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આ મ ર્ગદવશગક ક ન મ ટે છે
શિયાળાની િરૂઆત અને કોરોનાવાઈરસ (કોશવડ-19)ના કે સોમાું થઈ રહેલા વધારાની સાથે,
પહેલાું કરતાું પણ વધારે અગત્યનું છે કે જીવનો બચાવવા અને NHSનું રક્ષણ કરવા માટે સમાજમાું
ચેપનો ફે લાવો ઓછો કરવાનાું આપણે સહ પગલાું લઈએ.
આ માગગદશિગકા આમના માટે છે ેઃ
•
•
•

કોશવડ-19ને કારણે થયા હોઇ િકે તેવાું શચહ્નો ધરાવતાું લોકો, જેઓ પોતાના ટે સ્ટની રાહ
જોઈ રહ્ાું હોય તેમના સશહત.
જે લોકોની કોશવડ-19ની તપાસનું પશરણામ પોઝીટીવ આવયું હોય તેઓ (તેમને કોઈ શચહ્નો
હોય કે નશહ)
કોઈને કોશવડ-19નાું શચહ્નો હોય અથવા જેમની તપાસનું પોઝીટીવ પશરણામ આવયું હોય
તેવી વયશિ સાથે હાલમાું એક જ ઘરમાું રહેતાું લોકો

આ માગગદશિગકામાું ઘરનાું સભ્યો એટલે કે ેઃ
•
•

•

એકલી રહેતી કોઈ એક વયશિ
લોકોનું જૂ થ (જેઓ એકબીજાનાું સગાું હોય કે ન પણ હોય) જેઓ એક જ સરનામે રહેતાું હોય
અને જેઓ રસોઈની સગવડો, બાથરૂમ અથવા ટોઈલેટ અને/અથવા બેઠકના શવસ્તારો
વહેંચીને વાપરતાું હોય
સપોટગ બબલ

કોશવડ-19 માટે જેમની તપાસનું પશરણામ પોઝીટીવ આવયું હોય તે વયશિની સાથે જો તમે હાલમાું
એક જ ઘરમાું ન રહેતાું હો, પણ પોઝીટીવ પશરણામ આવયું હોય તેવી કોઈ વયશિની સાથે તમે
નજીકથી સુંપકગ માું આવયાું હો તો અલગ માગગદશિગકાનું પાલન કરો. જો તમે શવદે િથી ય.કે . આવયાું
હો, તો પણ તમારે કદાચ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું પડે.

લક્ષણ
કોશવડ-19નાું સૌથી અગત્યનાું શચહ્નો નીચેનામાુંથી કોઈપણની તાજેતરની િરૂઆત છે ેઃ
•
•
•

નવી સતત ઉધરસ
ઉુંચ તાપમાન
સ્વાદ અથવા ગુંધની તમારી સામાન્ય ઇશન્િયમાું ખોટ અથવા ફે રફાર (એનોશસ્મયા)

મોટાભાગનાું લોકો માટે , કોશવડ-19 એક હળવી શબમારી રહેિ.ે પરું ત, જો તમને ઉપર
જણાવેલામાુંથી કોઈ પણ શચહ્નો હોય, તો ઘરે જ રહો અને ટે સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરો.

મુખ્ ય સાંદેશ ઓ
જ તમને ક વિડ-19ન ાં વચહ્ન હ ય અથિ ટે સ્ટનુાં પ ઝીટીિ પવરણ મ આવયુાં હ ય ત
ઘરમાું જ રહો અને જ્યારથી તમારાું શચહ્નો િરૂ થયાું હોય તે શદવસથી 10 સધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ
(સ્વ-એકાુંત) કરો. જો તમે અત્યાર સધીમાું કોશવડ-19નો ટે સ્ટ ન કરાવી લીધો હોય તો,
તો ટે સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરો. ટે સ્ટના પશરણામથી નક્કી થિે કે તમારે કે ટલા સમય સધી ઘરમાું
રહેવું પડિે અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું પડિે.
તમે હોમ ટે સ્ટ શકટની અથવા ટે સ્ટના સ્થળ પરની અપોઈન્ટમેન્ટની રાહ જોઈ રહ્ાું હો તે દરમ્યાન
ઘરમાું જ રહો.
ટે સ્ટનું પોઝીટીવ પશરણામ આવવાનો અથગ એવો થિે કે તમારે 10 શદવસનો આઈસોલેિનનો સમય
પૂરો કરવો જ પડિે.
જો તમારો ટે સ્ટ નેગેટીવ આવે, તો તમારી તશબયત સારી થાય એટલે તમે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનું
બુંધ કરી િકો છો.
જો તમને કોઈ શચહ્નો ન હોય, પણ કોશવડ-19 માટે તમારો ટે સ્ટ પોઝીટીવ આવયો હોય, તો ટે સ્ટ
કયાગના શદવસથી ઓછામાું ઓછા 10 શદવસ સધી ઘરમાું જ રહો અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો. તમારા

ટે સ્ટ પછી જો તમને શચહ્નો દે ખાવા લાગે, તો જે શદવસથી તમને તે શચહ્નો િરૂ થયાું હોય ત્યારથી
ફરીથી તમારું 10 શદવસ આઈસોલેિન િરૂ કરો.
તમારા ઘરનાું અન્ય સભ્યોથી િક્ય તેટલા દૂ ર રહેવાનો પ્રયાસ કરો, ખાસ કરીને જો તેઓ તબીબી
રીતે અત્યુંત અરશક્ષત હોય તો. ઘરમાું બીજાું લોકો હાજર હોય ત્યારે રસોડું અને બેઠકના શવસ્તારો
જેવી સશહયારી જગ્યાઓ ન વાપરો અને તમારું ભોજન ખાવા માટે પાછું તમારા રૂમમાું લઇ જાઓ.
કોશવડ-19નું પોઝીટીવ પશરણામ આવયા પછી અને તમારે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું જરૂરી હોવાનું
NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ દ્વારા જણાવવામાું આવયા પછી, જો તમે ઘરમાું નશહ રહો અને સેલ્ફઆઈસોલેટ નશહ કરો, તો તમને દું ડ કરવામાું આવી િકે છે .
જ ક વિડ-19 થય હ ય તેિી ક ઈ વયવિ સ થે તમે એક જ ઘરમ ાં રહેત ાં હ ત
14 શદવસ સધી ઘરમાું જ રહો આ 14-શદવસનો સમયગાળો તમારા ઘરમાું પ્રથમ વયશિને જે
શદવસથી શચહ્નો િરૂ થયાું હોય ત્યારથી, અથવા જો તેમને કોઈ શચહ્નો ન હોય તો જે શદવસે તેમનો
ટે સ્ટ કરવામાું આવયો હોય ત્યારથી થાય છે .
જો તમને પોતાને કોશવડ-19નાું શચહ્નો ન હોય તો તમારે ટે સ્ટ કરાવવાની જરૂર નથી. તમને કોશવડ19નાું શચહ્નોની િરૂઆત થાય તો જ ટે સ્ટની ગોઠવણ કરો.
જો તમને શચહ્નો દે ખાવા લાગે અને તમારા ટે સ્ટનું પોઝીટીવ પશરણામ આવે, તો કોશવડ-19 વાળાું
લોકોને શચહ્નો િરૂ થયાના 10 શદવસ સધી ઘરમાું રહેવાની અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવા માટે
આપવામાું આવેલી સલાહનું પાલન કરો, પછી ભલે તમે તમારા 14 શદવસના સમયગાળામાું ગમે
શદવસ પર હો.
જો તમે કોશવડ-19 ધરાવતી કોઈ વયશિના સુંપકગ હોવા તરીકે ઓળખવામાું આવયાું હો અને તમારે
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું જરૂરી હોવાનું NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ દ્વારા જણાવવામાું આવયા પછી, જો તમે
ઘરમાું નશહ રહો અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ નશહ કરો, તો તમને દું ડ કરવામાું આવી િકે છે .
તમ ર ઘરન ાં લ ક મ ાં ક વિડ-19ન ફે લ િ થત ઓછ કર
તમારા ઘરના દરેક જણે કોશવડ-19નો ચેપ લાગવાનું અથવા તે બીજાું લોકોમાું ફે લાવાનું જોખમ
ઓછું કરવા માટે નીચે જણાવેલાું પગલાું લેવાું જોઈએ.
સાબ અને પાણીથી ઓછામાું ઓછી 20 સેકન્ડ સધી શનયશમત રીતે તમારા હાથ ધઓ અથવા હેન્ડ
સેશનટાઈઝર વાપરો. તમે ઉધરસ કે છીુંક ખાવ ત્યારે શડસ્પોઝે બલ શટશ્યૂ વડે તમારું મોઢું અને નાક
ઢાુંકો, તરત જ તે કચરાપેટીમાું ફેં કી દો અને તમારા હાથ ધોઈ લો. જો તમારી પાસે શટશ્યૂ ન હોય, તો
તમારી કોણીના ખાુંચામાું ઉધરસ કે છીુંક ખાવ. તમારા ચહેરાના ન અડો.
અવરનવાર સ્પિગ કરવામાું આવતી હોય તેવી સપાટીઓ તેમજ રસોડા અને બાથરૂમ જેવી
સશહયારા શવસ્તારો શનયશમત સાફ કરો અને િક્ય હોય ત્યારે બારીઓ ખોલીને ઘરની અુંદરના
શવસ્તારોમાું હવાની સારી અવરજવર રાખો.
જો તમને જો તમને કોશવડ-19નાું શચહ્નો હોય અથવા તમારો પોઝીટીવ ટે સ્ટ આવયો હોય, તો તમારા
ઘરની અુંદરના સશહયારા શવસ્તારોમાું સમય વીતાવતી વખતે ચહેરા પરનું આવરણ પહેરી રાખો.

