� લોકોને કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નો ચેપ લાગ્યો હોવા�ુ ં
ચો�સ થયેલ હોય તેમના સંપકર્ નાં � લોકો તે વ્ય�ક્ત સાથે ન
રહ�તાં હોય તેમના માટ�ની માગર્દિશ�કા
31 �ુ લાઈ 2020ના રોજ �ુધારો કરાયેલ
જો તમે એવી કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે રહ�તાં હોય �મને કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ- 19)નાં �ચહ્નો હોય
અથવા તેમના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ (હકારાત્મક) પ�રણામ આવ્�ુ ં હોય, તો તમાર� ઘરમાં જ રહોઃ
કોિવડ-19ના સંભિવત અથવા ચો�સ કરાયેલ લોકોનાં ઘરનાં સભ્યો માટ�ની
માગર્દિશ�કા અ�ુસરવાની જ�ર� રહ�શ.ે કોિવડ-19 માટ� �મના ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ પોઝીટ�વ આવેલ
હોય તેવી વ્ય�ક્તના જો તમે ન�કના સંપકર્ માં આવ્યાં હો, પણ તેમની સાથે ન રહ�તાં હો, તો
નીચેની માગર્દિશ�કા અ�ુસરો. આમાં તમારા સપોટર્ બબલમાં રહ�લાં લોકોનો સમાવેશ થઈ શક�.

આ માગર્દિશ�કા કોના માટ� છે ?
NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ દ્વારા � લોકોને � ૂચના આપવામાં આવી હોય ક� તેઓ કોિવડ-19ના પોઝીટ�વ
ર�ઝલ્ટવાળ� કોઈ વ્ય�ક્તના સંપકર્ માં આવેલાં છે તેમના માટ� આ માગર્દિશ�કા છે .
જો NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા તમને � ૂચના આપે ક� તમે કોિવડ-19ના પોઝીટ�વ ર�ઝલ્ટવાળ�
વ્ય�ક્તના સંપકર્ માં આવ્યાં છો અને તમે તે વ્ય�ક્ત સાથે રહ�તાં ન હો, તો તમાર� �ું કર�ુ ં તે આ
માગર્દિશ�કા સમ�વે છે .
NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા તમને ટ�ક્સ્ટ મેસજ
ે , ઈમેઈલ અથવા ફોન મારફતે � ૂચના આપશે.
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'સંપકર્ ' એટલે અમે �ું કહ�વા માગીએ છ�એ?
�મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તનાં �ચહ્નો શ� થયાના 2
�દવસ પહ�લાંથી માંડ�ને તેમનાં �ચહ્નો શ� થયાના 10 �દવસ �ુધીમાં (આ સમય દરમ્યાન તેઓ
બી�ં લોકોને ચેપ લગાવે છે ) તેમની ન�કમાં આવેલ વ્ય�ક્ત એટલે 'સંપકર્ '. દાખલા તર�ક�, સંપકર્
એટલે ક�ઃ
•
•
•

•
•

�મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તના જ ઘરમાં ઘણો
વધાર� સમય વીતાવતાં હોય તે લોકો
�તીય સાથીદારો
�મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તની સાથે (એક મીટર
�તરની �દર રહ�ને) �બ�માં સંપકર્ કર� લ હોય તેવી કોઈ વ્ય�ક્ત, �મ ક�ઃ
•
તેમના પર ઉધરસ ખાવામાં આવી હોય

•
એક મીટરની �દર રહ�ને સામસામે બેસીને વાતો કર� હોય
•
એકબી�ંની ચામડ� અડ� તેવી ર�તે શાર��રક સંપકર્ કર� લ હોય, અથવા
•
સામ સામે સંપકર્ કયાર્ વગર એક મીટરની �દરના �તરમાં રહ�ને એક િમિનટ
કરતાં વધાર� સમય �ુધી સંપકર્ માં રહ્યાં હોય
�મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તની સાથે 2 મીટરની
�દરના �તરમાં 15 િમિનટથી વધાર� સમય �ુધી રહ�લ વ્ય�ક્ત
�મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તની સાથે નાના
વાહનમાં બેસીને, અથવા કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તની
ન�કમાં મોટા વાહનમાં ક� પ્લેનમાં �ુસાફર� કર� હોય તે વ્ય�ક્ત

