ઘરમાં જ રહોઃ સંભિવત અથવા �ુ�ષ્ટ
કરાયેલ કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના
ચેપ ધરાવતા ઘરનાં સભ્યો માટ�ની
માગર્દિશ�કા

આ માગર્દિશ�કા કોના માટ� છે
�વનો બચાવવા માટ� તેમજ NHS�ુ ં રક્ષણ કરવા માટ� સમાજમાં
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના ચેપનો ફ�લાવો ઘટાડવા આપણે સ�ુ પગલાં
લઈએ તે અગત્ય�ુ ં છે .
આ માગર્દિશ�કા આમના માટ� છે ઃ



� લોકોને કોિવડ-19ને કારણે કદાચ થયાં હોઈ શક� તેવાં �ચહ્નો હોય તેઓ,
�ઓ ટ�સ્ટ કરાવવાની રાહ જોઈ રહ્યાં હોય તેમના સ�હત



� લોકોની કોિવડ-19ની તપાસ�ુ ં પ�રણામ પો�ઝ�ટવ આવ્�ુ ં હોય તેઓ (તેમને
કોઈ �ચહ્નો હોય ક� ન�હ)



કોિવડ-19નાં �ચહ્નો ધરાવતી કોઈ વ્ય�ક્ત અથવા �મના કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં
પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવ્�ુ ં હોય તેવો કોઈ વ્ય�ક્તની સાથે હાલમાં એક જ
ઘરમાં રહ�તાં લોકો
આ માગર્દિશ�કામાં ઘરનાં સભ્યો એટલે ક�ઃ



એકલી રહ�તી કોઈ એક વ્ય�ક્ત



એક જ સરનામે રહ�તાં લોકો�ુ ં �ૂથ (�ઓ એકબી�ંનાં સગાં હોય ક� ન પણ
હોય) અને �ઓ રસો�ુ,ં બાથ�મો ક� ટોઈલેટો તેમજ બેઠકના િવસ્તારો
એકબી�ં સાથે વહ�ચીને વાપરતાં હોય. આમાં બો�ડ�ગ સ્�ૂલોમાં અથવા
રહ�ઠાણોના હૉલમાં રહ�તાં િવદ્યાથ�ઓનો સમાવેશ થઈ શક� �ઓ આવી
સ�હયાર� �ુિવધાઓ વાપરતાં હોય
આ માગર્દિશ�કા તમારા સપોટર્ બબલ ક� ચાઈલ્ડક�ર બબલમાં રહ�લાં લોકોને
પણ લા�ુ પડ� છે .
કોિવડ-19 ટ�સ્ટ�ુ ં પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવ્�ુ ં હોય તેવી કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે જો
તમે સંપકર્ માં આવ્યાં હો, પરં � ુ હાલમાં તેમની સાથે એક જ ઘરમાં ન રહ�તાં હો,
તો અલગ માગર્દિશ�કા અ�ુસરો. જો તમે િવદ� શથી �ુ.ક�. આવ્યાં હો, તો તમાર�
કદાચ સેલ્ફ-આઈસોલેટ પણ કર�ું પડ�.
આ માગર્દશર્ન �ગ્લ�ડમાં લા�ુ પડ� છે .

લક્ષણો
કોિવડ-19નાં સૌથી અગત્યનાં �ચહ્નો નીચેનામાંથી કોઈપણની તા�તરની
શ�આત છે ઃ


નવી સતત ઉધરસ



��ુ તાપમાન



સ્વાદ અથવા �ઘવાની
ંૂ
તમાર� સામાન્ય શ�ક્ત જતી રહ�વી ક� તેમાં ફ�રફાર
થવો (એનો�સ્મયા)
મોટાભાગનાં લોકો માટ�, કોિવડ-19 એક હળવી �બમાર� રહ�શ.ે પરં �,ુ જો તમને
ઉપર જણાવેલામાંથી કોઈ પણ �ચહ્નો હોય, તો ઘર� જ રહો અને ટ�સ્ટ
કરાવવાની ગોઠવણ કરો.
કોિવડ-19 સાથે બી�ં અનેક �ચહ્નો સંકળાયેલાં છે . બી�ં �ચહ્નો અન્ય કોઈ
કારણોસર પણ હોઈ શક� છે અને માત્ર તે જ �ચહ્નો હોવાં તે કોિવડ-19 ટ�સ્ટ
કરાવવા � ૂર�ું કારણ નથી. તમારાં �ચહ્નો િવશે જો તમને �ચ�તા થતી હોય તો
તબીબી સલાહ લો.

કોિવડ-19 માટ� ના ટ�સ્ટ
કોઈને કોિવડ-19 છે ક� ન�હ તે ચકાસવા માટ� હાલમાં 2 પ્રકારના ટ�સ્ટ કરવામાં
આવી રહ્યા છે ઃ


પોલીમેરાસ ચેઈન ર�એક્શન (PCR) ટ�સ્ટ



લૅટરલ ફ્લો �ડવાઈસ એ�ન્ટ�ન (LFD) ટ�સ્ટ
PCR ટ�સ્ટ વાઈરસના RNA (ર�બોન્�ુક્લેઈક ઍિસડ, �ને�ટક પદાથર્) પકડ�
છે . PCR કોિવડ-19 માટ�ના સૌથી ભરોસાપાત્ર ટ�સ્ટ છે . તેનાં પ�રણામો

આવવામાં થોડ� વાર લાગે છે કારણ ક� સામાન્ય ર�તે તેના પર લેબોર� ટર�માં
પ્ર�ક્રયા કરવામાં આવે છે . જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય તો તમાર� PCR
ટ�સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ.
LFD ટ�સ્ટથી કોરોનાવાઈરસમાં રહ�લા પ્રોટ�ન પકડાય છે અને તે
સગભાર્વસ્થામાં કરવામાં આવતા ટ�સ્ટ �વો હોય છે . તે સરળ અને વાપરવામાં
સહ�લા હોય છે . LFDટ�સ્ટ બધા સંજોગોમાં PCRટ�સ્ટ �ટલા સચોટ હોતા નથી,
પરં � ુ કોરોનાવાઈરસ�ુ ં ��ું પ્રમાણ ધરાવતાં �ટલી સંખ્યાનાં લોકો PCR
ટ�સ્ટથી પકડ� શકાય છે એટલી જ સંખ્યામાં આ ટ�સ્ટ પણ પકડ� શક� છે .
� લોકોમાં કોિવડ-19નાં કોઈ �ચહ્નો ન હોય તેમનામાં �ુખ્યત્વે આ ટ�સ્ટ
કરવામાં આવે છે . ક�ર હોમ્સ, NHS અને સ્�ૂલોમાં કામ કરતાં કમર્ચાર�ઓના
િનયિમત ટ�સ્ટ કરવા માટ� LFD ટ�સ્ટ વાપરવામાં આવે છે , તેમ જ �ચહ્નો
વગરનાં લોકોનો ઝડપથી ટ�સ્ટ કર� આપવા સમાજમાં ચલાવવામાં આવતા
'એિસમ્પ્ટોમૅ�ટક ટ�સ્ટ�ગ પ્રોગ્રામ' તર�ક� ઓળખાતા પ્રોગ્રામોમાં તે વાપરવામાં
આવે છે .

