
તમે ટેસટ શરૂ કરો તે પહલેા ંઆખી માર્ગદરશશિકા ધ્ાનથી વાચંો. 
તમે અરાઉ જેનો ઉપ્ોર ક્યો છે તેના કરતા ંઆ પરીક્ષણ અલર હોઈ શકે છે.

ઉપયોગ માટેની આ સચૂનાઓનો સબંધં માત્ર DHSC COVID-19 સૅલ્ફ-ટેસટ (રૅપપડ ઍન્ટજન 
ટેસટ) સાથ ેજ છે.

COVID-19 માટે તમારો પોતાનો અને અ્ય વયક્તનો ટેસટ કેવી રીતે કરવો અને NHSન ે
પરરણામો અંગે જાણ કેવી રીતે કરવી ત ેઆ માગ્ગદપ્શિકા સમજાવ ેછે.

વકૈલલપક ભાષા સસંકરણો અને પવડીયો ડમૅો્સટે્્્સ અહીં ઉપલબધ છે:  
gov.uk/covid19-self-test-help

DHSC COVID-19 સૅલ્ફ-ટેસટ 
માટેની તમારી સટટૅપ-બા્-સટટૅપ 
રાઇડ (રટૅરપડ ઍન્ટજન ટેસટ) 
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સામા્્ માર્ગદશ્ગન અને ચેતવણીઓ 
• પ્રતયેક વયક્ત માટે એક અલગ ટેસટ રકટનો ઉપયોગ કરો. તમ ેટેસટ રકટમાનંી પ્રતયેક 

વસ્ તુમાનંો માત્ર એક જ વખત ઉપયોગ કરી ્ક્ો.
• આ વસ્ તુઓનો ્ફરીથી ઉપયોગ કર્ો નરહ. તમારે પ્રતયેક વયક્તના પરરણામ અંગે 

જાણ કરવાની રહે્ ે.
• જો તમન ેતમારા હાથ કે આંખનો પ્રોબલમ હોય તો સવૅબબંગ અને ટેસટ કરવાની 

સહાયતા માટે તમારે કોઈ વયક્તની જરૂર પડી ્કે છે.
• જો તમ ેનાકની એક બાજતુએ કાણતુ ંકરાવ્તુ ંહોય તો બીજા નસકોરામાથંી સવૅબ લો. 

જો બનં ેબાજતુએ કાણા ંપડાવયા ંહોય તો સવૅબબંગ પવૂવે એક બાજતુએથી કાણતુ ંદૂર કરો.
• જો છેલલા 24 કલાકમા ંતમન ેનાકમાથંી લોહી નીકળ્તુ ંહોય તો અ્ય નસકોરામાથંી 

સવબૅ લો અથવા 24 કલાક રાહ જતુઓ.
• ટેસટ બગડી જવાનતુ ંજોખમ ઘટાડવા માટે ટેસટ કરતા ંપહલેા ંઓછામા ંઓછી 

30 પમપનટ અગાઉ ખા્ો કે પી્ો નરહ.
• આ રકટસ માત્ર માણસોના ઉપયોગ માટે જ બનાવવામા ંઆવી છે.

તમન ેસહાયતા કરવા માટે સમગ્ર ગાઇડમા ંઉપયોગી રટપસ, સલાહ અને ચેતવણીસચૂક 
ખાનાઓં ્ેફલાયેલા ંછે. આ સચૂનાઓનતુ ંસટૅપ-બાય-સટૅપ કાળજીપવૂ્ગક પાલન કરવાથી તમન ે
પવશ્વસનીય પરરણામ મળે તેની સભંાવનામા ંઘણો સતુધારો થ્.ે

ટેસટ કરાવવા રવશે સલાહ

COVID-19 જેમને હો્ એવા 3માથંી 1 લોકોને 
ખબર હોતી નથી કે તેમને આ રોર છે.

તમારી સટટૅપ-બા્-સટટૅપ રાઇડ
સચૂનાઓ વાચંો અને યોગય ક્રમમા ંપગલાઓંનતુ ંપાલન કરો. 
પ્રતયેક ટેસટ સેટ અપ કરવામા ંલગભગ 15 પમપનટ લાગ્ ેઅને 
પરરણામો વધતુ 30 પમપનટ બાદ તૈયાર હ્.ે

પનયપમત સૅલ્ફ-ટેસટથી આપણે ્ેફલાવો ધીમો કરી ્કીએ છીએ અને આપણા ંકતુટતુ ંબો અને 
સમાજોમા ંસૌથી વધતુ કમજોર લોકોનતુ ંરક્ષણ કરવામા ંમદદ કરી ્કીએ છીએ.
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તમારા ટેસટનો પવસતાર તૈયાર કરો    6