�યાં 2 લોકો વચ્ચેની પ્રિત�ક્રયાઓ Perspex (અથવા તેના �વા) સ્ક્ર�ન ક� પડદા મારફતે કરવામાં
આવી હોય, તો તેને � ૂરતા સંપકર્ તર�ક� ગણવામાં આવશે ન�હ, પરં � ુ જો ત્યાં ઉપર જણાવ્યા �વા
બી� કોઈ પ્રકારના સંપકર્ કરવામાં ન આવ્યા હોય તો જ.
તબીબી સલાહ સ્પષ્ટ છે ઃ �મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તના
સંપકર્ માં આવેલ લોકોએ પોતાના ઘરમાં સેલ્ફ આઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ કારણ ક� આગામી 14
�દવસમાં તેમને પોતાને �ચહ્નો શ� થવા�ુ ં જોખમ રહ�� ું છે અને તેમનાં પોતાનાં �ચહ્નો શ� થાય તે
પહ�લાં બી�ં લોકોમાં તે વાઈરસ ફ�લાવી શક� છે .
�મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તના સંપકર્ માં જો તમે આવ્યાં
હો, તો તમને NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા ટ�ક્સ્ટ મેસજ
ે , ઈમેઈલ અથવા ફોન મારફતે � ૂચના
આપશે. જો તમને � ૂચના મળે , તો આ દસ્તાવેજમાં આપેલ માગર્દિશ�કા�ુ ં ધ્યાન� ૂવર્ક પાલન કરો.
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તમે સંપકર્ હોવાની તમને � ૂચના આપવામાં ન આવી હોય, તો તમાર� સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની
જ�ર નથી અને તમાર� સામાન્ય માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કર�ુ ં જોઈએ, દાખલા તર�ક�, સામા�જક
�તર �ળવ�ુ,ં હાથ ધોવા અને ઉધરસ ક� છ�ક ખાતી વખતે મો�ુ ં ઢાંક�ુ.ં
આ માગર્દિશ�કામાં આરોગ્ય સંભાળનાં કાયર્કરો અને આરોગ્ય તેમજ સામા�જક સંભાળનાં સ્થળોમાં
કામ કરતાં બી�ં લોકોને આવર� લેવામાં આવ્યાં નથી, તેમણે અલગ માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી
જોઈએ.

'સપોટર્ બબલ' એટલે �ુ?
ં
� �ુખ્ત વયનાં લોકો એકલાં અથવા તેમના પર િનભર્ર બાળકો સાથે રહ�તાં હોય, માત્ર તેઓ જ,
જો હવેથી ઈચ્છે તો બી� કોઈ ઘરનાં સભ્યો સાથે પોતા�ુ ં સપોટર્ બબલ (ટ�કા�પ લોકો�ુ ં �ૂથ)
બનાવી શક� છે . સપોટર્ બબલમાં રહ�લાં તમામ લોકો 2 મીટર �ૂ ર રહ�વાની જ�રત વગર,
એકબી�ંનાં ઘરોમાં સાથે મળ�ને સમય વીતાવી શકશે, રાત રોકાઈ શકશે. સપોટર્ બબલ િવશેની
વધાર� મા�હતી તમારા ઘરની બહારનાં લોકો સાથે મળવા િવશેની માગર્દિશ�કામાંથી મળ� શકશે. જો
તમે સપોટર્ બબલમાં હો, અને �મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે
વ્ય�ક્તની સાથે તા�તરમાં ન�કથી સંપકર્ માં આવેલાં હો, તો NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા કદાચ
તમારો સંપકર્ કરશે અને આ માગર્દિશ�કા અ�ુસરવા�ુ ં કહ�શ.ે

�ુખ્ય સંદ�શા
•

જો તમને એવી � ૂચના આપવામાં આવી હોય ક� �મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ
પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તની સાથે તમે સંપકર્ માં આવેલ છો, તો તબીબી સલાહ
સ્પષ્ટ છે ઃ તમે છે લ્લે તેમનો સંપકર્ કય� હોય તે તાર�ખથી 14 �દવસ �ુધી તમાર� તાત્કા�લક
ઘરમાં સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ.