તમ ર આર ગ્ય અને સુખ ક રીનુાં ધ્ય ન ર ખ
તમારા િરીરની સાથે તમારા મગજનું પણ ધ્યાન રાખવાનું અને જો તમને જરૂર પડે તો ટે કો
મેળવવાનું યાદ રાખો. ઘરમાું સમય વીતાવતી વખતે તમે િું કરી િકો છો તે શવચારી જઓ અને
પશરવાર અને શમત્રો સાથે ફોન અથવા ટે ક્સ્ટ, ઈમેઈલ કે સોશિયલ મીશડયા મારફતે સુંપકગ માું રહો.
જો તમારી તશબયત સારી લાગતી હોય તો ઘરમાું, બગીચામાું કે તમારી અુંગત ઘરની બહારની
જગ્યામાું કસરત કરો.
ઘણાું સ્થળોએથી સહાયતા અને માશહતી મળી રહે છે , કોશવડ-19 સાથે સુંકળાયેલ માનશસક આરોગ્ય
અને સખાકારીનાું પાસાું ઉપરની માગગદશિગકા તેમજ બાળકો અને યવાન લોકોને ટે કો
આપવા ઉપરની માગગદશિગકા સશહત.
જ તમ રી વસ્થવત િધ ર ે િણસે ત અથિ તબીબી ઈમજગ ન્સીમ ાં
કોશવડ-19 સશહત આરોગ્યની બીજી બધી બીમારીઓ ધરાવતાું લોકોની મદદ માટે આરોગ્ય અને
સુંભાળની સેવાઓ ખલ્લી છે . કોશવડ-19 વાળાું મોટાભાગનાું લોકોને હળવી બીમારી જેવું લાગિે
જેની ઘરમાું જ સુંભાળ લઈ િકાય છે . શચહ્નોની ઘરમાું સુંભાળ રાખવા શવિે વધ માશહતી મળી િકે
છે .
જો તમને અથવા તમારા ઘરના કોઈ સભ્યને લાગે કે તેઓ ઘરમાું શચહ્નો પર કાબૂ નશહ મેળવી િકે ,
અથવા જો તમારી શસ્થશત વધારે વણસે, તો NHS 111 ઓનલાઈનની કોશવડ-19 સેવાનો ઉપયોગ
કરો. જો તમને ઇન્ટરનેટ સલભ ન હોય, તો NHS 111 ને કૉલ કરો.
તબીબી ઇમજગન્સી માટે 999 ડાયલ કરો.

ક વિડ-19 કે િી રીતે ફે લ ય છે
કોશવડ-19 એકથી બીજી વયશિમાું નાનાું પ્રવાહીનાું ટીપાું, પ્રવાહીના છું ટકાવ અને સીધા સુંપકગ
મારફતે ફે લાય છે . ચેપ લાગેલાું લોકો જ્યારે કોઈ સપાટીઓ અને ચીજ વસ્તઓ પર ઉધરસ કે છીુંક
ખાય અથવા તેને અડે તો પણ તે કોશવડ-19થી પ્રદૂ શિત થઈ જાય છે . લોકો જ્યારે એકબીજાુંથી બહ
વધારે નજીક હોય, ખાસ કરીને ઘરની અુંદરના એવા શવસ્તારોમાું જ્યાું તાજી હવાની અવરજવર
ઓછી હોય અને જ્યારે લોકો એક જ રૂમમાું ખૂબ વધારે સમય સાથે વીતાવે ત્યારે તે ફે લાવાનું સૌથી
મોટું જોખમ છે .
સામાશજક અુંતર રાખવ,ું તમારા હાથ થોવા અને શ્વાસોચ્છ્વાસની સારી આરોગ્ય સ્વચ્છછતા જાળવવી
(શટશ્યૂ વાપરવા અને ફેં કી દે વા), સપાટીઓ સાફ કરવી અને ઘરની અુંદરના શવસ્તારોમાું તાજી
હવાની અવરજવર રાખવી તે કોશવડ-19 ફે લાવાનું જોખમ ઘટાડવાના સૌથી અગત્યના ઉપાયો છે .
જે લોકોને કોશવડ-19 થયો હોય તેઓ તેમનાું શચહ્નો િરૂ થયાના 2 શદવસ અગાઉથી અને તે પછીના
10 શદવસ સધી બીજાું લોકોને તેનો ચેપ લગાડી િકે છે . તેમને પોતાને હળવાું શચહ્નો હોય અથવા જરા
પણ શચહ્નો ન હોય તો પણ તેઓ બીજાું લોકોમાું ચેપ ફે લાવી િકે છે , એટલા માટે જ તેમણે ઘરમાું જ
રહેવું આવશ્યક છે .

કોશવડ-19 થયો હોય તેવી કોઈ વયશિ સાથે તમે એક જ ઘરમાું રહેતાું લોકો પર આગલા 14
શદવસમાું કોશવડ-19 થવાનું વધારે જોખમ રહેલું છે . તેમને પોતાને સારું લાગતું હોય તો પણ તેઓ
બીજાું લોકોમાું રોગ ફે લાવી િકે છે , આથી જ તેમણે ઘરમાું જ રહેવું આવશ્યક છે .