તમારી ટેસટ રકટની સામગ્રી ચેક કરો   7

તમારો ટેસટ સેટ અપ કરો   8

તમારો સવૅબ સૅમપલ લો    10

કોઈ અ્ય માટે ટેસટ કરવો   11

સવૅબ સૅમપલ પર પ્રરક્રયા કરો    12

તમારતું પરરણામ વાચંો    14

તમારા પરરણામ અંગે જાણ કરો   15

તમારા પરરણામનો ્ો અથ્ગ છે   16

ટેસટનો દેખાવ    17

તમારી ટેસટ રકટનો સતુરબક્ષત રીતે પનકાલ કરો  17

તમારા ટેસટના ંપરરણામોની નોંધ કરો   18

15 
રમરનટનો
સેટ અપ 

તમારે શુ ંકરવાનુ ંછે

રવભાર શીર્ગક પષૃ્ઠ 

ટેસટ રકટનો ઓરડાના તાપમાને અથવા ્ંઠડી સકૂી જગ્ાએ (2°Cથી 30°C) સગં્રહ કરો. 
તેને સીધા સ ૂ્ ્ગપ્રકાશમા ંમકૂશો નરહ અથવા રરિજ કે રિીઝરમા ંસગં્રહ કરશો નરહ. 

રકટનો ઉપયોગ ઓરડાના તાપમાને (15°Cથી 30°C) કરવો જોઈએ. જો રકટનો સગં્રહ 
ઠંડા પવસતારમા ં(15°Cથી ઓછ ંતાપમાન) સગં્રહ કરવામા ંઆવયો હોય તો તેનો 
ઉપયોગ કરતા ંપહલેા ં30 પમપનટ માટે તેન ેઓરડાના સામા્ય તાપમાને મકૂી રાખો. 

ટેસટ રકટ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.

સલાહ
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આ ટેસટ રવશે

શા માટે તમારે સૅલ્ફ-ટેસટ કરવો જોઈએ
આ સૅલ્ફ-ટેસટ રકટ જેમન ેલક્ષણો ન હોય એવા લોકો માટે છે, તમન ેચેપ લાગયો છે કે કેમ ત ે
ચેક કરવા માટે ત ેનાક અને ગળા માટેનો સવૅબ ટેસટ છે.

લક્ષણ પવનાના લોકો એ લોકો છે જેઓ વાઇરસના વાહક હોય છે, પરં્ તુ તેના ંકોઈ લક્ષણો 
દ્ા્ગવતા નથી.

જો COVID-19 માટે તમારો ટેસટ પૉઝઝરટવ આવે તો તમે:
• બબમારીનો ્ેફલાવો મયા્ગરદત કરવામા ંમદદ કરી ્કો છો, તમ ેઅને તમારા ઘરના 

લોકોએ સરકારી પનદદે્ોનતુ ંપાલન કરીને સૅલ્ફ-આઇસોલેટ થવતુ ંજોઈએ:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/ 

• તમ ેજેમની સાથ ેનજીકના સપંક્ગમા ંઆવયા હોય એવા લોકો અથવા છેલલા 14 રદવસોમા ં
તમ ેજે સથળોની મતુલાકાતો લીધી હોય ત ેઅંગે લોકોન ેજાણ કરો અને સભંપવત 
COVID-19 ચેપ માટે ટેસટ કરાવવા માટે કહો.

જો તમારો COVID-19 માટેનો ટેસટ નૅરેરટવ આવે તો
એવી સભંાવના છે કે ટેસટ કરવામા ંઆવયો ત ેસમયે તમને ચેપ લાગેલો ન હતો. જોકે,  
નગેૅરટવ ટેસટથી એવી કોઈ ખાતરી મળતી નથી કે તમને કોરોનાવાઇરસનો ચેપ લાગયો નથી.

આ ટેસટ કોના માટે ્ોગ્ છે

વધારાની સહા્તા કાથંી મેળવવી
સૅલ્ફ-ટેસટ માટે વધતુ મારહતી કાથંી મેળવવી: gov.uk/covid19-self-test-help

ટેસટ કેટલી વખત કરવો
તમારે કેટલી વખત ટેસટ કરવો જોઈએ તેમા ંતમારા સજંોગો અને હાલના રાષ્ટ્ીય અને 
સથાપનક પનદદે્ોના આધારે ્ેફર્ફારો થઈ ્કે છે.

જો તમન ેકોરોનાવાઇરસ (COVID-19)ના ંલક્ષણો હોય અથવા કોરોનાવાઇરસ 
(COVID-19)નો ચેપ લાગયો હોય તો કૃપા કરીને ઑનલાઈન NHSના પનદદે્ો જતુઓ: 
nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

જો તમન ેકોરોનાવાઇરસ (COVID-19)ના ંલક્ષણો હોય અને તમારી કસથપત વધારે ખરાબ 
થાય અથવા તમન ે7 રદવસો બાદ સારતું ન થાય તો NHS 111 ઑનલાઇન સેવાનો 
ઉપયોગ કરો: 111.nhs.uk. જો તમ ેઇ્ટરનેટની સતુપવધા ધરાવતા ન હો તો NHS 111 
પર કૉલ કરો. તબીબી કટોકટી માટે 999 ડાયલ કરો.