�ુખ્ય સંદ�શાઓ
કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય અથવા ટ�સ્ટ�ુ ં પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવ્�ુ ં હોય તેવી
કોઈ પણ વ્ય�ક્તએ ઘર� જ રહ�� ું જોઈએ અને તાત્કા�લક સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ું
જોઈએ. આ�ુ ં કારણ એ છે ક� તમને પોતાને કોઈ �ચહ્નો ન હોવા છતાં બી�ં
લોકોમાં તમે તે ફ�લાવી શકો છો.
NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ[footnote 1] દ્વારા � ૂ�ચત કરવામાં આવ્યા બાદ જો તમે સેલ્ફઆઈસોલેટ ન�હ કરો તો તમને દં ડ કરવામાં આવી શક�. જો તમાર� ઘરમાં
રહ�વા�ુ ં અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવા�ુ ં જ�ર� હોય, તો NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ
સપોટર્ પેમન્ે ટ સ્ક�મ મારફતે તમે એક જ વાર મળતી £500ની � ૂકવણી
મેળવવા માટ� કદાચ હકદાર બની શકો.

ક�ટલાંક લોકો માટ� ઘરમાં બી�ં લોકોથી અલગ પડવા�ુ ં કદાચ �ુશ્ક�લ પડ�
એ�ું બને. જો તમે બાળકો સાથે રહ�તાં હો અથવા કોઈની સંભાળ રાખવાની
તમારા પર જવાબદાર� હોય, તો આ બધાં પગલાં લેવા�ુ ં શ� ન�હ બને,
પરં � ુ તે સંજોગોમાં તમારાથી બને તેટલી ક્ષમતા� ૂવર્ક આ માગર્દિશ�કા�ુ ં
પાલન કરો.

જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય અથવા કોિવડ-19ના ટ� સ્ટ�ુ ં
પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવ્�ું હોય તો
ઘરમાં રહો અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો

જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો શ� થાય, તો ઘરમાં રહો અને તાત્કા�લક સેલ્ફઆઈસોલેટ કરો. જો તમારા ટ�સ્ટ�ુ ં પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવ્�ુ ં હોય, પણ તમને
કોઈ �ચહ્નો ન હોય, તો ઘરમાં રહો અને તમા�ું પ�રણામ આવે એટલે તરત જ
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો. તમારા ઘરનાં સભ્યોએ પણ આઈસોલેટ કરવા�ુ ં રહ�શે.
જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય, અને અત્યાર �ુધીમાં ટ�સ્ટ ન કરાવ્યો હોય
તો PCR ટ�સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરો. તમે હોમ સેલ્ફ-સામ્પ�લ�ગ �કટની
અથવા ટ�સ્ટના સ્થળ પરની અપોઈન્ટમેન્ટની ક� ટ�સ્ટના પ�રણામની રાહ જોઈ
રહ્યાં હો તે દરમ્યાન ઘરમાં જ રહો. તમે અ�ુક ચો�સ સંજોગોમાં ઘરમાંથી
બહાર નીકળ� શકો છો, પરં � ુ કામ, શાળા ક� �હ�ર સ્થળોમાં ન �ઓ, અને
�હ�ર પ�રવહન ક� ટ�ક્સીનો ઉપયોગ ન કરો.
તમે �ાર� ઘરમાંથી બહાર નીકળ� શકો તે સંજોગો અહ� �ુઓ.
જો તમાર� ટ�સ્ટ કરાવવાના સ્થળે જવા માટ� ઘરમાંથી બહાર નીકળ�ું પડ� તેમ
હોય, તો સખતપણે સોિશયલ �ડસ્ટ�ન્સ�ગની સલાહ અ�ુસરો અને તે પછ� તરત
જ પાછાં ઘર� આવી �વ.

જો તમને NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ દ્વારા ટ�સ્ટના પો�ઝ�ટવ પ�રણામની �ણ
કરવામાં આવી હોય તો તમાર� આઈસોલેશનનો � ૂર� � ૂરો સમયગાળો � ૂરો કરવો
જ જોઈએ. આઈસોલેશનનો તમારો સમય �યારથી તમારાં �ચહ્નો શ� થયાં હોય
ત્યારથી, અથવા જો તમને કોઈ �ચહ્નો ન હોય તો તમારો ટ�સ્ટ કરવામાં આવ્યો
હોય ત્યારથી તાત્કા�લક શ� થઈ �ય છે . તમારા આઈસોલેશનના સમયમાં
�યારથી તમારાં �ચહ્નો શ� થયાં હોય તે �દવસનો (અથવા જો તમને �ચહ્નો ન
હોય તો � �દવસે ટ�સ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય તે �દવસનો) અને તે પછ�ના � ૂરા
10 �દવસનો સમાવેશ થાય છે . એટલે ક�, દાખલા તર�ક� જો તમારાં �ચહ્નો
મ�હનાની 15મી તાર�ખે કોઈ પણ સમયે શ� થયાં હોય (અથવા તમને �ચહ્નો ન
હોય પરં � ુ તમારો પહ�લો પો�ઝ�ટવ કોિવડ-19 ટ�સ્ટ 15મીએ કરવામાં આવ્યો
હોય), તો તમારો આઈસોલેશનનો સમય 25મીએ રાત્રે 23:59 વાગે � ૂરો થશે.
તમારાં �ચહ્નો જતાં રહ્યાં હોય અથવા જો તમને માત્ર ઉધરસ ક� એનોસ્મીઆનાં
જ �ચહ્નો રહ્યાં હોય, ક� � ઘણાં અઠવા�ડયાં �ુધી ચા�ુ રહ� શક� છે , તો તમે
આખા 10 �દવસ પછ� સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવા�ુ ં બંધ કર�ને તમારો સામાન્ય
િનયતક્રમ ફર�થી શ� કર� શકો છો. જો 10 �દવસ પછ� પણ તમને � ૂબ વધાર�
તાવ હોય, અથવા બી� કોઈ ર�તે ત�બયત ખરાબ હોય, તો ઘર� જ રહો અને
તબીબી સલાહ મેળવો.
જો તમે ટ�સ્ટના પો�ઝ�ટવ પ�રણામને કારણે આઈસોલેટ કર� રહ્યાં હો, પણ
તમને બી�ં કોઈ �ચહ્નો ન જણાયાં હોય, અને તમને તમારા આઈસોલેશનના
સમય દરમ્યાન કોિવડ-19નાં �ચહ્નો શ� થાય, તો � �દવસથી તમારાં �ચહ્નો શ�
થયાં હોય તે �દવસથી શ� કર�ને � ૂર� � ૂરા 10 �દવસની ગણતર� કર�ને નવા 10
�દવસનો આઈસોલેશનનો સમયગાળો શ� કરો.
આઈસોલેશનનો પહ�લો સમયગાળો � ૂરો કયાર્ બાદ જો કોઈ પણ સમયે તમને
કોિવડ-19નાં �ચહ્નો શ� થાય, તો તમાર� અને તમારા ઘરનાં સભ્યોએ આ
માગર્દિશ�કામાં આપેલાં પગલાં ફર�થી અ�ુસરવાં જોઈએ.