જ તમને ક વિડ-19ન ાં વચહ્ન હ ય અથિ ટે સ્ટનુાં પ ઝીટીિ પવરણ મ
આવયુાં હ ય ત
જેમને કોશવડ-19નાું શચહ્નો હોય અથવા ટે સ્ટનું પોઝીટીવ પશરણામ આવયું હોય તે લોકો ઘરમાું જ રહે
અને ઘરનાું બીજાું સભ્યો સાથે સુંપકગ ન રાખે તે ખૂબ જ અગત્યનું છે .
કે ટલાુંક લોકો માટે ઘરમાું બીજાું લોકોથી અલગ પડવાનું કદાચ મશ્કે લ પડે એવું બને. જો તમે બાળકો
સાથે રહેતાું હો અથવા કોઈની સુંભાળ રાખવાની તમારા પર જવાબદારી હોય, તો આ બધાું પગલાું
લેવાનું િક્ય નશહ બને, પરું ત તે સુંજોગોમાું તમારાથી બને તેટલી ક્ષમતાપૂવગક આ માગગદશિગકાનું
પાલન કરો.
ઘરમ ાં જ રહ અને ક વિડ-19ન ટે સ્ટ કર િિ ની ર્ ઠિણ કર
જો તમને કોશવડ-19નાું શચહ્નો હોય તો ઘરમાું જ રહો અને તમારાું શચહ્નો િરૂ થયા હોય તે શદવસથી
10 શદવસ સધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો અને કોશવડ-19નો ટે સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરો.
તમે હોમ ટે સ્ટ શકટની અથવા ટે સ્ટના સ્થળ પરની અપોઈન્ટમેન્ટની રાહ જોઈ રહ્ાું હો તે દરમ્યાન
ઘરમાું જ રહો. તમારે કોશવડ-19નો ટે સ્ટ કરવામાું આવતો હોય તે સ્થળ પર જવા માટે અથવા
અમક ચોક્કસ સુંજોગોમાું ઘરમાુંથી બહાર નીકળવું પડે, પણ બીજાું કોઈ કારણસર ઘરમાુંથી બહાર
નીકળિો નશહ, અને માત્ર તમારા ઘરની અુંદર, બગીચામાું કે તમારી અુંગત ઘરની અુંદરની જગ્યામાું
જ કસરત કરો.
બીજા ઘરનાું સભ્યો સાથેનો સુંપકગ િક્ય તેટલો ઓછો કરો. આનાથી કટું બીજનો, શમત્રો તેમજ
શવસ્તૃત સમાજમાું વાઈરસનો ફે લાવો અટકાવવામાું મદદ થાય છે , ખાસ કરીને જેઓ તબીબી રીતે
અત્યુંત અરશક્ષત હોય તે લોકોમાું.
જો તમને કોઈ શચહ્નો ન હોય, પણ કોશવડ-19ના ટે સ્ટનું તમારું પશરણામ પોઝીટીવ આવયું હોય, તો
જે શદવસે ટે સ્ટ લેવામાું આવયો હોય તે શદવસથી 10 શદવસ સધી ઘરમાું જ રહો. કારણ કે તમે હજ
પણ બીજાું લોકોમાું ચેપ ફે લાવી િકો છો. જો તમારા ટે સ્ટ પછી તમને શચહ્નો દે ખાવા લાગે, તો જે
શદવસથી શચહ્નો દે ખાવાનું િરૂ થયું હોય ત્યારથી ફરી બીજો 10 શદવસનો સમયગાળો િરૂ કરો.

તમારા ઘરની અુંદર ચેપ ફે લાતો ઓછો કરવા માટે ની સામાન્ય સલાહનું પાલન કરો.
જ તમ ર ક વિડ-19ન ટે સ્ટનુાં પવરણ મ પ ઝીટીિ આવયુાં હ ય ત
જો તમારા ટે સ્ટનું પશરણામ પોઝીટીવ આવે, તો જ્યારથી તમારાું શચહ્નો િરૂ થયાું હોય તે શદવસથી,
અથવા જ્યારે ટે સ્ટ લેવામાું આવયો હોય ત્યારથી 10 સધી તમારે સેલ્ફ-આઈસોલેટ ચાલ રાખવું જ
જોઈએ. જે કોઈને પણ સૂચના આપવામાું આવી હોય કે કોશવડ-19 માટે ના તેમના ટે સ્ટનું પશરણામ
પોઝીટીવ છે અને તેમને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની સલાહ આપવામાું આવી છે , તો સેલ્ફઆઈસોલેટ કરવાની તેમની કાયદે સર ફરજ બને છે . આનું પાલન નશહ કરવાથી, ઓછામાું ઓછો
£1,000થી િરૂ થતો દું ડ કરવામાું આવી િકે .

તમને ટે ક્સ્ટ, ઈમેઈલ અથવા ફોન દ્વારા શવનુંતી કરવામાું આવિે કે NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ સેવાની
વેબસાઈટ પર લોગ ઈન કરો અને તમે તાજેતરમાું નજીકથી જેમના સુંપકગ માું આવયાું હો તેમની
માશહતી આપો. આ માશહતીનો ઉપયોગ તમારા સુંપકગ માું આવેલાું લોકોને જાહેર આરોગ્યની સલાહ
આપવા માટે કરવામાું આવિે, પરું ત તેમને તમારી ઓળખ આપવામાું આવિે નશહ.
તમે આ માશહતી પૂરી પાડો તે ખૂબ જ અગત્યનું છે , કારણ કે તે તમારાું કટું બીજનો, શમત્રો અને
શવસ્તૃત સમાજનાું લોકોના રક્ષણમાું મદદ કરવાની અત્યુંત અગત્યની ભૂશમકા ભજવિે. NHS ટે સ્ટ
એન્ડ ટર ે સને જાણીજોઈને તમારા નજીકનાું સુંપકગ નાું લોકોની ખોટી માશહતી પૂરી પાડવી તે હવેથી
કાનૂની ગનો બને છે અને આ આવશ્યકતાઓ પૂરી નશહ કરવાને પશરણામે દું ડ કરવામાું આવી િકે
છે .
જ ક વિડ-19ન ટે સ્ટનુાં તમ રાં પવરણ મ નેર્ેવટિ આવયુાં હ ય ત
નેગેશટવ પશરણામનો અથગ એ થાય છે કે ટે સ્ટ કરવામાું આવયો તે સમયે તેમને કોશવડ-19 મળ્યો ન
હતો.
જો ટે સ્ટનું તમારું પશરણામ નેગેશટવ આવયું હોય તો, તો તમે આઈસોલેટ કરવાનું બુંધ કરી િકો છો,
જોેઃ
•
•
•
•
•

તમારી તશબયત સારી હોય
તમારા ઘરમાું બીજાું કોઈને શચહ્નો ન હોય
તમારા ઘરમાું બીજાું કોઈને શચહ્નો હોય અને તેમના ટે સ્ટનું પણ નગેશટવ પશરણામ આવયું હોય
તમને NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ દ્વારા સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની સલાહ ન આપવામાું આવી હોય
તમે છે લ્ લા 14 શદવસમાું મશિ નશહ અપાયેલ દે િમાુંથી ય.કે . પાછાું ન આવયાું હો