જો તમને ઝચંતા થતી હો્ તો મદદ મેળવવામા ંમોડંુ કરશો નરહ. તમારી આંતરસઝૂ પર 
રવશ્ાસ કરો.

સલાહ

18 વર્ગની ઉંમરના લોકો
સૅલ્ફ-ટેસટ અને રરપોટ્ગ , 
જરૂર જણાય તો મદદ 
સાથ.ે

12થી 17 વર્ગના રકશોરો
જાતે ટેસટ કરો અને 
વડીલના પનરીક્ષણ સાથ ે
રરપોટ્ગ  કરો. વડીલ જરૂર 
પડે ત ેપ્રમાણે ટેસટ કરી 
્કે છે.

12 વર્ગથી ઓછી ઉંમરના ં
બાળકો
12 વષ્ગથી ઓછી ઉંમરના ં
બાળકોનતુ ંટેસટ કોઈ પતુખત 
વયક્ત દ્ારા કરવામા ં
આવવતુ ંજોઈએ. 
જો તમન ેબાળકનતુ ંટેસટ 
કરવાનતુ ં્ફાવ ેનરહ તો આ 
ટેસટ કર્ો નરહ. 
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કશુકં નકુસાન પામ્ુ ંહો્, તટૂી ર્ુ ંહો્ કે ગમુ થ્ુ ંહો્ તો શુ ંકરવું
જો તમ ેનોરટસ કરો કે ક્ાકન ેનતુકસાન થ્તુ ંછે, ્ટૂી ગ્તુ ંછે કે ખોવાયેલતુ ંછે તો કૃપા કરીને 
ટેસટ રકટનો ઉપયોગ કર્ો નરહ. તમ ેગ્રાહક સપંક્ગ કે્દ્રન ેકૉલ કરીન ેતમારો પ્રપતભાવ 
આપી ્કો છો. લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્ર ે11 વાગયા સતુધી ખતુલલી રહ ેછે.

કૉલ કરો: 119 (મોબાઇલ અને લૅ્ડલાઇનમાથંી મ્ફત).  
અમે 200 ભાષાઓમા ંતેમજ બરિરટ્ સાઇન લૅલ્ગવજમા ંસહાયતા આપીએ છીએ. 

જો તમન ેકોઈ સાધન દ્ારા નતુકસાન થ્તુ ંહોય તો ત ેઅંગે જાણ કરવાથી અ્યોને 
મદદ મળી ્કે તો કૃપા કરીને આ બલંક પર જાઓ:
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

તમારી રકટની સામગ્રી ચેક કરો

 1   આ સચૂના માગ્ગદપ્શિકા કાળજીપવૂ્ગક વાચંો. જો 
તમન ેવધતુ સહાયતાની જરૂર હોય તો તમ ેસવબૅ 
ટેસટ વીરડયો ઑનલાઇન પણ જોઈ ્કો છો:  
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

ટેસટ ્રૂ કરતા ંપહલેા ંતરત એક સમતલ 
સપાટી સવચછ કરો, સા્ફ કરીને કોરી કરો, 
જેથી તેના પર ટેસટ રકટ મકૂી ્કાય.

સાબતુ અને સાધારણ ગરમ પાણી અથવા 
હૅ્ ડ સૅપનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરીને 20 
સેકંડ માટે તમારા હાથ બરાબર ધતુઓ.  

જો એકથી વધતુ ટેસટ કરી રહ્ા હો તો સપાટી 
સા્ફ કરો અને પ્રતયેક ટેસટની વચચ ેતમારા 
હાથ ્ફરીથી ધતુઓ.

2  

3  

તમારા ટેસટ પહલેા ં
30 પમપનટ માટે કશતુ ં
ખા્ો કે પી્ો નરહ

4   તમારા ટેસટ બૉ્સમા ંતમારી પાસે નીચેની વસ્ તુઓ હોવી જોઈએ:

સીલ કરેલા પૅકેજજંગમા ંટેસટ નસટ્પ

ઍ્સટે્્્ન 
બ્ફર સૅ્ે

ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂ સીલ કરેલા રૅપરની 
અંદર સવૅબ લો 

ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂ હોલડર

કચરાની બૅગ

તમારે જોઈ્:ે 
• ઘરડયાળ કે ્લૉક જેવતુ ંટાઇમર
• રટશ્ ૂ 
• અરીસો
• સર્ેફસ ્લીનર
• હૅ્ ડ સૅપનટાઇઝર અથવા સાબતુ અને 

ગરમ પાણીની સતુપવધા.