•

14 �દવસ �ુધી ઘરમાં જ રહો અને નીચેની સેલ્ફ-આઈસોલેશનની માગર્દિશ�કા અ�ુસરો.
કામે, સ્�ૂલે અથવા �હ�ર સ્થાનોમાં ન �વ અને �હ�ર વાહનો અથવા ટ�ક્સીઓનો ઉપયોગ
ન કરો.

•

આગામી 14 �દવસ �ુધી તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો શ� થવા�ુ ં જોખમ રહ�� ું છે . હવેથી
અમને ખબર છે ક� લોકોને �ચહ્નો શ� થવાના ઓછામાં ઓછા 2 �દવસ પહ�લાંથી તેઓ ચેપી
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બની શક� છે , આથી જો તમે સેલ્ફ-આઈસોલેશનમાં ન�હ જતાં રહો તો તમે બી�ં લોકોમાં
આ રોગ ફ�લાવી શકો.
•

જો તમને પોતાને �ાર� ય તેનાં �ચહ્નો ન દ� ખાય, તો પણ તમે ચેપી હોઈ શકો છો અને
તમને પોતાને ખબર પડ�ા વગર બી�ં લોકોમાં વાઈરસ ફ�લાવી શકો છો.

•

તમાર� ટ�સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ ન કરવી જોઈએ, િસવાય ક� તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો
દ� ખાવાનાં શ� થાય. સૌથી અગત્યનાં �ચહ્નો છે ઃ નવી સતત ઉધરસ, � ૂબ વધાર� તાવ,
તમાર� સ્વાદ ક� �ઘવાની
ંૂ
સામાન્ય શ�ક્ત �ુમાવવી ક� બદલાવી (એનોસ્મીઆ).

•

જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો ન હોય, તો તમારા ઘરનાં બી�ં લોકોએ તમાર� સાથે ઘરમાં
સેલ્ફ-આઈસોલેશનમાં રહ�વાની જ�ર નથી.

•

તમારા ઘરમાં ચેપ ફ�લાતો ઓછો કરવા માટ� પગલાં લોઃ દાખલા તર�ક�, તમારા હાથ
િનયિમત ર�તે 20 સેકડ
ં �ુધી સા�ુ અને પાણી વાપર�ને � ૂઓ અથવા હ�ન્ડ સેિનટાઈઝર
વાપરો.

•

તમાર� સાથે રહ�તી કોઈ વ્ય�ક્ત જો તબીબી ર�તે અર�ક્ષત હોય અથવા તબીબી ર�તે
અત્યંત અર�ક્ષત હોય તો અહ� આપેલ માગર્દિશ�કા અ�ુસરો અને શ� તેટ�ું તેમનાથી �ૂ ર
રહો. તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત લોકો માટ�, િશ�લ્ડ�ગની માગર્દિશ�કા અ�ુસરો.