તમારાું શચહ્નોને કારણે તમારા ઘરમાું જો બીજા કોઈ આઈસોલેટ કરી રહ્ાું હોય તો તેઓ પણ
આઈસોલેિન બુંધ કરી િકે છે .
જો તમારા ટે સ્ટનું પશરણામ નેગેશટવ હોય, પરું ત તમને હજ પણ શચહ્નો હોય, તો તમને કદાચ િરદી કે
ફ્લૂ જેવો બીજો વાઈરસ હોઈ િકે . તમારી તશબયત સારી ન થાય ત્યાું સધી તમારે ઘરમાું જ રહેવું
જોઈએ. તમારાું શચહ્નો શવિે જો તમને શચુંતા થતી હોય તો તબીબી સલાહ લો.
ઘરમ ાં રહેત ાં બીજાં લ ક સ થે નજીકન સાંપકગ કે િી રીતે ઓછ ર ખિ
રસોડું , બાથરૂમ અને બેઠક રૂમ જેવા સશહયારા ભાગોમાું બને તેટલો ઓછો સમય ગાળો. ઘરમાું
બીજાું લોકો હાજર હોય ત્યારે રસોડું અને બેઠકના શવસ્તારો જેવી સશહયારી જગ્યાઓ ન વાપરો અને
તમારું ભોજન ખાવા માટે પાછું તમારા રૂમમાું લઇ જાઓ.
જ્યાું િક્ય હોય ત્યાું, ઘરનાું બીજાું સભ્યોથી અલગ બાથરૂમનો ઉપયોગ કરો. જો અલગ બાથરૂમ
ઉપલબ્ધ ન હોય, તો સફાઈનાું તમારા સામાન્ય ઉત્પાદનો વાપરીને બાથરૂમ સાફ કરતાું પહેલાું,
સૌથી છે લ્ લે સશવધાઓ વાપરવાનો પ્રયત્ન કરો. બાથરૂમ શનયશમત રીતે સાફ કરવામાું આવવું
જોઈએ.
તમારે સ્નાન કયાગ બાદ કોરા થવા માટે અને તમારા હાથ કોરા કરવા માટે ઘરનાું અન્ય સભ્યોથી
અલગ ટવાલોનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. તમારા રૂમની બારી બહારની તરફથ ખોલીને રૂમમાું
તાજી હવાની સારી અવરજવર રાખો.

તમારા ઘરમાું કોશવડ-19નાું જોખમો ઓછા કરવા શવિેની વધારે સલાહ
તમને GermDefence પરથી મળી િકિે.
તમ ર સ મ ન્ય વનયતક્રમ ફરીથી શરૂ કરિ
તમારાું શચહ્નો જતાું રહ્ાું હોય અથવા જો તમને માત્ર ઉધરસ કે એનોસ્મીઆ જ હોય, તો તમે 10
શદવસ પછી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનું બુંધ કરીને તમારો સામાન્ય શનયતક્રમ ફરીથી િરૂ કરી િકો
છો. આનું કારણ એ છે કે એકવાર ચેપ દૂ ર થઇ ગયા પછી ઉધરસ અને એનોશસ્મયા કે ટલાક સપ્તાહ
સધી ચાલ રહી િકે છે .
જો 10 શદવસ પછી પણ તમને ખૂબ વધારે તાવ હોય, તો ઘરે જ રહો અને તબીબી સલાહ મેળવો.

જ તમે ક વિડ-19ન ાં વચહ્ન િ ળી અથિ ટે સ્ટનુાં પ ઝીટીિ પવરણ મ
આવયુાં હ ય તેિી ક ઈ વયવિની સ થે રહે ત ાં હ
ઘરમ ાં જ રહ
14 શદવસ સધી ઘરમાું જ રહો કારણ કે બની િકે કે તમે વાઈરસના સુંપકગ માું આવયાું હો અને તમે
બીજાું લોકોમાું તે ફે લાવી િકો, તમને પોતાને તેનાું શચહ્નો ન હોય તો પણ. અમક ચોક્કસ
સુંજોગો ઘરમાુંથી બહાર નીકળિો નશહ, અને માત્ર તમારા ઘરની અુંદર, બગીચામાું કે તમારા ઘરની
અુંગત જગ્યામાું જ કસરત કરો.
તમારો 14 શદવસનો સમયગાળો તમારા ઘરમાું પહેલી વયશિને શચહ્નોની િરૂઆત થઈ હોય તે
શદવસથી િરૂ થાય છે . તમારા ઘરમાું કોઈના ટે સ્ટનું પોઝીટીવ પશરણામ આવયું હોય તે કારણે તમે
આઈસોલેટ કરી રહ્ાું હો, પણ તેમને કોઈ શચહ્નો ન હોય તો તેમનો જે શદવસે ટે સ્ટ કરવામાું આવયો
હોય તે શદવસથી તમારો 14-શદવસનો સમયગાળો િરૂ થાય છે .
જો કોઈકારણસર તમારા 14 શદવસના આઈસોલેિનના સમયગાળા દરમ્યાન તમારા ટે સ્ટનું
પશરણામ નેગશે ટવ આવયું હોય તો, તેનો અથગ એવો નથી કે તમે આઈસોલેટ કરવાનું બુંધ કરી િકો
છો. જો તમને પોતાને કોઈ શચહ્નો ન હોય તો પણ તમે બીજાું લોકોમાું ચેપ ફે લાવી િકો છો. બીજાું
લોકો પર જોખમ ઊભું ન થાય તે માટે પૂરપ
ે ૂરા 14 શદવસ સધી ઘરમાું જ રહો.
જો તમને NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ દ્વારા કોઈના સુંપકગ તરીકે ઓળખવામાું આવયાું હોય અને સેલ્ફઆઈસોલેટ કરવાનું કહેવામાું આવયું હોય, તો સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની તમારી કાનૂની ફરજ છે .
આનું પાલન નશહ કરવાથી, દું ડ કરવામાું આવી િકે , જે આ રકમથી િરૂ થાય છે £1 000. 18 વિગથી
ઓછી ઉુંમરની કોઈ પણ વયશિનું કોશવડ-19ના ટે સ્ટનું પોઝીટીવ પશરણામ આવયું હોય, અને જો
NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ દ્વારા તેમનો સુંપકગ કરીને તેમને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનું કહેવામાું આવયું હોય,
તો તેઓ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરી છે તેની ચોક્સાઈ કરવાની જવાબદારી તેમનાું માતાશપતા કે વાલીની
છે .
જેઓ તબીબી રીતે અત્યુંત અરશક્ષત હોય તેઓ આ સમયગાળા દરમ્યાન ઘરની અુંદરનાું બીજાું લોકો
સાથે બને તેટલા ઓછા સુંપકગ માું આવે તે જોવામાું સહાયતા કરવી જોઈએ, બીજાું લોકોને શચહ્નો હોય
કે નશહ.