30 
રમરનટ

1. તમારા ટેસટનો રવસતાર તૈ્ાર કરો

સલાહ

20
સેકંડ
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કાળજી લો

કાળજી લો

કાળજી લો

20
સેકંડ

2. તમારંુ ટેસટ સેટ અપ કરો

30 
રમરનટ

ચેતવણી

6  10  

5  9  

સાબતુ અને ગરમ પાણીનો અથવા હૅ્ ડ 
સૅપનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરીને 20 સેકંડ માટે 
તમારા હાથ ્ફરીથી બરાબર ધતુઓ. 

જો તમ ેકોઈ અ્ય વયક્ત પર આ ટેસટ કરી 
રહ્ા હો તો તમારે બનંેએ હાથ ધોવા જોઈએ 
અથવા તમારા હાથ ્ફરીથી સૅપનટાઇઝ કરવા 
જોઈએ.

  તમ ેઉપયોગ કરવા માટે તૈયાર હો તયારે જ 
સવૅબ પૅકેજજંગ ્ફાડીને ખોલો અને હળવથેી 
સવૅબ બહાર કાઢો.  

હળવથેી રટશ્મૂા ંતમારા નાકને ખખંેરો અને 
કચરાપેટીમા ંરટશ્નૂ ે્ફેંકી દો.

જો તમ ેબાળકનો ટેસટ કરી રહ્ા હો તો તેન ે
પોતાનતુ ંનાક ખખંેરવામા ંમદદ કરો. આ 
એટલા માટે છે જેથી તેન ેવધારાના મ્કૂસથી 
છૂટકારો મળે.

સીલ કરેલી બૅગમાથંી ટેસટ નસટ્પ લો અને 
તેન ેસવચછ સમતલ સપાટી પર મકૂો. 

7  11   સૅ્ ેકાળજીપવૂ્ગક ્ેફરવો અથવા તોડીને 
ખોલો. તેન ેતમારા ચહરેાથી દૂર રાખીને 
ખોલો અને તેમાથંી કોઈ બલક્વડ ઢોળાય 
નરહ તેની સાવધાની રાખો.

 ભરેલી ટ્બૂન ેઍ્સટે્્્ન ટ્બૂ હોલડરમા ં
મકૂો, જે બૉ્સની અંદર જોડેલ છે. 

 ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂ ખોલો અને હળવથેી 
સૅ્ને તુ ંબધતુ ંપ્રવાહી દબાવીન ેટ્બૂમા ંકાઢો. 

ટ્બૂની પવરતુદ્ધ સૅ્નેે અડો નરહ તેની 
કાળજી રાખો. સૅ્ ેપરૂી પાડવામા ંઆવલેી 
પલાનસટકની કચરાની બૅગમા ંમકૂો.

8  12  

એક વખત ખલૂયા બાદ 30 પમપનટની 
અંદર ટેસટ ્રૂ કરો.

સવૅબની નરમ, રે્મી ટોચન ેઅડ્ો નરહ.

તમારી સમક્ષ સીલ કરેલા રૅપરમા ંસવૅબ 
્ોધો. સવૅબની હળવી, રે્મી ટોચ ઓળખો. 

ચેતવણી
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3. તમારો સવૅબ સૅમપલ લો

સવૅબની રે્મી ટોચ વડે જીભ, દાતં, ગાલ, પેઢા ંકે અ્ય કોઈ સપાટીઓન ેઅડ્ો નરહ. 
જો ત ેઅ્ય કોઈ વસ્ તુને અડે તો તેનાથી તમારો નમનૂો બગડી ્કે છે.  તમારા હાથ વડે 
સવૅબની સતુવંાળી,એ રે્મી ટોચન ેકારેક અડ્ો નરહ.

જો 12 વર્ગથી ઓછી ઉંમરના બાળક અથવા જેને મદદની જરૂર હો્ એવી વ્ક્તનો ટેસટ કરતા 
હો તો પાન 11 પરના ંપરલાઓંને અનસુરો.

કોઈ અ્્ માટે ટેસટ કરવો

12 વષ્ગથી ઓછી ઉંમરના ંબાળકોનતુ ંપરીક્ષણ કોઈ વડીલ દ્ારા થવતુ ંજોઈએ. જેમન ેસહાયતાની 
જરૂર હોય એવા બાળક કે વયક્તન ેકઈ રીતે તૈયાર કરવા અને તેમનો ટેસટ કરવો ત ેઅંગે નીચેના 
પનદદે્ોનતુ ંપાલન કરો. તમ ેઆ બલંક પર ડમૅો વીરડયો જોઈ ્કો છો:  
gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help

જો તમ ેબાળકનતુ ંપરીક્ષણ કરી રહ્ા હો તો તઓેન ેટેસટ રકટ બતાવો અન ેતમ ેશતુ ંકરવા જઈ રહ્ા છો 
ત ેપવ્ ેતઓેન ેવાત કરો. જો ્ક હોય તો તને ેકોઈના ખોળામા ંબેસાડો અથવા કોઈન ેતનેો હાથ 
પકડવાનતુ ંકહો. બાળકને રટશ્મૂા ંપોતાનતુ ંનાક ખખેંરવાનતુ ંકહો. રટશ્નૂ ેબધં કચરાપટેીમા ંમકૂો.