કોિવડ-19 વાળાં મોટાભાગનાં લોકોને હળવી બીમાર� ��ું લાગશે. જો તમાર�
બીમાર� અથવા ઘરનાં બી� કોઈ પણ સભ્યની બીમાર� વધાર� વણસવા લાગે,
તો �ુરંત જ તબીબી સલાહ મેળવો.
તમારા ઘરનાં અન્ય સભ્યોથી શ� તેટલા �ૂર રહ�વાનો પ્રયાસ કરો, ખાસ
કર�ને જો તેઓ તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત હોય તો. �યાર� પણ શ� હોય
ત્યાર� , બી�ં લોકો હાજર હોય ત્યાર� રસોડાં અને અન્ય બેઠક િવસ્તારો �વી
સ�હયાર� જગ્યાઓ ન વાપરો અને તમા�ું ભોજન ખાવા માટ� પા�ં તમારા
�મમાં લઈ �વ. તમારા ઘરની �દર સ�હયારા િવસ્તારોમાં સમય વીતાવતી
વખતે ચહ�રા પર�ુ ં આવરણ અથવા સ��કલ માસ્ક પહ�ર� રાખો.
તમારા ઘરની �દર, બગીચામાં ક� પોતાની અગંત આઉટડોર જગ્યામાં કસરત
કરો. તમારા ઘરની �દર ચેપ ફ�લાતો ઓછો કરવા માટ�ની સામાન્ય સલાહ�ુ ં
પાલન કરો.

તમને �ચહ્નો દ� ખાયાં હોવાને કારણે તમે ટ�સ્ટ કરાવ્યા પછ� જો
કોિવડ-19ના PCR ટ�સ્ટ�ુ ં તમા�ું પ�રણામ નેગેટ�વ આવે તો
જો તમારા PCR ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ નેગે�ટવ હોય, પરં � ુ તમને હ�ુ પણ �ચહ્નો
હોય, તો તમને કદાચ શરદ� ક� ફ્� ૂ �વો બીજો વાઈરસ હોઈ શક�. તમાર�
ત�બયત સાર� ન થાય ત્યાં �ુધી તમાર� ઘરમાં જ રહ�� ું જોઈએ. તમારાં �ચહ્નો
િવશે જો તમને �ચ�તા થતી હોય તો તબીબી સલાહ લો.
તમે આઈસોલેટ થવા�ુ ં બંધ કર� શકો છો, જોઃ


તમાર� ત�બયત સાર� હોય



તમારા ઘરમાં બી�ં કોઈને �ચહ્નો ન હોય અથવા કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં
પો�ઝ�ટવ પ�રણામ ન આવ્�ુ ં હોય



તમને NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ દ્વારા સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની સલાહ ન
આપવામાં આવી હોય
તમારાં �ચહ્નોને કારણે તમારા ઘરમાં જો બી� કોઈ આઈસોલેટ કર� રહ્યાં હોય
તો તેઓ પણ આઈસોલેશન બંધ કર� શક� છે .

તમારો આઈસોલેશનનો સમયગાળો � ૂરો થયા પછ� ટ�સ્ટ
કરાવવો
જો કોિવડ-19 માટ� PCR ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ પો�ઝ�ટવ આવ્�ુ ં હશે, તો સંભિવત
ર�તે તમે આ રોગ સામે અ�ુક રોગપ્રિતકારકતા િવકસાવી હશે. પરં � ુ દર� ક જણ
રોગપ્રિતકારકતા િવકસાવશે, અથવા તે ક�ટલો લાંબો સમય ચાલશે તેની
ખાતર� ન આપી શકાય. કોિવડ-19 ચેપ લાગ્યા પછ� ક�ટલાક સમય �ુધી PCR
ટ�સ્ટ પો�ઝ�ટવ રહ� તે શ� છે .
� કોઈને આ પહ�લાં કોિવડ-19ના PCR ટ�સ્ટ�ુ ં પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવ્�ુ ં હોય,
તેમનો 90 �દવસની �દર ફર�થી ટ�સ્ટ ન કરવો જોઈએ, િસવાય ક� તેમને
કોિવડ-19નાં બી�ં નવાં �ચહ્નો શ� થાય.
પરં �,ુ જો અગાઉના કોિવડ-19ના PCR ટ�સ્ટના પો�ઝ�ટવ પ�રણામના 90
�દવસની �દર તમે LFD ઍ�ન્ટ�ન ટ�સ્ટ કરાવો, દાખલા તર�ક� તમારા કામના
સ્થળ ક� કમ્� ૂિનટ� ટ��સ્ટ�ગ પ્રોગ્રામના ભાગ�પે, અને આ ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ
પો�ઝ�ટવ આવે, તો તમાર� અને તમારા ઘરનાં લોકોએ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ું
જોઈએ અને આ માગર્દશર્નમાં આપેલાં પગલાં ફર�થી અ�ુસરવાં જોઈએ.
જો કોિવડ-19ના PCR ટ�સ્ટના પો�ઝ�ટવ પ�રણામ બાદ 90 �દવસ કરતાં વધાર�
સમય જતો રહ્યો હોય, અને તમને કોિવડ-19નાં નવાં �ચહ્નો શ� થાય અથવા
LFD ઍ�ન્ટ�ન ક� PCR ટ�સ્ટ પો�ઝ�ટવ આવે, તો આ માગર્દશર્નમાં આપેલાં
પગલાં ફર�થી અ�ુસરો.