જ તમને ક વિડ-19ન ાં વચહ્ન દે ખ િ લ ર્ે
જો તમને 14 શદવસના આઈસોલેિનના સમયગાળા દરમ્યાન કોશવડ-19નાું શચહ્નો દે ખાવાનું િરૂ
થાય, તો કોશવડ-19નો ટે સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરો.
જો તમારા ટે સ્ટનું પશરણામ પોઝીટીવ આવે, તો કોશવડ-19 વાળાું લોકો માટે ની સલાહનું પાલન કરો.
તમારાું શચહ્નો િરૂ થયા હોય તે શદવસથી 10 શદવસ સધી ઘરમાું જ રહો, પછી ભલે તમે તમારા 14
શદવસના સમયગાળામાું ગમે તે શદવસ પર હો.
જો તમારા ટે સ્ટનું પશરણામ નેગેશટવ આવે, તો હજ પણ તમને કોશવડ-19 થવાનું જોખમ રહેલું છે
અને તમારે પૂરપ
ે ૂરા 14 શદવસના સમયગાળા માટે ઘરમાું જ રહેવાનું ચાલ રાખવું જોઈએ. તમને
પોતાને જો કોઈ શચહ્નો ન હોય, તો પણ તમે આ સમય દરમ્યાન બીજાું લોકોમાું ચેપ ફે લાવી િકો છો.
તમ ર સ મ ન્ય વનયતક્રમ ફરીથી શરૂ કરિ
જો તમારી તશબયત સારી રહે, તો તમે 14 શદવસના સમયગાળાના અુંત પછી તમારા સામાન્ય
શનયતક્રમમાું પાછાું ફરી િકો છો. તમારે 14 શદવસ કરતાું લાુંબા સમય માટે આઈસોલેટ કરવાની
જરૂર નથી, આ સમયગાળા દરમ્યાન ઘરમાું રહેતાું બીજાું સભ્યોને શચહ્નો દે ખાવાની િરૂઆત થાય
તો પણ. પરું ત જે વયશિને નવાું શચહ્નો દે ખાયાું હોય તેમણે હવે 10 શદવસ સધી આઈસોલેટ કરવું
જોઈએ. 14 શદવસો પછી સ્વસ્થ રહેતા પશરવારનાું લોકો ચેપી બનવાની સુંભાવના નશહવત છે .

ઘરન સભ્ય ને મળિ આિત મુલ ક તીઓ
શમત્રો અને કટું બીજનો સશહત, બીજાું સામાશજક મલાકાતીઓને તમારા ઘરે બોલાવિો કે પ્રવેિવા
દે િો નશહ. તમારા ઘરમાું રહેતા સભ્ય ન હોય તેવી કોઈ વયશિ સાથે જો તમારે વાત કરવી હોય, તો
ફોન, ઈમેઈલ અથવા સોશિયલ મીશડયાનો ઉપયોગ કરો.
જો તમને અથવા તમારા કટું બના સભ્યને તમારા ઘરમાું આવશ્યક સુંભાળ મળતી હોય, તો કે રરોએ
આવવાનું ચાલ રાખવું જોઈએ અને તેમણે ચેપનું જોખમ ઘટાડવા માટે ઘરમાું પૂરી પાડવામાું આવતી
સુંભાળની જોગવાઈની માગગદશિગકા અનસરવી જોઈએ.
ઘરની અુંદર પૂરી પાડવામાું આવતી તમામ શબન-આવશ્યક સેવાઓ અને રીપેરકામો સેલ્ફઆઈસોલેિનનો સમયગાળો પૂરો થઈ જાય ત્યાું સધી પાછાું ઠે લવાું જોઈએ.

આઈસ લેશનન સમયર્ ળ પૂર થય પછી
જો કોશવડ-19 માટે ની તમારી તપાસ પોશઝશટવ આવી હિે, તો સુંભશવત રીતે તમે આ રોગ સામે
અમક રોગપ્રશતકારકતા શવકસાવી હિે. પરું ત દરેક જણ રોગપ્રશતકારકતા શવકસાવિે, અથવા તે
કે ટલો લાુંબો સમય ચાલિે તેની ખાતરી ન આપી િકાય. કોશવડ-19 ચેપ લાગ્યાના કે ટલાક સમય
પછી પણ િરીરમાું બાકી રહી ગયેલા વાઈરસ ટે સ્ટમાું પકડાય તે િક્ય છે . જો કોઈને પણ અગાઉ

કોશવડ-19ના ટે સ્ટનું પોઝીટીવ પશરણામ મળ્યું હોય તેમને જો 90 શદવસની અુંદર કોશવડ-19નાું
બીજાું નવાું શચહ્નો િરૂ થાય તો જ તેમનો ફરીથી ટે સ્ટ કરવામાું આવવો જોઈએ.
તમે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનું બુંધ કરી દો તે પછી, શનયશમત રીતે તમારા હાથ ધોવાન,ું બુંશધયાર
જાહેર સ્થળોમાું ચહેરા પર આવરણ પહેરવાનું અને તમારા ઘરની બહારનાું લોકો સાથે સામાશજક
અુંતર જાળવવાનું ચાલ રાખવાનું અગત્યનું છે .
જ તમ ર ઘરમ ાં બીજી ક ઈ વયવિ બીમ ર પડે ત
જો તમારા ઘરમાું કોઈ વયશિનો આઈસોલેિનનો સમય પૂરો થઈ ગયા પછી તેમને કોશવડ-19નાું
શચહ્નો િરૂ કરે, તો તેમણે ટે સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ અને ઘરનાું બીજાું બધાું સભ્યોએ
આ માગગદશિગકામાું આપેલાું પગલાું ફરીથી અનસરવાું જોઈએ, ભૂતકાળમાું તેમનો કોશવડ-19નો
પોઝીટીવ ટે સ્ટ આવી ચૂકેલો હોય તો પણ.
જ તમને ક વિડ-19ન ાં વચહ્ન ની ફરીથી શરૂઆત થ ય ત
આઈસોલેિનનો પહેલો સમયગાળો પૂરો કયાગ બાદ જો કોઈ પણ સમયે તમને ફરીથી કોશવડ19નાું શચહ્નો િરૂ થાય, તો તમારે અને તમારા ઘરનાું સભ્યોએ આ માગગદશિગકામાું આપેલાું પગલાું
ફરીથી અનસરવાું જોઈએ.
જો તમને કોશવડ-19નાું શચહ્નો િરૂ થાય અને 14 શદવસ કરતાું વધારે સમય પહેલાું તમારો પોઝીટીવ
ટે સ્ટ થયેલો હોય, તો તમારે કોશવડ-19ના નવા ટે સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ. ટે સ્ટનાું
પશરણામોની રાહ જોતી વખતે ઘરમાું જ રહો.
જો છે લ્ લા 14 શદવસની અુંદર તમારો કોશવડ-19નો ટે સ્ટ પોઝીટીવ આવયો હોય, તો તમારે બીજો
ટે સ્ટ કરાવવાની જરૂર નથી. તમારે હજ પણ તમારાું શચહ્નો િરૂ થયા પછી બીજા 10 શદવસ સધી
તમારે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું જરૂરી છે .

તમ ર ઘરન ાં લ ક મ ાં ક વિડ-19ન ફે લ િ થત ઓછ કરિ
પોતાના ઘરનાું સભ્યોની અુંદરોઅુંદર ચેપ ફે લાતો ઓછો કરવા માટે દરેકજણે નીચેનાું પગલાું લેવાું
જોઈએ.
તમ ર હ થ ધુઓ
કોશવડ-19 લાગવાનું કે તે બીજાું લોકોમાું ફે લાવાનું જોખમ ઓછું કરવા માટે નો આ એક સૌથી વધારે
અસરકારક રસ્તો છે . સાબ અને પાણી વડે 20 સેકુંડ સધી તમારા હાથ ધઓ અથવા હેન્ડ
સેશનટાઈઝર વાપરો, ખાસ કરીને ઉધરસ, છીુંક 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 છીાંક ખ િ ત્ય ર ે તમ રાં મ ઢુ ાં ઢ ાંક
તમે ઉધરસ કે છીુંક ખાવ ત્યારે શડસ્પોઝે બલ શટશ્યૂ વડે તમારું મોઢું અને નાક ઢાુંકી દો. જો તમારી
પાસે શટશ્યૂ ન હોય, તો તમારી કોણીના ખાુંચામાું ઉધરસ કે છીુંક ખાવ, તમારા હાથમાું નશહ.