�ું કોઈનો સંપકર્ �ં એ�ું મને ક�વી ર�તે કહ�વામાં આવશે?
�મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તના સંપકર્ માં રહ�લ કોઈ પણ
વ્ય�ક્તનો NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા ટ�ક્સ્ટ મેસેજ, ઈમેઈલ અથવા ફોન મારફતે સંપકર્ કરશે.
કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ું પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તના સંપકર્ માં જો �ું આવેલ હોય તો માર� �ું
કર�ું જોઈએ?
જો તમે સંપકર્ હોવાની તમને � ૂચના આપવામાં આવી હોય, તો તબીબી સલાહ સ્પષ્ટ છે ઃ �મ�ુ ં
કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તની સાથે તમે છે લ્લે �યાર� સંપકર્ માં
આવ્યાં હો તે તાર�ખથી 14 �દવસ �ુધી તમાર� તાત્કા�લક ઘરમાં સેલ્ફ-આઈસોલેશનમાં રહ�� ુ ં જ
જોઈએ.
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સેલ્ફ-આઈસોલેશન (સ્વ-એકાંત) એટલે ક� તમાર� ઘરમાં જ રહ�� ુ ં જોઈએ અને 14 �દવસ �ુધી
ઘરની બહાર ન જ નીકળ�ુ ં જોઈએ.
તમાર� ત�બયત સાર� લાગતી હોય તો પણ તમે આ સલાહ�ુ ં પાલન કરો તે � ૂબ જ અગત્ય�ુ ં છે ,
કારણ ક� �મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તની સાથેના તમારા
છે લ્લા સંપકર્ બાદ �ચહ્નો દ� ખાવામાં 14 �ુધીનો સમય લાગી શક� છે .
આ ર�તે સેલ્ફ-આઈસોલેશનમાં રહ�વાથી તમારાં �ુ �ુબ
ં ીજનો, િમત્રો તેમજ વ્યાપક સમાજ અને
NHS�ુ ં રક્ષણ કરવામાં મદદ થશે.
મને લાગે છે ક� કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ું પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્ત સાથે �ું સંપકર્ માં આવેલ �ં,
પણ મને � ૂચના મળ� નથી અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી નથી. માર� �ું કર�ું
જોઈએ?
સંપકર્ માં આવેલ � લોકોએ સ્વ-એકાંતમાં રહ�વાની જ�રત હશે તેમને NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા
દ્વારા યોગ્ય હશે તે �ુજબ � ૂચના અને સલાહ આપવામાં આવશે. જો તમને � ૂચના આપવામાં ન
આવી હોય, તો તેનો અથર્ છે ક� તમાર� સ્વ-એકાંતમાં રહ�વાની જ�ર નથી.
જો તમને કોરોનાવાઈરસનાં �ચહ્નો હોવાની �ચ�તા હોય, અથવા તમાર� સાથે રહ�તી કોઈ વ્ય�ક્તને
કોરોનાવાઈરસનાં �ચહ હોય, તો તમાર� ઘરમાં જ રહોઃ કોિવડ-19ના સંભિવત અથવા ચો�સ
કરાયેલ લોકોનાં ઘરનાં સભ્યો માટ�ની માગર્દિશ�કા અ�ુસરવાની જ રહ�શ.ે
સેલ્ફ-આઈસોલેશન (સ્વ-એકાંત) િવશે માગર્દિશ�કા
કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તની સાથે તમે છે લ્લે સંપકર્ માં આવ્યાં
હો ત્યારથી 14 �દવસ �ુધી ઘરમાં જ રહો.
કામે, સ્�ૂલે અથવા �હ�ર સ્થાનોમાં ન �વ અને �હ�ર વાહનો અથવા ટ�ક્સીઓનો ઉપયોગ ન
કરો.