ૂ માં કામ કરતાં હો
જો તમે ક�ર હોમમાં, NHS ક� સ્�લ
�ઓ NHS ક�ર હોમ અને પ્રાઈમર� સ્�ૂલોમાં કામ કરતાં હોય, અને કામના
સ્થળ પરના એિસમ્પ્ટોમૅ�ટક ટ��સ્ટ�ગ પ્રોગ્રામના ભાગ�પે િનયિમત ર�તે LFD
ઍ�ન્ટ�ન ટ�સ્ટ કરતાં હોય તેમના માટ� ખાસ ગોઠવણો કરવામાં આવેલી છે .
આ પ�ર�સ્થિતમાં, જો તમારા LFD ઍ�ન્ટ�ન ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ પો�ઝ�ટવ હોય,
તો તમાર� અને તમારા ઘરનાં લોકોએ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ું જોઈએ અને
ઉપર જણાવેલ પગલાં અ�ુસરવાં જોઈએ. તમાર� PCR ટ�સ્ટ કરાવવાની પણ
ગોઠવણ કરવી જોઈએ.
PCR ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ પો�ઝ�ટવ આવે, તો તમાર� અને તમાર� સાથે રહ�તાં
લોકોએ આઈસોલેશનનો � ૂર� � ૂરો સમયગાળો � ૂરો કરવો જ પડશે. જો PCR
ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ નેગેટ�વ આવે અને તમને કોિવડ-19નાં કોઈ �ચહ્નો ન હોય, તો
તમે અને તમારાં ઘરનાં સભ્યો આઈસોલેટ કરવા�ુ ં બંધ કર� શકો છો.

NHS ટ� સ્ટ એન્ડ ટ્ર� સ
જો તમને ટ�ક્સ્ટ, ઈમેઈલ અથવા ફોન દ્વારા NHS Test and Trace સેવાની
વેબસાઈટ પર લોગ ઈન કરવા�ુ ં અને તમારાં �ચહ્નો તેમજ તે �ારથી શ�
થયા તેની મા�હતી � ૂર� પાડવા�ુ ં કહ�વામાં આવે. કોઈ વ્ય�ક્તએ �ાર� ટ�સ્ટ
કરાવવો જોઈએ અને તેમણે �ારથી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ું જોઈએ તે ન��
કરવા માટ�, કોિવડ-19નાં ૩ �ુખ્ય �ચહ્નો નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે . તે ૩
�ુખ્ય �ચહ્નોમાંથી કોઈ પણ �ચહ્નો (ઉધરસ, � ૂબ વધાર� તાવ અથવા �ઘવાની
ંૂ
ક� સ્વાદની શ�ક્ત �ુમાવવી) શ� થતાં પહ�લાં તમને કદાચ બી�ં પણ �ચહ્નો
થયાં હોઈ શક�, અને આ �ચહ્નો �ારથી શ� થયા તે સમયનો ઉપયોગ તમારા
સંપકર્ માં આવેલાં લોકોને ઓળખવા માટ� કરવામાં આવશે.

તમે તા�તરમાં કોના સંપકર્ માં આવ્યાં હતાં તે તમને � ૂછવામાં આવશે, �થી
તેમને �હ�ર આરોગ્યને લગતી સલાહ આપી શકાય. તેમને તમાર� ઓળખ
આપવામાં આવશે ન�હ. તમે આ મા�હતી � ૂર� પાડો તે � ૂબ જ અગત્ય�ુ ં છે ,
કારણ ક� તે તમારાં �ુ�ુંબીજનો, િમત્રો અને િવસ્� ૃત સમાજનાં લોકોના રક્ષણમાં
મદદ કરવાની અત્યંત અગત્યની � ૂિમકા ભજવશે.
જો તમને NHS Test and Trace દ્વારા તેમજ NHS COVID-19 ઍપ દ્વારા પણ
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવા�ુ ં કહ�વામાં આવ્�ુ ં હોય, તો તમે ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સપોટર્
પેમેન્ટ સ્ક�મ હ�ઠળ તમાર� લોકલ ઓથોર�ટ� તરફથી £500 � ૂકવણી મેળવવા
માટ� પણ કદાચ હકદાર બની શકો.
NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ દ્વારા તમાર� સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ું જ�ર� હોવાની � ૂચના
આપવામાં આવ્યા પછ� જો તમે ઘરમાં ન�હ રહો અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ ન�હ
કરો, તો તમને દં ડ કરવામાં આવી શક� છે , પરં � ુ કોિવડ-19નો વધાર� ફ�લાવો
અટકાવવા માટ� તમને કોઈ પણ ટ�સ્ટ�ુ ં પો�ઝ�ટવ પ�રણામ મળે એટલે તરત
જ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો તે અત્યંત અગત્ય�ુ ં છે .

જો કોિવડ-19 થયો હોય તેવી કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે તમે એક જ
ઘરમાં રહ�તાં હો તો
ઘરમાં રહો અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો. કામ, શાળા ક� �હ�ર સ્થળોમાં ન �ઓ,
અને �હ�ર પ�રવહન ક� ટ�ક્સીઓનો ઉપયોગ ન કરો.
તમારા આઈસોલેશનના સમયગાળામાં, તમારા ઘરમાં પહ�લી વ્ય�ક્તને
�યારથી �ચહ્નો શ� થયા હોય તે �દવસનો (અથવા જો તેમને કોઈ �ચહ્નો ન
હતાં તો � �દવસે તેમનો ટ�સ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય તે �દવસનો) અને તે
પછ�ના આખા 10 �દવસનો સમાવેશ થાય છે . એટલે ક�, દાખલા તર�ક� જો
તમારો 10 �દવસનો આઈસોલેશનનો સમય મ�હનાની 15મી તાર�ખે શ� થયો

હોય તો તમારો આઈસોલેશનનો સમય 25મીએ રાત્રે 23:59 વાગે � ૂરો થશે
અને તમે તમારો સામાન્ય િનયતક્રમ ફર� પાછો શ� કર� શકો છો.
જો તમને પોતાને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો ન હોય તો તમાર� ટ�સ્ટ કરાવવાની જ�ર
નથી. જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નોની શ�આત થાય અથવા �ચહ્નો વગરનાં
લોકોની વ્યાપક ચકાસણીની યોજનાના ભાગ�પે તમને કહ�વામાં આવ્�ુ ં હોય તો
જ ટ�સ્ટની ગોઠવણ કરો. તમારા 10 �દવસના આઈસોલેશનના સમયગાળા
દરમ્યાન જો કોઈકારણસર તમારા ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ નેગે�ટવ આવ્�ુ ં હોય તો,
તમાર� સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવા�ુ ં ચા�ુ જ રાખ�ું જોઈએ. જો તમને પોતાને
કોઈ �ચહ્નો ન હોય તો પણ તમે બી�ં લોકોમાં ચેપ ફ�લાવી શકો છો. બી�ં
લોકો પર જોખમ ઊ�ું ન થાય તે માટ� આખા 10 �દવસ �ુધી ઘરમાં જ રહો.
જો તમને આઈસોલેશનના સમય દરમ્યાન �ચહ્નો શ� થાય, તો કોિવડ-19 PCR
ટ�સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરો. જો તમારા ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ પો�ઝ�ટવ આવે, તો
કોિવડ-19 વાળાં લોકો માટ� આપવામાં આવતી ઘરમાં જ રહ�વાની સલાહ�ુ ં
પાલન કરો અને બી� આખા 10 �દવસના આઈસોલેશનનો સમયગાળો શ�
કરો. આ તમારાં �ચહ્નો શ� થયા હોય તે �દવસથી શ� થાય છે , પછ� ભલે તમે
તમારા 10 �દવસના સમયગાળામાં ગમે તે �દવસ પર હો. એટલે ક� તમારો
આઈસોલેશનનો �ુલ સમયગાળો 10 �દવસ કરતાં લાંબો હશે.
જો આ સમય દરમ્યાન ઘરનાં બી�ં સભ્યોને �ચહ્નો શ� થાય, તો તમાર� 10
�દવસ કરતાં લાંબો સમય આઈસોલેટ કરવાની જ�ર નથી.
જો તમે કોઈના સંપકર્ ના વ્ય�ક્ત તર�ક� ઓળખવામાં આવ્�ુ ં હોય, અને NHS
Test and Trace, દ્વારા તેમજ NHS COVID-19 ઍપ દ્વારા પણ તમને સેલ્ફઆઈસોલેટ કરવા�ુ ં કહ�વામાં આવ્�ુ ં હોય, તો તમે ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સપોટર્ પેમેન્ટ
સ્ક�મ હ�ઠળ તમાર� લોકલ ઓથોર�ટ� તરફથી £500 � ૂકવણી મેળવવા માટ�
કદાચ હકદાર બની શકો.