તમારા હાથમા ંસવૅબ પકડો, બાળકન ેપોતાનતુ ં
મોં પહોળં કરવાનતુ ંઅને પોતાનતુ ંમાથતુ ંપાછળ 
તર્ફ નમાવવાનતુ ંકહો. સવૅબની રે્મી ટોચન ે
બનં ેકાકડાઓ પર (અથવા તેમનતુ ંજયા ંસથાન 
હોય તયા)ં હળવથેી ઘસો. 

દરેક બાજતુએ 4 વખત સારા સપંક્ગ  સાથ ેઆ 
કામ કરો. સવૅબ કાળજીપવૂ્ગક દૂર કરો.

તમન ેજયા ંસતુધી થોડા અવરોધનો 
અનતુભવ ન થાય તયા ંસતુધી તેમના કોઈ 
1 નસકોરામા ંઆ જ સવૅબની રે્મી ટોચ 
હળવથેી મકૂો. 

વ્તુ્ગળાકાર ગપતમા ંતેઓના નાકની 
અંદરના ભાગ ્ફરતે 10 વખત સવૅબ 
હળવથેી ્ેફરવો. 

જો તમ ેકાકડા પર સવૅબ ્ેફરવયો ન હોય 
તો બનં ેનસકોરામંા ંસવૅબ ્ેફરવો અને દરેક 
નસકોરામા ં10 સપંણૂ્ગ વ્તુ્ગળો બનાવો.x 10 x 10

2.5 સેમી

x 4 x 4

13  13

14

15

14  

15

એ જ સવૅબન ેહળવથેી 1 નસકોરા પર 
તયા ંસતુધી મકૂો, જયા ંસતુધી તમન ેહળવા 
અવરોધનો અનતુભવ ન થાય (તમારા 
નાકમા ંલગભગ 2.5 સેમી ઉપર).

સવૅબન ેનસકોરાની અંદર હળવથેી ઘસો,  
10 સપંણૂ્ગ વ્તુ્ગળ બનાવો. કોઈ બળ કરવાની 
જરૂર નથી.

આનાથી અસવસથતા થઈ ્કે છે.  
જો તમન ેમજબતૂ ગપતરોધ અથવા 
દતુખાવાનો અનતુભવ થાય તો સવબૅ બબલકતુલ 
વધારે ઊંડો દાખલ કર્ો નરહ.

તમારતું મોં એકદમ પહોળં કરો અને સવબૅની 
રે્મી ટોચન ેબનં ેકાકડાઓ પર ઘસો 
(અથવા તેમનતુ ંજયા ંસથાન હોય તયા)ં. 

પ્રતયેક બાજતુ  પર 4 વખત સારા સપંક્ગ  સાથ ે
આમ કરો (તમન ેઆ કામ કરવામા ંસહાયતા 
મળે ત ેમાટે ટૉચ્ગ અથવા અરીસાનો ઉપયોગ 
કરો). તમારા ગળાના પાછળના ભાગેથી 
કાળજીપવૂ્ગક સવબૅ દૂર કરો.

ચેતવણી
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15  
સેકંડ

4. સવૅબ સૅમપલ પર પ્રરરિ્ા કરો

શ્ષે્ઠ દેખાવ માટે તમારા નસકોરાને લછૂ્ા બાદ  
્ક તેટલી જલદી સવૅબન ેટેસટ કરો.

રટપ

x 2

આ પગલતુ ંપરૂતું કયા્ગ બાદ તમારા 
હાથ ્ફરીથી ધતુઓ.

સલાહ

30 
રમરનટ

તમ ેસવબૅન ેદૂર કરો ત ેદરપમયાન 
ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂન ેતનેી સામ ેસજજડ 
અડાડી રાખો. 

સવૅબની રે્મી ટોચમાથંી તમ ેબધતુ ંપ્રવાહી 
દૂર કરો તેની ખાતરી કરો.

સવૅબન ેપરૂી પાડવામા ંઆવલેી કચરાની 
બૅગમા ંમકૂો.

પ્રવાહીના ં2 ટીપા ંટેસટ નસટ્પ પર સપેપસમેન 
વલે (S) પર મકૂવા માટે ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂન ે
હળવથેી દબાવો.

ખાતરી કરો કે તમ ેપ્રવાહી પાડી રહ્ા 
હો, નરહ કે હવાનો પરપોટો. નમનૂાના 
એકત્રીકરણની કપૂી સવૅબની સાથ ેકચરાની 
બૅગમા ંમકૂો. 

ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂ લો,અને સવબૅની રે્મી ટોચ 
ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂમા ંએવી રીતે મકૂો જેથી ત ે
પ્રવાહીમા ંરહ.ે

ટોચન ેબળ સાથ ેઍ્સટે્્્ન ટ્બૂની ધાર 
સામે દબાવો, જે દરપમયાન 15 સેકંડ માટે 
ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂની ્ફરતે તેન ે્ેફરવો. 
પ્રવાહીમા ંતમારતું સૅમપલ ટ્ા્સ્ફર કરવા  
માટે આમ કરવામા ંઆવ ેછે.

ટેસટત રકટ સવચછ અને સમતલ સપાટી 
પર હોય તેની ખાતરી કરો. 

ટેસટ દરપમયાન નસટ્પને ખસેડ્ો નરહ.

ઢાકંણને ચતુસત રીતે ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂ પર 
મકૂો જેથી કોઈ પણ લીકેજ ટાળી ્કાય.

ટાઇમર સેટ કરો અને તમ ેતમારતું પરરણામ 
વાચંો ત ેપહલેા ં30 પમપનટ રાહ જતુઓ. 

20 પમપનટ બાદ કોઈ પણ સમય ેપૉબઝરટવ 
રરઝલટ આવી ્કે છે, પરં્ તુ નૅગેરટવ રરઝલટ 
નોંધવા માટે તમારે પરૂી 30 પમપનટ સતુધી 
રાહ જોવી જોઈએ, કારણ કે ટેસટ લાઇન (T) 
દેખાવામા ંઆટલો સમય લઈ ્કે છે.

16  19  

17 20  

18 21

તમારતું પરરણામ કેવી રીતે વાચંવતુ ંઅને ત ેઅંગે કેવી રીતે જાણ કરવી ત ેપછીના પાને જાણો. >>



123456789

1514 તમારા પરીક્ષણના ંબધા ંપરરણામો NHSને જણાવો તમારા પરીક્ષણના ંબધા ંપરરણામો NHSને જણાવો

5. તમારંુ પરરણામ વાચંો 6. તમારા પરરણામ અંરે જાણ કરો

અરત્નું
તમારે તમારા ંપૉઝઝરટવ, નૅરેરટવ અને વોઇડ 
પરરણામો અંરે NHSને જાણ કરવી જોઈએ.

QR કોડ

આઇડી નબંર

ટેસટન ેપવકસવા માટે 30 પમપનટથી વધતુ સમય માટે રાખી 
મકૂ્ો નરહ, કારણ કે તનેાથી પરરણામ અમા્ય થ્ે.

30 
રમરનટ

અમા્્ પરરણામ
ક્ટ્ોલ લાઇન (C) દેખાઈ ્કતી નથી.

ઑનલાઇન રરપોટ્ગ  કરો (સૌથી ઝડપી )
જો તમ ેઇંગલૅ્ડ, વલેસ અથવા ઉત્તર આયલલ્ૅ ડમા ં
રહતેા હો તો આ વબેસાઇટ પર જાઓ:  
gov.uk/report-covid19-result

જો તમ ેસકૉટલૅ્ડમા ંરહતેા હો તો આ બલકં પર જાઓ: 
covidtest.scot

નૅરેરટવ રરઝલટ
એક રંગીન લાઇન ક્ટ્ોલ લાઇનના 
પવસતારમા ં(C) દેખાય છે. ટેસટ લાઇનના 
પવસતારમા ં(T) કોઈ લાઇન દેખાતી નથી.

ટેસટના ંબધા ંપરરણામો રેકૉડ્ગ કરવાથી વજૈ્ાપનકો 
વાઇરસના નવા રોગચાળાઓ જોઈ ્કે છે અને 
પ્રપતભાવ કેવી રીતે આપવો ત ેઅંગે સલાહ આપી 
્કે છે. જો લોકો માત્ર પૉબઝરટવ પરરણામ જ રરપોટ્ગ  
કરે તો કેસના ંસતરો ખરેખર હોય તેના કરતા ંવધારે 
લાગે છે. 

તથેી, તમારતું પરરણામ નગેૅરટવ અથવા વોઇડ હોય તો 
પણ તમ ેખાતરી કર્ો કે NHSની મારહતી ચોક્કસ રહ.ે  

તમારા પરરણામ અંગે જાણ કરવા માટે તમારે તેની 
નીચ ેએક QR કોડ, અથવા આઇડી નબંરની જરૂર 
પડ્.ે 

અથવા ટેઝલ્ફોનથી જાણ કરો 
119 પર કૉલ કરો

લાઇનો દરરોજ સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગયા સતુધી 
ખતુલલી રહ ેછે, (મોબાઇલ અને લૅ્ડલાઇનમાથંી 
મ્ફત)

જો તમારો ટેસટ પૉબઝરટવ આવ ેતો તમારે 
અને તમારા ઘરના લોકોએ સરકારી પનદદે્ોનતુ ં
પાલન કરીને સૅલ્ફ-આઇસોલેટ થવતુ ંજોઈએ:  
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
self-isolation-and-treatment/

અરત્નું

પૉઝઝરટવ પરરણામ
બ ેલાઇનો દેખા્.ે એક રંગીન લાઇન ક્ટ્ોલ લાઇનના 
પવસતારમા ં(C) હોવી જોઈએ અને અ્ય રંગીન લાઇન 
ટેસટ લાઇનના પવસતારમા ં(T) હોવી જોઈએ.