તમાર� ખોરાક અથવા અન્ય આવશ્યક ચીજો ખર�દવા માટ� પણ ઘરની બહાર ન નીકળ�ુ ં જોઈએ,
અને કોઈ કસરત કરવી હોય તો તે ઘરની �દર જ કરવી જોઈએ.
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14 �દવસ �ુધી સ્વ-એકાંતમાં રહ�વાથી તમારાં �ુ �ુંબીજનો, િમત્રો તેમજ NHS�ુ ં રક્ષણ કરવામાં
મદદ થશે. આ ર�તે ઘરમાં સેલ્ફ-આઈસોલેશનમાં રહ�વાથી, િવસ્� ૃત સમાજમાં કોિવડ-19 રોગચાળો
બી� વાર ફાટ� નીકળવાની શ�તાઓ ઘટાડ�ને સમાજનાં બી�ં વધાર� અર�ક્ષત લોકો�ુ ં રક્ષણ
કરવામાં પણ મદદ મળશે.
જો તમે બાળકો સાથે રહ�તાં હો તો તમારાથી બની શક� તેટલી સાર� ર�તે આ માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન
કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખો, પરં � ુ અમે �ણીએ છ�એ ક� આ બધાં જ પગલાં લેવા�ુ ં શ� ન�હ બને.
અમે એ પણ �ણીએ છ�એ ક� જો તમને અથવા તમાર� સાથે રહ�તાં લોકોમાંથી કોઈને લિન�ગ
�ડસે�બ�લટ�ઝ, ઓટ�ઝમ અથવા ગંભીર માનિસક બીમાર� હોય તો પણ આ બધાં પગલાં લેવા�ુ ં
શ� ન�હ બને. �ૃપા કર�ને તમારાથી બની શક� તેટલી સાર� ર�તે આ માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન
કરવા�ુ ં અને સંભવતઃ સંભાળની � કોઈ યોજના અમલમા હોય તે અ�ુસાર તમાર� �તને અને
તમાર� િનકટનાં સ્વજનોને સલામત તેમજ તં�ુરસ્ત રાખવા�ુ ં ચા�ુ રાખો.
જો તમે તબીબી ર�તે અર�ક્ષત લોકો અથવા તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત લોકોની સાથે રહ�તાં
હો, તો આ માગર્દિશ�કા�ુ ં અ�ુસરણ કર�ને શ� તેટ�ું તેમનાથી �ૂ ર રહો. તબીબી ર�તે અત્યંત
અર�ક્ષત લોકો માટ� �ૃપા કર�ને િશ�લ્ડ�ગની માગર્દિશ�કા અ�ુસરો.
ઘરમાં સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરતી વખતે જો તમને કોિવડ-19નાં કોઈ �ચહ્નો ન દ� ખાય
�મ�ુ ં કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તની સાથે તમે છે લ્લે સંપકર્ માં
આવ્યાં હો તે તાર�ખથી 14 �દવસ �ુધી તમાર� ઘરમાં સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ, તમને
કોઈ �ચહ્નો ન દ� ખાતાં હોય તો પણ.
જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો ન દ� ખાય તો તમાર� ટ�સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ ન કરવી જોઈએ.
જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો ન હોય, તો તમારા ઘરનાં સભ્યોએ તમાર� સાથે સેલ્ફ-આઈસોલેટ
કરવાની જ�ર નથી, પરં � ુ તેમણે સામા�જક �તર રાખવા, હાથ ધોવા અને �ાસોચ્છ્વાસને લગતી
સ્વચ્છતા ઉપરની માગર્દિશ�કા�ુ ં અ�ુસરણ કરવા�ુ ં ખાસ ધ્યાન રાખ�ુ ં જોઈએ. જો તમને ક�રયા�ું
ખર�દવામાં, બી� ખર�દ� કરવામાં ક� દવાઓ લેવા જવામાં, �ૂતરાને ચાલવા લઈ જવામાં મદદની
જ�ર પડ� તો તમાર� િમત્રો ક� સગાંને � ૂછ�ુ ં જોઈએ.