સેલ્ફ-આઈસોલેશન�ુ ં પાલન ન�હ કરવાને પ�રણામે, ઓછામાં ઓછો £1,000થી
શ� થતો દં ડ કરવામાં આવી શક�. 18 વષર્થી ઓછ� �મરની કોઈ પણ વ્ય�ક્ત�ુ ં
કોિવડ-19ના ટ�સ્ટ�ુ ં પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવ્�ુ ં હોય, અને જો NHS ટ�સ્ટ એન્ડ
ટ્ર�સ દ્વારા તેમનો સંપકર્ કર�ને તેમને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવા�ુ ં કહ�વામાં આવ્�ુ ં
હોય, તો તેઓ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર� છે તેની ચોક્સાઈ રાખવાની જવાબદાર�
તેમનાં માતાિપતા ક� વાલીની છે .

ઘરના સભ્યોને મળવા આવતા �ુલાકાતીઓ
િમત્રો અને �ુ�ુંબીજનો સ�હત, બી�ં સામા�જક �ુલાકાતીઓને તમારા ઘર�
બોલાવશો ક� પ્રવેશવા દ� શો ન�હ. તમારા ઘરમાં રહ�તા સભ્ય ન હોય તેવી કોઈ
વ્ય�ક્ત સાથે જો તમાર� વાત કરવી હોય, તો ફોન, ઈમેઈલ અથવા સોિશયલ
મી�ડયાનો ઉપયોગ કરો.
જો તમને અથવા તમારા �ુ�ુંબના સભ્યને તમારા ઘરમાં આવશ્યક સંભાળ
મળતી હોય, તો ક�રરોએ આવવા�ુ ં ચા�ુ રાખ�ું જોઈએ અને તેમણે ચેપ�ુ ં
જોખમ ઘટાડવા માટ� ઘરમાં � ૂર� પાડવામાં આવતી સંભાળની જોગવાઈની
માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી જોઈએ.
ઘરની �દર � ૂર� પાડવામાં આવતી તમામ �બન-આવશ્યક સેવાઓ અને
ર�પેરકામો સેલ્ફ-આઈસોલેશનનો સમયગાળો � ૂરો થઈ �ય ત્યાં �ુધી પાછાં
ઠ�લવાં જોઈએ.

કોિવડ-19 ક�વી ર�તે ફ�લાય છે
કોિવડ-19 એકથી બી� વ્ય�ક્તમાં નાનાં પ્રવાહ�નાં ટ�પાં, પ્રવાહ�ના છંટકાવ
અને સીધા સંપકર્ મારફતે ફ�લાય છે . કોિવડ-19નો ચેપ લાગેલાં લોકો �યાર�
કોઈ સપાટ�ઓ અને ચીજ વસ્�ુઓ પર ઉધરસ ક� છ�ક ખાય અથવા તેને અડ�
ત્યાર� તે પણ પ્ર�ૂિષત થઈ શક� છે . લોકો �યાર� એકબી�ંથી બ�ુ વધાર� ન�ક

હોય, ખાસ કર�ને ઘરની �દરના એવા િવસ્તારોમાં �યાં તા� હવાની
અવરજવર ઓછ� હોય અને �યાર� લોકો એક જ �મમાં � ૂબ વધાર� સમય સાથે
વીતાવે ત્યાર� તે ફ�લાવા�ુ ં સૌથી મો�ું જોખમ છે .
સોિશયલ �ડસ્ટ�ન્સ�ગ, તમારા હાથ ધોવા તેમજ �ાસોચ્છ્વાસની સાર� આરોગ્ય
સ્વચ્છતાની �ળવણી (�ટશ્� ૂનો ઉપયોગ કર�ને તે ફ�ક� દ� વાં), સપાટ�ઓ સાફ
કરવી અને ઘરની �દરના ભાગોમાં તા� હવાની સાર� અવરજવર રાખવી તે
કોિવડ-19નો ફ�લાવો ઘટાડવાના સૌથી અગત્યના ઉપાયો છે .
� લોકોને કોિવડ-19 થયો હોય તેઓ તેમનાં �ચહ્નો શ� થયાના 2 �દવસ
અગાઉથી અને તે પછ�ના 10 �દવસ �ુધી બી�ં લોકોને તેનો ચેપ લગાડ� શક�
છે . તેમને પોતાને હળવાં �ચહ્નો હોય અથવા જરા પણ �ચહ્નો ન હોય તો પણ
તેઓ બી�ં લોકોમાં ચેપ ફ�લાવી શક� છે , એટલા માટ� જ તેમણે ઘરમાં જ રહ�� ું
આવશ્યક છે .
કોિવડ-19 થયો હોય તે લોકોની સાથે એક જ ઘરમાં રહ�તાં લોકોને કોિવડ-19
થવા�ુ ં જોખમ વધાર� છે . તેમને પોતાને સા�ું લાગ�ું હોય તો પણ તેઓ બી�ં
લોકોમાં રોગ ફ�લાવી શક� છે , આથી જ તેમણે ઘરમાં જ રહ�� ું આવશ્યક છે .

