
આવ્યું હોય, તો શંુ કરવંુ 

કોિવડ-19 થયો હોય તે લોકોની સાથે એક જ ઘરમાં રહેતાં લોકોને તેનો ચેપ 
લાગવાનંુ જોખમ સૌથી વધાર ેછે કારણ કે તેઓ લાંબા સમય સુધી તેમન સંપક�માં 
આવ્યાં હોવાનંુ શ� છે. સંક્રમણ ફેલાવી શકે તેવી કોિવડ-19વાળી કોઈ વ્યિ�ના 
ઘર ેરાતે્ર રોકાયા હોય, તેવા લોકોમાં સંક્રમણનંુ વધાર ેઊંચંુ જોખમ હોય છે. 

જો તમ ેએવી કોઈ વ્યિ�ના ઘર ેગયા હો અથવા રાતે્ર તેમના સંપક�માં આવ્યા હો 
જમેના કોિવડ-19ના પરી�ણનંુ પિરણામ પોિઝિટવ આવ્યુ ંહોય, તો તમા�ં 
સંક્રમણ િવકસવામાં ઓછામાં ઓછા 10 િદવસ લાગી શકે છે. તમારામાં કોઈ 
લ�ણો ન હોવા છતાં પણ, કોિવડ-19 અન્ય લોકો સુધી ફેલાવાનંુ શ� છે. 

તમ ેનીચેના પગલાં લઈને અન્ય લોકો માટે જોખમ ઘટાડી શકો છો: 

https://www.germdefence.org/


• એવી કોઈપણ વ્યિ�ના સંપક�માં આવવાનંુ ટાળો જનેા િવશે તમને ખબર 
હોય કે જો તેઓ કોિવડ-19થી સંક્રિમત થશે, તો તેઓને ગંભીર બીમારીનંુ 
જોખમ વધાર ેઊંચંુ છે ખાસ કરીને એવા લોકો કે જમેણે કોિવડ-19ની રસી 
લીધી હોવા છતાં તેઓના રોગપ્રિતકારક તંત્રની િસ્થિત પરથી એમ લાગ ેકે 
તેઓને ગંભીર બીમારીનંુ વધ ુઊંચંુ જોખમ હોય 

• તમારા ઘર ની આજુ બાજુ ના ન�ક ના માણસો સાથે ના કોન્ટેક્ટ ઓછા 
કરો, ખાસ કરી ને ભીડ મા, બંધ અને ઓછા હવા વાડી જગ્યાએ. 

• જો તમને અન્ય લોકો સાથે ન�કના સંપક�માં આવવાની જ�ર પડે અથવા 
તમ ેકોઈ ભીડવાળી જગ્યાએ હો, તો સારી રીતે િફટ બેસતી હોય એવી એક 
કરતાં વધ ુસ્તરોની બનેલી ચહેરાની ઢાંકતી કોઈ વસ્તુ કે સિજ�કલ ફેસ માસ્ક 
પહેરો 

• સાબુ અને પાણી વડે તમારા હાથને વારંવાર ધુઓ અથવા હૅન્ડ 
સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો 

જો તમારામાં �સન સંબંિધત સંક્રમણના લ�ણો િવકસે છે, તો ઘર ેરહેવાનો પ્રયાસ 
કરો અને અન્ય લોકોના સંપક�માં આવવાનંુ ટાળો અને લ�ણો ધરાવતા લોકો 
માટેનંુ માગ�દશ�ન અનુસરો. 

જો તમ ેકોિવડ-19 થયેલ કોઈ વ્યિ�ના સંપક�ના વ્યિ� હો પણ તેમની સાથે 
રહેતાં ન હો કે તેમના ઘરમાં રાિત્ર રોકાણ ન કયુ� હોય, તો તમને ચેપ લાગવાનંુ 
જોખમ ઓછંુ છે. અહી ંકોિવડ-19 સિહત �સન સંબંિધત સંક્રમણ સાથે સલામત 
રીતે રહેવામાં તમારી �તને અને અન્ય લોકોને સુરિ�ત રાખવા િવશે વધ ુ
માગ�દશ�ન આપવામાં આવેલું છે. 