6

અથવા, તમે તમાર� ખર�દ� ઓનલાઈન કર� શકો અને દવાઓ ફોન મારફતે અથવા ઓનલાઈન
મંગાવી શકો છો. �ડલીવર� ડ્રાઈવર તમારા ઘરની �દર ન આવવા જોઈએ, આથી તમાર�
વસ્� ુઓ ઘરની બહાર જ � ૂક� દ� તેવી તેમને � ૂચના આપો.
ખોરાક અને �વનાશ્યક ચીજવસ્�ુઓ મેળવવા ઉપરની વધાર� માગર્દિશ�કા ઉપલબ્ધ છે .
જો તમે કમર્ચાર� હો અને ઘર� થી કામ કર� શકો તેમ ન હો, તો સ્વ-એકાંતમાં રહ�વામાં મદદ માટ�
તમને �ું ટ�કો મળ� શક� છે તે �ણવા માટ�, �ૃપા કર�ને �ડપાટર્ મેન્ટ ફોર વકર્ એન્ડ પેન્શન્સ તરફથી
આ માગર્દિશ�કા �ુ ઓ.
અમે �ણીએ છ�એ ક� લાંબા સમય �ુધી ઘરની �દર રહ�વા�ુ ં �ુશ્ક�લ, િનરાશાજનક અને ક�ટલાંક
લોકો માટ� એકલવા�ુ ં બની શક� છે , પરં � ુ તમે તે થો�ુ ં સહ�� ું બનાવવામાં મદદ માટ� ક�ટલીક
બાબતો કર� શકો છો અથવા એવર� માઈન્ડ મેટસર્ વેબસાઈટ પર જઈ શકો છો.
14 �દવસ માટ� ઘરમાં સેલ્ફ-આઈસોલેશનના સમય દરમ્યાન જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો દ� ખાવા લાગે
તો �ું કર�ું
મોટા ભાગનાં લોકો માટ�, કોિવડ-19 એક હળવી બીમાર� હશે. પરં �,ુ જો તમને �ચહ્નો દ� ખાય, તો
તમાર� ઘરમાં જ એકાંતમાં રહ�� ુ ં જોઈએ અને તમને કોિવડ-19 છે ક� ન�હ તે તપાસવા માટ� ટ�સ્ટ
કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ - ટ�સ્ટની ગોઠવણ કરવા માટ� NHS.UK પર �વ અથવા જો
તમાર� પાસે ઈન્ટરનેટની સગવડ ન હોય તો ટ�લીફોન મારફતે NHS 119નો સંપકર્ કરો.
તમને �વાં �ચહ્નો દ� ખાવાનાં શ� થાય, એટલે તમાર� અને તમારાં ઘરમાં રહ�તાં બી�ં
લોકોએ ઘરમાં જ રહોઃ કોિવડ-19ના સંભિવત અથવા ચો�સ કરાયેલ લોકોનાં ઘરનાં સભ્યો
માટ�ની માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી જોઈએ.
જો તમારો ટ�સ્ટ નેગેટ�વ (નકારાત્મક) આવે, તો પણ તમાર� સેલ્ફ-આઈસોલેશનના � ૂર� � ૂરા 14
�દવસ ઘરમાં જ રહ�� ુ ં જોઈએ, કારણ ક� તમને હ�ુ પણ કોિવડ-19 થઈ શક� છે . આ માગર્દિશ�કામાં
આપેલ સલાહ અ�ુસરવા�ુ ં તમાર� ચા�ુ રાખ�ુ ં જોઈએ.
�ું �મની સાથે ર�ું �ં તે લોકોએ પણ માર� સાથે ઘરમાં 14 �દવસ �ુધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ું પડશે?
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જો તમે કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તના સંપકર્ માં આવેલ વ્ય�ક્ત
હો, પણ તમને કોઈ �ચહ્નો ન હોય, તો તમાર� સાથે રહ�તાં બી�ં લોકોએ સેલ્ફ-આઈસેલટ
ે કરવાની
જ�ર નથી અને તેમણે સામાન્ય માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી જોઈએ.
જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો દ� ખાય, તો તમને કોિવડ-19 છે ક� ન�હ તે તપાસવા માટ� ટ�સ્ટ
કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ - તેની ગોઠવણ કરવા માટ� NHS.UK પર �વ અથવા જો
તમાર� પાસે ઈન્ટરનેટની સગવડ ન હોય તો ટ�લીફોન મારફતે NHS 119નો સંપકર્ કરો. જો તમે
બી�ં લોકોની સાથે રહ�તાં હો, તો તમારા ટ�સ્ટના પ�રણામની તમે રાહ જોતાં હો તે દરમ્યાન
તેમણે પોતે પણ સેલ્ફ-આઈસોલેશન શ� કર� દ� � ુ ં જ જોઈએ. તમાર� ઘરમાં જ રહોઃ કોિવડ-19ના
સંભિવત અથવા ચો�સ કરાયેલ લોકોનાં ઘરનાં સભ્યો માટ�ની માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી જ જોઈએ.