જો તમને કોિવડ-19 થયો હોય તો ઘરમાં રહ�તાં બી�ં લોકો
સાથે ન�કનો સંપકર્ ક�વી ર�તે ઓછો કરવો
રસો�ુ,ં બાથ�મ અને બેઠક �મ �વા સ�હયારા ભાગોમાં બને તેટલો ઓછો
સમય ગાળો. ઘરમાં બી�ં લોકો હાજર હોય ત્યાર� રસો�ું અને બેઠકના િવસ્તારો
�વી સ�હયાર� જગ્યાઓ ન વાપરો અને તમા�ું ભોજન ખાવા માટ� પા�ં તમારા
�મમાં લઇ �ઓ. સખતપણે સોિશયલ �ડસ્ટ�ન્સ�ગ �ળવો.

તમે �મની સાથે રહ�તાં હો તે લોકોને કહો ક� તમારા �મના બારણા �ુધી
ખાવા�ુ ં લાવી આપે, સફાઈમાં મદદ કર� તેમજ તમને વધાર� જગ્યા આપીને
તમાર� મદદ કર� .
�યાં શ� હોય ત્યાં, ઘરનાં બી�ં સભ્યોથી અલગ બાથ�મનો ઉપયોગ કરો.
જો અલગ બાથ�મ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો તે સૌથી છે લ્લે વાપરો અને વાપયાર્
પછ� સફાઈનાં તમારા સામાન્ય ઉત્પાદનો વાપર�ને બાથ�મ સાફ કર� દો.
બાથ�મ િનયિમત ર�તે સાફ કરવામાં આવ�ું જોઈએ.
તમાર� સ્નાન કયાર્ બાદ કોરા થવા માટ� અને તમારા હાથ કોરા કરવા માટ�
ઘરનાં અન્ય સભ્યોથી અલગ �ુવાલોનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. તમારા �મની
બાર� બહારની તરફ ખોલીને �મમાં તા� હવાની સાર� અવરજવર રાખો.
તમારા ઘરની �દરના સ�હયારા ભાગોમાં સમય વીતાવતી વખતે બી�ં
લોકોમાં તે ફ�લાવા�ુ ં જોખમ બને તેટ�ું ઓ�ં કરવા માટ� ફ�સ
કવ�ર�ગનો અથવા સ��કલ માસ્કનો ઉપયોગ કરો. યોગ્ય ર�તે વાપરવામાં
આવે તો તેનાથી કોિવડ-19નો ફ�લાવો ઘટાડ�ને અન્ય લોકો�ુ ં રક્ષણ કરવામાં
મદદ મળ� શક�, પરં � ુ તેના લીધે ઘરનાં બી� સભ્યો સાથેનો તમારો સંપકર્
ઓછો કરવાની જ�રત ઓછ� થતી નથી.
તમારા ઘરમાં કોિવડ-19નાં જોખમો ઓછા કરવા િવશેની વધાર� સલાહ
તમને GermDefence પરથી મળ� શકશે.
�ઓ તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત હોય તેઓ આ સમયગાળા દરમ્યાન
ઘરની �દરનાં બી�ં લોકો સાથે બને તેટલા ઓછા સંપકર્ માં આવે તે જોવામાં
સહાયતા કરવી જોઈએ, બી�ં લોકોને �ચહ્નો હોય ક� ન�હ.

તમારા ઘરનાં લોકોમાં કોિવડ-19નો ફ�લાવો થતો ઓછો કરવો
પોતાના ઘરનાં સભ્યોની �દરો�દર ચેપ ફ�લાતો ઓછો કરવા માટ� દર� ક જણે
નીચેનાં પગલાં લેવાં જોઈએ.
તમારા હાથ �ુઓ

કોિવડ-19 લાગવા�ુ ં ક� તે બી�ં લોકોમાં ફ�લાવા�ુ ં જોખમ ઓ�ં કરવાનો આ
એક અગત્યનો રસ્તો છે . સા�ુ અને પાણી વડ� 20 સેકંડ �ુધી તમારા હાથ
�ુઓ અથવા હ�ન્ડ સેિનટાઈઝર વાપરો, ખાસ કર�ને ઉધરસ, છ�ક ખાઈને, નાક
સાફ કર�ને અથવા તમે ખોરાક ખાવ ક� ખોરાકને અડો તે પહ�લાં. અવારનવાર
તમારા હાથ સાફ કરો અને તમારા ચહ�રાને ન અડો.
ઉધરસ અને છ�કો ખાવ ત્યાર� તમા�ું મો�ું ઢાંકો

તમે ઉધરસ ક� છ�ક ખાવ ત્યાર� �ડસ્પોઝેબલ �ટશ્� ૂ વડ� તમા�ું મો�ું અને નાક
ઢાંક� દો. જો તમાર� પાસે �ટશ્� ૂ ન હોય, તો તમાર� કોણીના ખાંચામાં ઉધરસ ક�
છ�ક ખાવ, તમારા હાથમાં ન�હ.
�ટશ્� ૂનો કચરાની થેલીમાં િનકાલ કરો અને તે પછ� તરત જ તમારા હાથ ધોઈ
લો. જો તમારા ક�રર હોય, તો તમે છ�ક ક� ઉધરસ ખાધા પછ� � કોઈ કફ ક�
ગળફા નીકળે તે સાફ કરવા માટ� તેમણે �ડસ્પોઝેબલ �ટશ્� ૂ વાપરવા જોઈએ
અને તે પછ� પોતાના હાથ ધોઈ લેવા જોઈએ ક� સેિનટાઈઝ કર� દ� વા જોઈએ.
ચેપનો ફ�લાવો ઓછો કરવા માટ� તમા�ું ઘર સાફ કર�ું

દરવા�નાં હ�ન્ડલ, ર�મોટ કન્ટ્રોલ �વી અવારનવાર સ્પશર્ કરવામાં આવતી
સપાટ�ઓ તેમજ રસોડા અને બાથ�મ �વા સ�હયારા િવસ્તારો િનયિમત ર�તે

સાફ કરો. જો તમારા ઘરમાં કોઈ તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત વ્ય�ક્ત રહ�તી
હોય તો આ ખાસ કર�ને અગત્ય�ુ ં છે .
તમા�ું ઘર સાફ કરવા માટ� ડ�ટરજન્ટ અને બ્લીચ �વાં સફાઈનાં સામાન્ય
ઉત્પાદનો વાપરો, કારણ ક� સપાટ�ઓ પરથી વાઈરસ સાફ કરવામાં આ ઘણાં
અસરકારક છે . બાથ�મ સાફ કરવા માટ�નાં તમારાં સામાન્ય ઉત્પાદનો
વાપર�ને સ�હયારો બાથ�મ દર� ક વખતે વાપયાર્ પછ� સાફ કર� દો, ખાસ કર�ને
તમે � સપાટ�ઓને અડ�ાં હો તે.
સફાઈનાં કપડા અને �ગત કચરો �મ ક� વાપર� લાં �ટશ્� ૂઓ અને ચહ�રાના
�ડસ્પોઝેબલ આવરણો કચરાની ફ�ક� દ� વાની બૅગોમાં ભર� દ� વાં જોઈએ. આ
બૅગોને બી� એક બૅગમાં � ૂક�ને તેને સલામતીથી બાંધીને ઘરના સામાન્ય
કચરાના �બનમાં બહાર નાંખતા પહ�લાં ઓછામાં ઓછા 72 કલાક �ુધી અલગ
રાખી � ૂકવી જોઈએ. ઘરનો બીજો કચરો સામાન્ય પણે િનકાલ કર� શકાય છે .
તમારા વાસણો અને ચમચા-ચમચી વગેર� સાફ કરવા અને � ૂકવવા
�ડશવોશરનો ઉપયોગ કરો. જો આ શ� ન હોય, તો વાસણ ધોવાના પ્રવાહ�
અને �ફ
ં ૂ ાળા પાણી વડ� તે ધોઈને અલગ કપ�ું વાપર�ને તે � ૂર� � ૂરા � ૂકા કર�
દો.
કપડાં ધોવાં