શટશ્યૂનો કચરાની થેલીમાું શનકાલ કરો અને તે પછી તરત જ તમારા હાથ ધોઈ લો. જો તમારા કે રર
હોય, તો તમે છીુંક કે ઉધરસ ખાધા પછી જે કોઈ કફ કે ગળફા નીકળે તે સાફ કરવા માટે તેમણે
શડસ્પોઝે બલ શટશ્યૂ વાપરવા જોઈએ અને તે પછી પોતાના હાથ ધોઈ લેવા જોઈએ કે સેશનટાઈઝ કરી
દે વા જોઈએ.
ચેપ ફે લ ત ઓછ કરિ મ ટે તમ રાં ઘર સ ફ કરિુાં
દરવાજાનાું હેન્ડલ, રીમોટ કન્ટર ોલ જેવી અવારનવાર સ્પિગ કરવામાું આવતી સપાટીઓ તેમજ રસોડા
અને બાથરૂમ જેવા સશહયારા શવસ્તારો શનયશમત રીતે સાફ કરો. જો તમારા ઘરમાું કોઈ તબીબી
રીતે અત્યુંત અરશક્ષત વયશિ રહેતી હોય તો આ ખાસ કરને અગત્યનું છે .
તમારું ઘર સાફ કરવા માટે ડીટરજન્ટ અને બ્લીચ જેવાું સફાઈનાું સામાન્ય ઉત્પાદનો વાપરો, કારણ
કે સપાટીઓ પરથી વાઈરસ સાફ કરવામાું આ ઘણાું અસરકારક છે . બાથરૂમ સાફ કરવા માટે નાું
તમારાું સામાન્ય ઉત્પાદનો વાપરીને સશહયારો બાથરૂમ દરેક વખતે વાપયાગ પછી સાફ કરી દો, ખાસ
કરીને તમે જે સપાટીઓને અડયાું હો તે.
સફાઈનાું કપડા અને અુંગત કચરો જેમ કે વાપરેલાું શટશ્યૂઓ અને ચહેરાના શડસ્પોઝે બલ આવરણો
કચરાની ફેં કી દે વાની બૅગોમાું ભરી દે વાું જોઈએ. આ બૅગોને બીજી એક બૅગમાું મૂકીને તેને
સલામતીથી બાુંધીને ઘરના સામાન્ય કચરાના શબનમાું બહાર નાુંખતા પહેલાું ઓછામાું ઓછા 72
કલાક સધી અલગ રાખી મૂકવી જોઈએ. ઘરનો બીજો કચરો સામાન્ય પણે શનકાલ કરી િકાય છે .
તમારા વાસણો અને ચમચા-ચમચી વગેર ે સાફ કરવા અને સૂકવવા શડિવોિરનો ઉપયોગ કરો. જો
આ િક્ય ન હોય, તો વાસણ ધોવાના પ્રવાહી અને હૂ ું ફાળા પાણી વડે તે ધોઈને અલગ કપડું વાપરીને
તે પૂરપ
ે ૂરા સૂકા કરી દો.
કપડ ાં ધ િ ાં
હવા મારફતે વાઈરસ ફે લાવાની િક્યતાઓ બને તેટલી ઓછી કરવા માટે , ધોવાનાું ગુંદાું સૂકાું કપડાું
હવામાું ખુંખેરો નશહ. મેન્યફે ક્ચરરની સૂચનાઓ અનસાર વસ્તઓ ધઓ. બધાું જ ગુંદા કપડાું એક
સાથે ધોઈ િકાય છે . જો તમારી પાસે વૉશિુંગ મશિન ન હોય, તો તમારો આઇસોલેિનનો
સમયગાળો સમાપ્ત થયા પછી વધારે 72 કલાક રાહ જઓ, ત્યાર પછી તમે ધોવાનાું કપડા પશબ્લક
લોન્ડર ી પર લઇ જઇ િકો છો.
હાથનાું ટવાલ અને ટી ટવાલ સશહતનાું ટવાલ બીજાું સાથે વહેંચીને ન વાપરો.
અાંદરન ભ ર્ મ ાં ત જી હિ ની અિરજિર ર ખ
ઘરની અુંદરના ભાગોમાું તાજી હવાની પૂરતી અવરજવર રાખો, ખાસ કરીને બેઠકના સશહયારા
શવસ્તારોમાું. જો તમને શચહ્નો હોય, અને જો િક્ય હોય તો બહાર તરફ ખોલી િકાય તેવી બારીવાળા
તાજી હવાની પૂરતી અવરજવરવાળા રૂમમાું રહો. દરવાજો બુંધ રાખો.
ચહે ર પરન આિરણન ઉપય ર્ કરિ
જો તમને કોશવડ-19નાું શચહ્નો હોય અથવા તમારો પોઝીટીવ ટે સ્ટ આવયો હોય, તો તમારા ઘરની
અુંદરના સશહયારા શવસ્તારોમાું સમય વીતાવતી વખતે િક્ય હોય તો ચહેરા પરના આવરણનો
ઉપયોગ કરો. યોગ્ય રીતે વાપરવામાું આવતું ચહેરાનું આવરણ કોશવડ-19નો ફે લાવો ઘટાડીને અન્ય

લોકોનું રક્ષણ કરવામાું મદદ કરી િકે છે , પરું ત તેના લીધે બીજા ઘરનાું સભ્યો સાથેનો તમારો સુંપકગ
ઓછો રાખવાની જરૂરત ઓછી થતી નથી.
ચહેરા પર આવરણ પહેરવાનું દરેક શસ્થશતમાું અથવા અમક લોકો માટે કદાચ િક્ય ન પણ બને. 11
વિગથી નાનાું બાળકોએ, અથવા જે લોકો કોઈ િારીશરક અથવા માનશસક બીમારી અથવા શનબગળતા
કે અસમથગતાને કારણે તે પહેરી, ચહેરા પર રાખી કે કાઢી ન િકતાું હોય તે લોકોએ ચહેરા પરનાું
આવરણ ન પહેરવાું જોઈએ. ચહેરા પરનાું તમારા પોતાના આવરણો કે વી રીતે બનાવવાું અને
વાપરવાું તે શવિે તમે વધારે જાણકારી મેળવી િકો છો.
પ લતૂ પ્ર ણીઓની સાંભ ળ ર ખિી
ય.કે .માું કોશવડ-19 માનવીઓ વચ્છચે ફે લાય છે . એવો મયાગશદત પરાવો આવી રહ્ો છે કે ચેપગ્રસ્ત
મનષ્યો સાથે નજીકનાું સુંપકગ બાદ કે ટલાક પ્રાણીઓને SARS-CoV-2નો (જે વાઈરસ કોશવડ-19 પેદા
કરે છે ) ચેપ લાગી િકે છે . આ સમયે, એવો કોઇ પરાવો નથી કે પાલતૂ પ્રાણીઓ મનષ્યોમાું આ રોગ
ફે લાવી િકે છે .
પાલતૂ પ્રાણીઓનાું જે માશલકોને કોશવડ-19 થયો હોય અથવા જેઓ શચહ્નો સાથે સેલ્ફ-આઈસોલેટ
કરી રહ્ાું હોય તેમણે પાલતૂ પ્રાણીઓ સાથે ઓછો સુંપકગ રાખવો જોઈએ અને તેમના પાલતૂ પ્રાણીને
અડયા પહેલાું અને પછી પૂરપ
ે ૂરી રીતે પોતાના હાથ ધોવા જોઈએ.