14 �દવસ �ુધી સ્વ-એકાંતમાં રહ�વાથી તમારાં �ુ �ુંબીજનો, િમત્રો તેમજ NHS�ુ ં રક્ષણ કરવામાં
મદદ થશે. આ ર�તે ઘરમાં સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાથી િવસ્� ૃત સમાજમાં કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ19)નો રોગચાળો બી� વાર ફાટ� નીકળવાની શ�તાઓ ઘટાડ�ને સમાજનાં બી�ં અત્યંત
અર�ક્ષત લોકો�ુ ં રક્ષણ કરવામાં પણ મદદ મળ� શક� છે .
કોિવડ-19નાં �ચહ્નો દ� ખાવા લાગે તે વ્ય�ક્તની સાથે �ું રહ�તો/રહ�તી હો� તો માર� �ું કર�ું જોઈએ?
જો તમે �મની સાથે રહ�તાં તે વ્ય�ક્તને �ચહ્નો દ� ખાવા લાગે, તો સ્પષ્ટ તબીબી સલાહ એવી છે ક�
તેમણે અને તેમની સાથે ઘરમાં રહ�તાં બી�ં લોકોએ પણ ઘરમાં સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ,
આમાં તમે પણ આવી �વ છો.
તેમને કોિવડ-19 છે ક� ન�હ તે તપાસવા માટ� તેમણે ટ�સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી પડશે - તે
ગોઠવવા માટ� NHS.UK �ુ ઓ અથવા જો તમાર� પાસે ઈન્ટરનેટની સગવડ ન હોય, તો ટ�લીફોન
મારફતે NHS 119નો સંપકર્ કરો.
તેમણે અને તેમની સાથે રહ�તાં બધાં લોકોએ ઘરમાં જ રહોઃ કોિવડ-19ના સંભિવત અથવા ચો�સ
કરાયેલ લોકોનાં ઘરનાં સભ્યો માટ�ની માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી જોઈએ.
હાથ અને �ાસોચ્છ્વાસને લગતી સ્વચ્છતાનો અમલ કરવો
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તમારા હાથ અવારનવાર સા�ુ અને પાણીથી ઓછામાં ઓછ� 20 સેકંડ માટ� �ુઓ, તે � ૂર� � ૂરા
કોરા કર� દો અથવા હ�ન્ડ સેિનટાઈઝર વાપરો. ધોયા વગરના હાથથી તમાર� �ખો, નાક અને
મો�ુ ં ન અડો ઉધરસ અને છ�કો ખાવ ત્યાર� તમા�ું મો�ુ ં ઢાંકો
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર� રહ�લાં ઘણાં લોકોને પોતાની �તને એ યાદ દ� વડાવવા�ુ ં મદદ�પ લાગે છે
ક� તેઓ � કર� રહ્યાં છે તે શા માટ� આટ�ું બ�ુ ં અગત્ય�ુ ં છે . ક�ટલાંક લોકોને કોિવડ-19ની બ�ુ
ખરાબ ર�તે અસર થઈ છે , ખાસ કર�ને તબીબી ર�તે અર�ક્ષત અને તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત
લોકોને. ઘરમાં રહ�વાથી, તમે બી�ં લોકો; તમારાં િમત્રો, �ુ �ુંબીજનો તેમજ િવસ્� ૃત સમાજનાં
લોકોના �વન�ુ ં રક્ષણ કરવાની સાથે, NHS ઉપર બ�ુ વધાર� બોજો ન પડ� તેની પણ ખાતર� કરો
છો.
મને લાગે છે ક� કોિવડ-19ની તપાસ કરવામાં આવી રહ�લી કોઈ વ્ય�ક્તની સાથે �ું ન�કથી સંપકર્ માં
આવેલ �ં, પરં � ુ તેમને હ�ુ તેમના ટ�સ્ટ�ું પ�રણામ મળ્�ું નથી. માર� �ું કર�ું જોઈએ?
હાલમાં તમાર� સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની જ�ર નથી. તમાર� સામા�જક �તર રાખવામાં અને હાથ
તેમજ �ાસોચ્છ્વાસને લગતી સ્વચ્છતા �ળવવા�ુ ં ખાસ વધાર� ધ્યાન રાખ�ુ ં જોઈએ.
કોિવડ-19ના ચેપ માટ� પોઝીટ�વ ટ�સ્ટ કરાયેલ લોકોની સાથે સંપકર્ માં આવેલાં લોકોને સેલ્ફઆઈસોલેટ કરવા�ુ ં જ�ર� હશે તેમને યોગ્ય હશે તે �ુજબ NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા દ્વારા � ૂચના
આપવામાં આવશે. જો તમને � ૂચના આપવામાં ન આવી હોય, તો તેનો અથર્ છે ક� તમાર� સ્વએકાંતમાં રહ�વાની જ�ર નથી.
14 �દવસ �ુધી ઘરમાં સ્વ-એકાંતમાં રહ્યા પછ� જો મને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો શ� થાય તો માર� �ું કર�ું
જોઈએ?