હવા મારફતે વાઈરસ ફ�લાવાની શ�તાઓ ઓછ� કરવા માટ�, ધોવાનાં ગંદાં
કપડાં ખંખર
ે શો ન�હ. ઉત્પાદકની � ૂચનાઓ અ�ુસાર વસ્�ુઓ �ુઓ. બધાં જ
ગંદા કપડાં એક સાથે ધોઈ શકાય છે . જો તમાર� પાસે વૉિશ�ગ મશીન ન હોય,
તો તમારો આઇસોલેશનનો સમયગાળો સમાપ્ત થયા પછ� વધાર� 72 કલાક
રાહ �ુઓ, ત્યાર પછ� તમે ધોવાનાં કપડા પ�બ્લક લોન્ડ્ર� પર લઇ જઇ શકો
છો.

હાથનાં �ુવાલ અને ટ� �ુવાલ સ�હતનાં �ુવાલ બી�ં સાથે વહ�ચીને ન વાપરો.
�દરના ભાગોમાં તા� હવાની અવરજવર રાખો

ઘરની �દરના ભાગોમાં તા� હવાની સારા પ્રમાણમાં અવરજવર રાખો, ખાસ
કર�ને બેઠકના સ�હયારા ભાગોમાં. હવાનો પ્રવાહ વધારવા માટ� તમે આ કર�
શકોઃ


શ� તેટલા પ્રમાણમાં બાર�ઓ ખોલો



બારણાં ખોલો



કોઈ પણ વેન્ટ્સ �ુલ્લાં હોય અને હવાનો પ્રવાહ રોકાતો ન હોય તેની ખાતર�
કરો



વાપયાર્ પછ� એક્સ્ટ્ર�ક્ટર ફ�ન (દાખલા તર�ક� બાથ�મોમાં) સામાન્ય કરતાં
લાંબા સમય �ુધી ચા�ુ રાખો અને બાર�ું બંધ રાખો
પાલ� ૂ પ્રાણીઓની સંભાળ રાખવી

�ુ.ક�.માં કોિવડ-19 માનવીઓ વચ્ચે ફ�લાય છે . એવો મયાર્�દત �ુરાવો આવી
રહ્યો છે ક� ચેપગ્રસ્ત મ�ુષ્યો સાથે ન�કનાં સંપકર્ બાદ ક�ટલાક પ્રાણીઓને
SARS-CoV-2નો (� વાઈરસ કોિવડ-19 પેદા કર� છે ) ચેપ લાગી શક� છે .
પાલ� ૂ પ્રાણીઓનાં � મા�લકોને કોિવડ-19 થયો હોય અથવા �ઓ �ચહ્નો સાથે
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર� રહ્યાં હોય તેમણે પાલ� ૂ પ્રાણીઓ સાથે ઓછો સંપકર્
રાખવો જોઈએ અને તેમના પાલ� ૂ પ્રાણીને અડ�ા પહ�લાં અને પછ� � ૂર� � ૂર�
ર�તે પોતાના હાથ ધોવા જોઈએ.

તમારા આરોગ્ય અને �ુખાકાર��ુ ં ધ્યાન રાખ�ુ ં
ઘર પર રહ�તાં હો તે દરિમયાન તમારા માનિસક અને શાર��રક સ્વાસ્થ્ય�ુ ં ધ્યાન
રાખ�ું

ક�ટલાંક લોકો માટ� લાંબા સમય �ુધી ઘરમાં રહ�વા�ુ ં અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ
કરવા�ુ ં �ુશ્ક�લ, હતાશાજનક અને એકલવા�ુ ં બની શક� છે અને તમને ક�
તમારા ઘરનાં બી�ં સભ્યોને ઉદાસીનતા લાગે એ�ું બની શક�. જો તમાર�
પાસે ઘરમાં બ�ુ જગ્યા ન હોય અથવા બગીચાની સગવડ ન હોય, તો ખાસ
કર�ને તે વધાર� �ુશ્ક�લ બની શક�.
તમારા શર�રની સાથે તમારા મગજ�ુ ં પણ ધ્યાન રાખવા�ુ ં અને જો તમને
જ�ર પડ� તો ટ�કો મેળવવા�ુ ં યાદ રાખો. ઘણાં સ્થળોએથી સહાયતા અને
મા�હતી મળ� રહ� છે , �મ ક� માનિસક આરોગ્ય અને �ુખાકાર� ઉપર
તેમજ બાળકો અને �ુવાન લોકોને ટ�કો આપવા ઉપરની માગર્દિશ�કા.
Every Mind Matters તમારા માનિસક આરોગ્યની બહ�તર સંભાળ લેવા માટ�નાં
સરળ � ૂચનો તેમજ સલાહ � ૂરાં પાડ� છે , તેમજ ઘરમાં રહ�તાં લોકો માટ� સલાહ
સાથે� ુ ં કોિવડ-19 હબ પણ � ૂ�ું પાડ� છે .
ઘણાં લોકોને પોતાની �તને એ યાદ અપાવ�ું મદદ�પ લાગે છે ક� તેઓ �
કર� રહ્યાં છે તે શા માટ� આટ�ું બ�ું અગત્ય�ુ ં છે . ઘરમાં રહ�ને તમે તમારાં
િમત્રો અને �ુ�ુંબીજનો, તમારા સમાજનાં અન્ય લોકો�ુ ં તેમજ NHS�ુ ં રક્ષણ
કરવામાં મદદ કરો છો.
એવી ક�ટલીક વસ્�ુઓ છે � ઘરમાં રહ�વા�ુ ં સહ�� ું બનાવવામાં તમને મદદ
કર� શક� છે ઃ


િમત્રો અને �ુ�ુંબીજનો સાથે ફોન પર અથવા સોિશયલ મી�ડયા મારફતે
સંપકર્ માં રહો



યાદ રાખો ક� શાર��રક કસરત તમારા સ્વાસ્થ્ય માટ� સાર� હોઈ શક� છે . તમારા
ઘરમાં તમને હળવી કસરત કરવામાં મદદ કર� શક� તે માટ� ઓનલાઇન વગ�
અથવા અભ્યાસક્રમો શોધો