તમ ર આર ગ્ય અને સુખ ક રીનુાં ધ્ય ન ર ખિુાં
ઘર પર રહે ત ાં હ તે દરવમય ન તમ ર મ નવસક અને શ રીવરક સ્િ સ્્યનુાં ધ્ય ન ર ખિુાં
લાુંબા સમય સધી ઘરમાું રહેવાનું કે ટલાુંક લોકો માટે મશ્કે લ બની િકે છે , હતાિાજનક અને
એકલવાયું લાગી િકે છે અને કદાચ તમને કે ઘરનાું બીજાું સભ્યોને ઉદાસીનતા લાગી િકે છે . જો
તમારી પાસે ઘરમાું બહ જગ્યા ન હોય અથવા બગીચાની સગવડ ન હોય, તો ખાસ કરીને તે વધારે
મશ્કે લ બની િકે .
તમારા િરીરની સાથે તમારા મગજનું પણ ધ્યાન રાખવાનું અને જો તમને જરૂર પડે તો ટે કો
મેળવવાનું યાદ રાખો. ઘણાું સ્થળોએથી સહાયતા અને માશહતી મળી રહે છે , જેમ કે માનશસક
આરોગ્ય અને સખાકારી ઉપર તેમજ બાળકો અને યવાન લોકોને ટે કો આપવા ઉપરની માગગદશિગકા.
ઘણાું લોકોને પોતાની જાતને એ યાદ અપાવવું મદદરૂપ લાગે છે કે તેઓ જે કરી રહ્ાું છે તે િા માટે
આટલું બધું અગત્યનું છે . ઘરમાું રહીને તમે તમારાું શમત્રો અને કટું બીજનો, તમારા સમાજનાું અન્ય
લોકોનું તેમજ NHSનું રક્ષણ કરવામાું મદદ કરો છો.
એવી કે ટલીક વસ્તઓ છે જે ઘરમાું રહેવાનું સહેલું બનાવવામાું તમને મદદ કરી િકે છે ેઃ
•
•
•
•

શમત્રો અને કટું બીજનો સાથે ફોન પર અથવા સોશિયલ મીશડયા મારફતે સુંપકગ માું રહો
યાદ રાખો કે િારીશરક કસરત તમારા સ્વાસ્્ય માટે સારી હોઈ િકે છે . તમારા ઘરમાું તમને
હળવી કસરત કરવામાું મદદ કરી િકે તે માટે ઓનલાઇન વગો અથવા અભ્યાસક્રમો િોધો
પહેલેથી યોજના કરીને શવચારી રાખો કે તમને પૂરપ
ે ૂરા સમયગાળા માટે ઘરમાું રહેવા માટે
િેની જરૂર પડિે
તમે ઘરે રહેતાું હો તે દરમ્યાન તમને જરૂર પડવાની હોય તે વસ્તઓ મેળવવામાું મદદ માટે
તમારા એમ્્લોયર, શમત્રો અને કટું બીજનોને કહો

•
•

•

•
•

આ સમય દરમ્યાન જોઈતી ખોરાકની ચીજ વસ્તઓ તેમજ દવાઓ જેવી બીજી વસ્તઓ તમે
કે વી રીતે મેળવિો તે શવચારીને આયોજન કરી રાખો
તમને ચીજ વસ્તઓ લાવવામાું મદદ કરી િકે અથવા બીજી કોઈ સહાયતા પૂરી પાડી િકે
તેવી કોઈ વોલન્ટીયરોની પદ્ધશત તમારા આસપડોિના શવસ્તારમાું કે સ્થાશનક સમાજમાું છે
કે નશહ તે તપાસી જઓ
તમને જરૂરી વસ્તઓ આપી જવા માટે શમત્રો કે કટું બીજનોને કહો અથવા ઓનલાઈન કે
ફોન મારફતે ઓડગ ર કરો, અને તેઓ તે વસ્તઓ તમારા ઘરની બહાર મૂકી જાય છે તેની
ખાતરી કરો, જે તમે અુંદર લઈ લો
તમે ઘર હોવ તે સમય દરશમયાન કરી િકો તેવી બાબતોનો શવચાર કરી જઓ, જેમ કે રસોઈ,
વાુંચન, ઓનલાઈન િીખવું અને શફલ્મો જોવી
ઘણાું લોકોને પૂરપ
ે ૂરા 10 કે 14 શદવસ માટે ની યોજના તૈયાર કરી લેવાનું મદદરૂપ લાગે છે
દાખલા તરીકે જો તમારા ઘરમાું કોઇ વયશિની હાલત વધારે ખરાબ થાય તો તમે િું કરિો
તેની પણ અગાઉથી યોજના કરી રાખવાનું તમને કદાચ મદદરૂપ લાગિે

જ તમને તબીબી સલ હની જરૂર પડે
કોશવડ-19 સશહત આરોગ્યની બીજી બધી બીમારીઓ ધરાવતાું લોકોની મદદ માટે આરોગ્ય અને
સુંભાળની સેવાઓ ખલ્લી છે . કોશવડ-19 વાળાું મોટાભાગનાું લોકોને હળવી બીમારી જેવું લાગિે
જેની ઘરમાું જ સુંભાળ લઈ િકાય છે . કોશવડ-19નાું શચહ્નો સામે ઘરમાું સુંભાળ લેવા શવિે વધારે
જાણકારી મેળવો.
તમે ઘરમાું રહેતાું હો તે દરમ્યાન શનયતક્રમની તમામ તબીબી અને દાુંતની અપોઈન્ટમેન્ટો રદ્દ કરી
દે વી જોઈએ. જો આ સમય દરમ્યાન તમને શચુંતા હોય અથવા તમને રૂબરૂ મળવા બોલાવવામાું
આવે, તો આના શવિે પહેલાું તમારા તબીબી સુંપકગ ની વયશિ સાથે વાત કરો (દાખલા તરીકે તમારા
જી.પી. અથવા ડેશન્ટસ્ટ, સ્થાશનક હોશસ્પટલ કે આઉટપેિન્ટ સશવગસ સાથે).
જો તમારી બીમારી અથવા ઘરનાું બીજા કોઈ પણ સભ્યની બીમારી વધારે વણસવા લાગે, તો તરું ત
જ તબીબી સલાહ મેળવો. જો ઈમજગન્સી ન હોય, તો NHS 111 ઓનલાઈન કોશવડ-19 સેવાનો
અથવા આરોગ્યની બીજી તકલીફો માટે NHS 111નો સુંપકગ કરો. જો તમને ઇન્ટરનેટ સલભ ન હોય,
તો NHS 111 ને કૉલ કરો.
જો તીબીબી ઈમજગન્સી હોય અને તમારે એમ્બ્યલન્સ બોલાવવાની જરૂર પડે, તો 999 પર ફોન કરો.
કોલ ઉપાડનારને અથવા ઓપરેટરને કહો કે તમને અથવા તમારા ઘરની કોઈ વયશિને કોશવડ-19
છે અથવા તેનાું શચહ્નો છે , જો એવું હોય તો.
ન ણ ાંકીય અથિ અન્ય વયિહ રૂ સહ ય
વાઈરસનો ફે લાવો અટકાવવામાું મદદ માટે અને આપણાું શમત્રો અને કટું બીજનો, આપણા સમાજ
તેમજ NHSનું રક્ષણ કરવા માટે આપણે કરી િકીએ તેમાુંની એક સૌથી અગત્યની બાબત સેલ્ફઆઈસોલેિન છે . જો તમને કોશવડ-19નાું શચહ્નો હોય, ટે સ્ટનું પોઝીટીવ પશરણામ આવયું હોય,
અથવા પોઝીટીવ પશરણામ આવેલ કોઈ વયશિના સુંપકગ માું તમે આવયાું હોવાનું તમને કહેવામાું
આવયું હોય, તો તમે કોશવડ-19 બીજાું લોકોમાું ન ફે લાવો તેની ખાતરી કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો સેલ્ફઆઈસોલેિન છે . જો તમને આઈસોલેટ કરવાનું કહેવામાું આવયું હોય, તો તમારે તે તરત જ કરવું
જોઈએ.