Cની પાસેની એક લાઇન અને Tની પાસેની એક લાઇન, 
એમ બ ેલાઇનો, ઝાખંી લાઇનો પણ સચૂવ ેછે કે ટેસટ 
પૉબઝરટવ છે.
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7. તમારા પરરણામોનો અથ્ગ શો છે

અમા્્ પરરણામ
જો તમારતું વોઇડ પરરણામ આવ ેતો આનો અથ્ગ એ છે કે ટેસટ બરાબર થયો નથી. 
તમારે પૅકમાથંી વધતુ એક લૅટરલ ફલો ટેસટનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. પ્રથમ 
ટેસટમાથંી ક્ાનો પણ ્ફરીથી ઉપયોગ કર્ો નરહ અને પગલા 1થી ટેસટની 
કાય્ગપ્રણાલી ્રૂ કરો.

ટેસટનો દેખાવ
જો કોઈ વયક્તના ્રીરમા ંકોરોનાવાઇરસ (COVID-19)ના ંઉચચ સતરો હોય તો 
ટેસટમા ંપૉબઝરટવ પરરણામ આવ ેએવી સભંાવના વધારે હોય છે. 
આનો અથ્ગ એ છે કે જેઓ હાલમા ંચેપગ્રસત હોય અને તાતકાબલકપણે સૅલ્ફ-આઇસોલેટ 
થવતુ ંજેમના માટે જરૂરી હોય એવા લોકોની ઓળખ થવાની સભંાવના વધારે હોય છે.

તમારી ટેસટ રકટનો સરુઝક્ષત રીતે રનકાલ કરો
એક વખત તમારો ટેસટ પરૂો થયા બાદ તમામ વપરાયેલી ટેસટ રકટની સામગ્રી પરૂી 
પાડેલી કચરાની બૅગમા ંમકૂો અને તેન ેતમારા ઘરના સામા્ય કચરામા ંમકૂો. 

પનકાલ બાદ તમારા હાથ બરાબર ધતુઓ.

પૉઝઝરટવ રરઝલટ
જો તમારતું પૉબઝરટવ પરરણામ આવ ેતો તેનો અથ્ગ એ છે કે હાલમા ંતમન ેહાલમા ં
COVID-19નો ચેપ લાગયો છે અને અ્યોને ચેપ લગાડ્ો એવતુ ંજોખમ છે. જયારે તમ ે
તમારા પરરણામ અંગે જાણ કરો તયારે હવ ેપછી કયા ંપગલા ંલેવા ંત ેઅંગે તમન ેવધતુ 
સચૂના આપવામા ંઆવ્.ે   

નૅરેરટવ રરઝલટ
જો તમારતું નૅગેરટવ પરરણામ આવ ેતો એવી સભંાવના છે કે ટેસટ કરવામા ંઆવ્તુ ં
ત ેસમય ેતમન ેચેપ લાગેલો ન હતો. જોકે, નૅગેરટવ ટેસટથી એવી કોઈ ખાતરી 
મળતી નથી કે તમન ેCOVID-19નો ચેપ લાગયો નથી. 

જો તમારો ટેસટ નૅગેરટવ આવ ેતો તમારે પનયપમત હાથ ધોવા, સામાજજક અંતર 
રાખવતુ ંઅને જયા ંજરૂર હોય તયા ંમાસક પહરેવા સરહતના રાષ્ટ્ીય અને સથાપનક 
પનયમો અને પનદદે્ોનતુ ંપાલન કરવાનતુ ંચાલતુ રાખવતુ ંજોઈએ.

જો તમન ેભારે તાપમાન, નવી કે સતત રહતેી ખાસંી અથવા તમારી સવાદ કે ગધં 
પારખવાની ક્ષમતાનો હ્ાસ અથવા તેમા ં્ેફર્ફાર થવો વગેરે લક્ષણો જણાય તમારે 
અને તમારા ઘરના લોકોએ સૅલ્ફ-આઇસોલેટ થવતુ ંજોઈએ અને થાય અને  
gov.uk/get-coronavirus-test પર વધતુ એક ટેસટ કરાવવા માટેના પનદદે્ો છે 
અથવા 119 પર ગ્રાહક સપંક્ગ  કે્દ્રને કૉલ કરીને વધતુ એક ટેસટ કરાવો. લાઇનો 
સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગયા સતુધી રોજ ખતુલલી રહ ેછે.