18 વષ� અને તનેાથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને 
યુવાનો કે જમેના પરી�ણનંુ પિરણામ પોિઝિટવ હોય 

�ાં સુધી આરોગ્ય વ્યવસાિયક �ારા િનદ� િશત ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી બાળકો 
અને યુવાનોનંુ કોિવડ-19 માટે પરી�ણ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી. 

જો કોઈ બાળક અથવા યુવાન વ્યિ�ના કોિવડ-19ના પરી�ણનંુ પિરણામ 
પોિઝિટવ આવ્યુ ંહોય, તો તેમણે ઘર ેજ રહેવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ અને જો 
શ� હોય તો, તેઓએ પરી�ણ કરાવ્યાના િદવસથી 3 િદવસ સુધી અન્ય લોકો 
સાથે સંપક�માં આવવાનંુ ટાળવું જોઈએ. 3 િદવસ પછી, જો તેઓ સા�ં અનુભવ ે
અને તેમને વધ ુતાવ ન હોય તો, અન્ય લોકોમાં સંક્રમણ ફેલાવાનંુ જોખમ ઘણું ઓછંુ 

https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19#higher-risk
https://www.gov.uk/guidance/people-with-symptoms-of-a-respiratory-infection-including-covid-19#higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk/covid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk
https://www.gov.uk/guidance/living-safely-with-respiratory-infections-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/living-safely-with-respiratory-infections-including-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/living-safely-with-respiratory-infections-including-covid-19


થઈ �ય છે. આવું એટલ ેથાય છે કારણ કે પુખ્ત વયના લોકોની સરખામણીમાં 
બાળકો અને યુવાનોમાં સામાન્ય રીતે ઓછંુ સંક્રમણ જોવા મળે છે. 

સામાન્ય રીતે શાળા, કૉલેજ અથવા ઘોિડયાઘર જતા અને કોિવડ-19ના 
પરી�ણના પોિઝિટવ પિરણામવાળી કોઈ વ્યિ� સાથે રહેતા બાળકો અને 
યુવાનોએ સામાન્ય વ્યિ�ની જમે જ હાજરી આપવાનંુ ચાલ ુરાખવુ ંજોઈએ. 

જો તમને કોિવડ-19 (ઇન્ફોગ્રાિફક ટેક્સ્ટ વૈકિલ્પક) થયો હોય, 
તો તમે જમેની સાથે રહો છો તે લોકોમાં સંક્રમણનો ફેલાવો 
કેવી રીતે ઘટાડવો 

જો તમને કોિવડ-19 થયો છે, તો તમારા ઘરના અન્ય લોકો તમારાથી સંક્રિમત થાય 
તેનંુ જોખમ વધાર ેછે. તમારા ઘરમાં સંક્રમણનો ફેલાવો ઘટાડવા માટે તમ ેિવિવધ 
વસ્તુઓ કરી શકો છો. 

1. અન્ય લોકો સાથે ન�કના સંપક�માં આવવાનંુ મયા�િદત કરો. સામુદાિયક 
િવસ્તારોમાં શ� હોય તેટલો ઓછો સમય િવતાવો. 

2. વારંવાર સ્પશ� કરવામાં આવતી હોય તેવી સપાટીઓ અને રસોડા તથા 
બાથ�મ જવેા શેર કરી શકાય તેવા �મને િનયિમત રીતે સાફ કરો. 

3. સાબુ અને પાણીનો ઉપયોગ કરીને િનયિમત રીતે તમારા હાથ ધોવા, ખાસ 
કરીને ખાંસી અને છીકં ખાધા પછી. 

4. તમ ેજમેની સાથે રહો છો, શ� હોય ત્યાં તેમની પાસેથી સહાય મેળવો. 
િબનજ�રી સંપક�  ટાળવા માટે સફાઈ અને ખોરાકને સુરિ�ત રીતે 
લાવવામાં સહાય કરવા માટે કહો. 

5. જો તમાર ેશેર કરલેી જગ્યાઓમાં સમય િવતાવવાની જ�ર પડે, તો ચહેરો 
ઢાંકવાની વસ્તુનો ઉપયોગ કરો. 

6. �મમાં સારી રીતે હવાની અવરજવર રાખો. 
7. ઉધરસ અને છીકંને િનકાલ કરી શકાય તેવા કાગળમાં લો અને સીધો તેને 
કચરાપેટીમાં નાખી દો. 
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