તમે ઘરે રહેતાું હો તે દરમ્યાન તમને જરૂર પડવાની હોય તે વસ્તઓ મેળવવામાું મદદ માટે તમારા
એમ્્લોયર, શમત્રો અને કટું બીજનોને કહો. ખોરાક અને મહત્વનાું પૂરવઠાઓ સલભ કરવા પર વધારે
માશહતી ઉપલબ્ધ છે .
તમને ચીજ વસ્તઓ લાવવામાું મદદ કરી િકે અથવા બીજી કોઈ સહાયતા પૂરી પાડી િકે તેવી
વોલન્ટીયરોની કોઈ પદ્ધશત તમારા આસપોડિના શવસ્તારમાું કે સ્થાશનક સમાજમાું છે કે નશહ તે
તપાસી જઓ. તમને જરૂરી વસ્તઓ આપી જવા માટે શમત્રો કે કટું બીજનોને કહો અથવા
ઓનલાઈન કે ફોન મારફતે ઓડગ ર કરો, અને તેઓ તે વસ્તઓ તમારા ઘરની બહાર મૂકી જાય છે
તેની ખાતરી કરો, જે તમે અુંદર લઈ લો.
જો તમે કોશવડ-19ને કારણે કામ ન કરી િકો, તો તમને મળી િકતી સહાયતા શવિે જાણકારી
મેળવવા શડપાટગ મેન્ટ ફોર વકગ એન્ડ પેન્િન્સ તરફથી માગગદશિગકા જઓ. જો તમારે ઘરે રહેવાનું અને
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનું આવશ્યક હોય, તો તમે કદાચ NHS టేస్ట
ట ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ સપોટગ પેમેન્ટ
સ્કીમ મારફતે £500ની એકવારની ચૂકવણી મેળવવા હકદાર બની િકો.
જો તમે ઈુંગ્લેન્ડમાું રહેતાું હો અને નીચેના દરેક માપદું ડ પૂરાું કરતાું હો તો તમે લાયક બનિોેઃ
•
•
•
•

તમને NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ દ્વારા સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનું કહેવામાું આવયું હોય
તમે નોકરી કરતાું હો કે સ્વ-રોજગારી હો
તમે ઘરેથી કામ ન કરી િકતાું હો અને તેના પશરણામે આવક ગમાવવાનાું હો
તમે નીચેનામાુંથી ઓછામાું ઓછો કોઈ એક બેશનશફટ મેળવતાું હોેઃ
• યશનવસગલ ક્રે શડટ
• વશકિં ગ ટે ક્સ ક્રે શડટ
• આવકને લગતું એમ્્લોયમેન્ટ એન્ડ સપોટગ અલાવન્સ
• આવક આધાશરત જોબસીકસગ અલાવન્સ
• ઈન્કમ સપોટગ
• પેન્િન ક્રે શડટ અથવા હાઉશસુંગ બેશનશફટ

વધારે માશહતી માટે તમારી લોકલ ઓથોશરટીની વેબસાઈટ જઓ.
જ તમે સ્તનપ ન કર િત ાં હ
જો તમને કોશવડ-19નાું શચહ્નો હોય, પોઝીટીવ ટે સ્ટ આવયો હોય, અથવા કોશવડ-19 થયો હોય તેવી
કોઈ વયશિ સાથે એક જ ઘરમાું રહેતાું હો, અને જો તમે સ્તનપાન કરાવતાું હો તો તમારા બાળકમાું
ચેપ ફે લાવાની તમને શચુંતા હોઈ િકે .
સ્તનપાનના ફાયદા, સ્તનના દૂ ધ મારફતે અથવા શનકટના સુંપકગ મારફતે બાળકમાું વાઈરસ જવાના
કોઈ પણ સુંભશવત જોખમ કરતાું ઘણા વધારે છે , પરું ત આ વયશિગત શનણગય હિે. તમારા
શમડવાઈફ, હેલ્થ શવશઝટર કે જી.પી. સાથે ટે શલફોનથી વાત કરો.
માતાના દૂ ધ મારફતે કોશવડ-19 વાઈરસ બાળકમાું જઈ િકે છે તેવું સૂચવતાું કોઈ પરાવા હાલમાું
નથી. પરું ત, તમારી સાથેના નજીકના સુંપકગ માું રહેલી બીજી કોઈ પણ વયશિની માફક જ બાળકમાું
પણ તે જ રીતે કોશવડ-19નો ચેપ લાગી િકે છે . હાલના પરાવા કહે છે કે બાળકોમાું કોશવડ-19નાું
લક્ષણો પખ્ત લોકો કરતાું ઘણા ઓછા ગુંભીર હોય છે .

જો તમે અથવા કટું બના કોઈ સભ્ય બાળકને ફોમ્યગલા અથવા એક્સપ્રેસ કરીને દૂ ધ પીવડાવતાું હો,
તો દરેક વખતે વાપરતાું પહેલાું તેનાું સાધનો ધ્યાનપૂવગક સ્ટે રીલાઈઝ્ડ કરી લો. તમારે બોટલ અથવા
બ્રેસ્ટ પમ્પ બીજા કોઈ સાથે િેર કરવા જોઇએ નહીું.
તમને રોયલ કોલેજ ઓફ ઓબસ્ટે શટર શ્યન્સ એન્ડ ગાઈનેકોલોશજસ્્સ પાસેથી વધારે માશહતી મળી
િકિે.
શીખિ ની અક્ષમત ઓ, ઓટીઝમ અથિ ર્ાંભીર મ નવસક બીમ રીઓ ધર િત ાં લ ક
જો તમને અથવા તમારી સાથે રહેતાું લોકોમાુંથી કોઈને લશનિંગ શડસેશબશલટીઝ, ઓટીઝમ અથવા
ગુંભીર માનશસક બીમારી હોય તો આ બધાું પગલાું લેવાનું િક્ય નશહ બને. આદિગ રીતે હાલની
સુંભાળની યોજનાઓ અનસાર, તમારી પોતાની જાતને અને તમારાું શનકટજનોને સલામત અને
સ્વસ્થ રાખવાની સાથે, તમારી શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા અનસાર આ માગગદશિગકાનું પાલન કરો.

સેલ્ફ-આઈસ લેશન મ ટે ની ક નૂની જરૂવરય ત
કોશવડ-19નું પોઝીટીવ પશરણામ આવયા પછી અથવા પોઝીટીવ પશરણામવાળી કોઈ વયશિના જો
તમે સુંપકગ હો અને તમારે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું જરૂરી હોવાનું NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ દ્વારા
જણાવવામાું આવયા પછી, જો તમે ઘરમાું નશહ રહો અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ નશહ કરો, તો
તમને દું ડ કરવામાું આવી િકે છે .
NHS ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સને જાણીજોઈને તમારા નજીકનાું સુંપકગ નાું લોકોની ખોટી માશહતી પૂરી પાડવી તે
પણ કાનૂની ગનો બને છે .
આ જરૂશરયાતોનું પાલન નશહ કરવાથી, £10,000 સધીનો દું ડ કરવામાું આવી િકે છે . આ શનયમનો
માત્ર ઈુંગ્લેન્ડમાું લાગ પડે છે .