જો સેલ્ફ-આઈસોલેશનના 14 �દવસ પછ� તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો શ� થાય, તો તમાર� તરત જ
ફર�થી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં જોઈએ અને તમને કોિવડ-19 છે ક� ન�હ તેની તપાસ માટ� ટ�સ્ટ
કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ - તેની ગોઠવણ કરવા માટ� NHS.UK �ુ ઓ અથવા જો તમાર�
પાસે ઈન્ટરનેટની સગવડ ન હોય, તો ટ�લીફોન મારફતે NHS 119નો સંપકર્ કરો.
તમાર� ઘરમાં જ રહોઃ કોિવડ-19ના સંભિવત અથવા ચો�સ કરાયેલ લોકોનાં ઘરનાં સભ્યો માટ�ની
માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી જ જોઈએ. જો તમે બી�ં લોકોની સાથે રહ�તાં હો, તો તમારા ટ�સ્ટના
પ�રણામ આવવાની રાહ જોતાં હો તે દરમ્યાન તેમણે પણ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ.
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જો તમા�ું પ�રણામ પોઝીટ�વ આવે, તો તમાર� 10 �દવસ �ુધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ.
ઘરનાં બી�ં સભ્યોએ ફર�થી 14 �દવસ �ુધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં પડશે.
જો આ પહ�લાં કોિવડ-19 માટ� મારો પોઝીટ�વ ટ�સ્ટ થયેલ હોય પણ હવે મને � ૂચના આપવામાં આવી હોય
ક� કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ું પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ વ્ય�ક્તનો �ું સંપકર્ �ં, તો માર� સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ું
પડશે?
જો આ પહ�લાં કોિવડ-19 માટ� તમારો ટ�સ્ટ પોઝીટ�વ આવેલ હશે, તો કદાચ તમે આ રોગ સામે
�ૂંકા સમય માટ�ની રોગપ્રિતકારકતા િવકસાવી લીધી હશે. પરં � ુ, હ�ુ �ુધી એ સ્પષ્ટ નથી ક�
કોિવડ-19 થયેલ દર� ક વ્ય�ક્ત સાથે એ�ુ ં થશે, અને રોગ સામેની તે રોગપ્રિતકારક શ�ક્ત ક�ટલા
લાંબા સમય �ુધી રહ�શે તેની પણ અમને ખબર નથી.
કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ આવેલ હોય તે વ્ય�ક્તના તમે સંપકર્ હોવાની જો તમને
� ૂચના આપવામાં આવી હોય, તો તમાર� તાત્કા�લક સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ અને આ
માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી જોઈએ.
તમને આ પહ�લાં કોિવડ-19 થઈ � ૂ�ો હોય તો પણ, 14 �દવસ �ુધી ઘરમાં સેલ્ફ-આઈસોલેટ
કરવા�ુ ં અત્યંત અગત્ય�ુ ં છે . આનાથી તમારાં �ુ �ુંબીજનો, િમત્રો અને NHS�ુ ં રક્ષણ કરવામાં મદદ
થશે. િવસ્� ૃત સમાજમાં ચેપનો ફ�લાવો થતો ઓછો કર�ને અને કોિવડ-19નો રોગચાળો બી� વાર
ફાટ� નીકળવાની શ�તાઓ ઘટાડ�ને સમાજનાં બી�ં અત્યંત અર�ક્ષત લોકો�ુ ં રક્ષણ કરવામાં
તમે મદદ કરશો.
જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો દ� ખાવા લાગે, તો તમને કોિવડ-19 છે ક� ન�હ તે તપાસવા માટ� ટ�સ્ટ
કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ - ની તેની ગોઠવણ કરવા માટ� NHS.UK પર �વ અથવા જો
તમાર� પાસે ઈન્ટરનેટની સગવડ ન હોય તો ટ�લીફોન મારફતે NHS 119નો સંપકર્ કરો.
તમાર� ઘરમાં જ રહોઃ કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના સંભિવત અથવા ચો�સ કરાયેલ લોકોનાં
ઘરનાં સભ્યો માટ�ની માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી જોઈએ.
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