તમ,ે તમારી સાથ ેરહતેી કોઈ પણ વયક્ત, અને તમારા સપોટ્ગ  બબલમા ંહોય એવી 
કોઈ પણ વયક્તએ હાલના રાષ્ટ્ીય અને સથાપનક પનદદે્ો અનતુસાર સૅલ્ફ-આઇસોલેટ 
થવતુ ંજોઈએ, જે આ બલંક પર મળી ્ક્:ે nhs.uk/conditions/coronavirus-
COVID-19/self-isolation-and-treatment/

ચેતવણી

જો સમસ્ા ચાલ ુરહ ેતો
જો સમસયા ચાલતુ રહ ેતો ટેસટ રકટસનો તાતકાબલકપણે ઉપયોગ કરવાનતુ ંબધં કરો.  
જો તમારી પાસે બીજો એક ટેસટ ઉપલબધ ન હોય તો તમ ેNHS COVID-19 ઍપ 
દ્ારા અથવા નીચેની બલંક પર જઈન ેઅલગ પ્રકારનો ટેસટ કરાવી ્કો છો:
gov.uk/get-coronavirus-test અથવા 119 પર ગ્રાહક સપંક્ગ કે્દ્રન ેકૉલ કરીન ેતમે 
કરી ્કો છો. લાઇનો દરરોજ સવારે 7 વાગયાથી રાતે્ર 11 વાગયા સતુધી ખતુલલી રહ ેછે.

તમે તમારો ટેસટ ત્ારે જ પરૂો કરશો,  
જ્ારે તમે તમારા પરરણામ અંરે જાણ કરી હો્

9

8
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પ્રૉડ્ટ કોડ 
TK2196    

પ્રૉડ્ટ કોડ 
TK2193 

તમારા ટેસટના ંરરઝલટની નોંધ બનાવો

ત ેતમારા પોતાના રેકૉડ્ગ માટે છે. તેમ છતાયં ેતમારે તમારા પરરણામ 
અંગે NHSન ેજાણ કરવાની રહે્ ે (મારહતી માટે જતુઓ પાન 15).
આ બલંક પર જાઓ: gov.uk/report-covid19-result

ટેસટ કોણે ક્ુું તારીખ સમ્ ટેસટનુ ંરરઝલટ

તમારી રકટમા ંનીચેની સામગ્રી છે

વસતઓુ 3-પૅક 7-પૅક

ઉપયોગ માટે સચૂનાઓ (આ દસતાવેજ) 1 1

ટ્બૂ હોલડરના કાણા સાથને તુ ંખોખતુ ં 1 1

સીલ કરેલા પૅકમા ંટેસટ નસટ્પ 3 7

ઍ્સટે્્્ન બ્ફર સૅ્ ે 3 7

ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂ હોલડર 3 7

સીલ કરેલા રૅપરની અંદર સવૅબ 3 7

કચરાની બૅગ 3 7



20 તમારા પરીક્ષણના ંબધા ંપરરણામો NHSને જણાવો

NHS ટેસટ ઍ્ડ ટે્સ પ્રોગ્રામ હઠેળ DHSC રડપલૉયમે્ટના ભાગરૂપ ેજ આ સાધનનો સપલાય 
કરવાની પરવાનગી છે.

ઉતપાદક: Department of Health and Social Care, 39 Victoria Street, 
Westminster, London, SW1 0EU. 

DHSCને કરાર હ્ેઠળ ઉતપાદન કરી આપનાર: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 
2F/3F/4F, No. 188, Pingcheng South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, 
Fujian, 361026, P. R. China.

સજં્ાઓનો અનતુક્રમ

ઇથીલીન ઑ્સાઇડનો 
ઉપયોગ કરીને 
જ ં્ તુમત્ુ ત કરા્તું

આ દસતાવેજમાનંી બધી મારહતી અને તસવીરો 18 જૂન 2021 પ્રમાણે સાચી છે.

સસંકરણ 1.3.4

2 – 30°C 
પર સગં્રહ કરો

ઉપયોગ માટે 
સચૂનાઓ  
જતુઓ

આ તારીખ સતુધીમા ં
ઉપયોગ કરવો જોઈએ

્ફરીથી ઉપયોગ 
કર્ો નરહ

ઉતપાદનની 
તારીખ

લૉટ ક્રમાકં

સયૂ્ગપ્રકા્થી  
દૂર રાખો

ટેસટસ માટે 
પરૂ્ તુ ંધરાવ ેછે

કોરતું રાખો

ઉતપાદક

પૅકેજને નતુકસાન 
થ્તુ ંહોય તો 
ઉપયોગ કર્ો નરહ

ચેતવણી

કાચની અંદરનતુ ં
પનદાનાતમક 
તબીબી સાધન 

રરસાઇ્લેબલ

SterilisedUsing  

DO  date  

Manufacturer

consult   

Do      InVitro   USE 
2°C

30°C

TEMPERATURE 

keep   
keep 

Batch 

⚠

xxSUFFICIENT 

Manufacturer