પહ�લેથી યોજના કર�ને િવચાર� રાખો ક� તમને � ૂર� � ૂરા સમયગાળા માટ�
ઘરમાં રહ�વા માટ� શેની જ�ર પડશે



તમે ઘર� રહ�તાં હો તે દરમ્યાન તમને જ�ર પડવાની હોય તે વસ્�ુઓ
મેળવવામાં મદદ માટ� તમારા એમ્પ્લોયર, િમત્રો અને �ુ�ુંબીજનોને કહો



આ સમય દરમ્યાન જોઈતી ખોરાકની ચીજ વસ્�ુઓ તેમજ દવાઓ �વી બી�
વસ્�ુઓ તમે ક�વી ર�તે મેળવશો તે િવચાર�ને આયોજન કર� રાખો



તમને ચીજ વસ્�ુઓ લાવવામાં મદદ કર� શક� અથવા બી� કોઈ સહાયતા
� ૂર� પાડ� શક� તેવી કોઈ વોલન્ટ�યરોની પદ્ધિત તમારા આસપડોશના
િવસ્તારમાં ક� સ્થાિનક સમાજમાં છે ક� ન�હ તે તપાસી �ુઓ



તમને જ�ર� વસ્�ુઓ આપી જવા માટ� િમત્રો ક� �ુ�ુંબીજનોને કહો અથવા
ઓનલાઈન ક� ફોન મારફતે ઓડર્ ર કરો, અને તેઓ તે વસ્�ુઓ તમારા ઘરની
બહાર � ૂક� �ય છે તેની ખાતર� કરો, � તમે �દર લઈ લો



તમે ઘર◌ે હોવ તે સમય દરિમયાન કર� શકો તેવી બાબતોનો િવચાર કર�
�ુઓ, �મ ક� રસોઈ, વાંચન, ઓનલાઈન શીખ�ું અને �ફલ્મો જોવી



ઘણાં લોકોને આખા 10 �દવસ�ુ ં આયોજન કર� રાખવા�ુ ં મદદ�પ લાગે છે .
દાખલા તર�ક� જો તમારા ઘરમાં કોઇ વ્ય�ક્તની હાલત વધાર� ખરાબ થાય તો
તમે �ુ ં કરશો તેની પણ અગાઉથી યોજના કર� રાખવા�ુ ં તમને કદાચ
મદદ�પ લાગશે
જો તમને માનિસક આરોગ્યને લગતી કટોકટ�, ઈમ�ન્સી ક� ભાંગી પડવા �વા
સંજોગોમાં મદદની જ�ર હોય, તો તરત જ સલાહ અને ચકાસણી મેળવો.
કોિવડ-19ની મહામાર� દરમ્યાન પણ, �ુખ્ત વયનાં લોકો અને બાળકો માટ�
ચોિવસે કલાક તાત્કા�લક માનિસક આરોગ્યની સહાયતા મળ� શક� છે . નવા

સિવ�સ ફાઈન્ડરમાં તમારો પોસ્ટકોડ અથવા તમે રહ�તાં હો તે નગર�ુ ં નામ
દાખલ કર�ને તમાર� સ્થાિનક NHS હ�લ્પલાઈનની �ણકાર� મેળવો.

જો તમને તબીબી સલાહની જ�ર પડ�
કોિવડ-19 સ�હત આરોગ્યની બી� બધી બીમાર�ઓ ધરાવતાં લોકોની મદદ
માટ� આરોગ્ય અને સંભાળની સેવાઓ �ુલ્લી છે . કોિવડ-19 વાળાં મોટાભાગનાં
લોકોને હળવી બીમાર� ��ું લાગશે �ની ઘરમાં જ સંભાળ લઈ શકાય છે .
કોિવડ-19નાં �ચહ્નો સામે ઘરમાં સંભાળ લેવા િવશે વધાર� �ણકાર� મેળવો.
તમે ઘરમાં રહ�તાં હો તે દરમ્યાન િનયતક્રમની તમામ તબીબી અને દાંતની
અપોઈન્ટમેન્ટો રદ્દ કર� દ� વી જોઈએ. જો આ સમય દરમ્યાન તમને �ચ�તા હોય
અથવા તમને �બ� મળવા બોલાવવામાં આવે, તો આના િવશે પહ�લાં તમારા
તબીબી સંપકર્ ની વ્ય�ક્ત સાથે વાત કરો (દાખલા તર�ક� તમારા �.પી. અથવા
ડ��ન્ટસ્ટ, સ્થાિનક હો�સ્પટલ ક� આઉટપેશન્ટ સિવ�સ સાથે).
જો તમાર� બીમાર� અથવા ઘરનાં બી� કોઈ પણ સભ્યની બીમાર� વધાર�
વણસવા લાગે, તો �ુરંત જ તબીબી સલાહ મેળવો. જો ઈમ�ન્સી ન હોય,
તો NHS 111 ઓનલાઈન કોિવડ-19 સેવાનો અથવા આરોગ્યની બી� તકલીફો
માટ� NHS 111નો સંપકર્ કરો. જો તમાર� પાસે ઇન્ટરનેટની સગવડ ન હોય, તો
NHS 111 ને કૉલ કરો.
જો તીબીબી ઈમ�ન્સી હોય અને તમાર� એમ્બ્�ુલન્સ બોલાવવાની જ�ર પડ�,
તો 999 પર ફોન કરો. કોલ ઉપાડનારને અથવા ઓપર� ટરને કહો ક� તમને
અથવા તમારા ઘરની કોઈ વ્ય�ક્તને કોિવડ-19 છે અથવા તેનાં �ચહ્નો છે , જો
એ�ું હોય તો.

નાણાંક�ય અથવા અન્ય વ્યવહા� સહાય
વાઈરસનો ફ�લાવો અટકાવવામાં મદદ માટ� અને આપણાં િમત્રો અને
�ુ�ુંબીજનો, આપણા સમાજ તેમજ NHS�ુ ં રક્ષણ કરવા માટ� આપણે કર�
શક�એ તેમાંની એક સૌથી અગત્યની બાબત સેલ્ફ-આઈસોલેશન છે . જો તમને
કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય, ટ�સ્ટ�ુ ં પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવ્�ુ ં હોય, અથવા
પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવેલ કોઈ વ્ય�ક્તના સંપકર્ માં તમે આવ્યાં હોવા�ુ ં તમને
કહ�વામાં આવ્�ુ ં હોય, તો તમે કોિવડ-19 બી�ં લોકોમાં ન ફ�લાવો તેની ખાતર�
કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો સેલ્ફ-આઈસોલેશન છે . જો તમને આઈસોલેટ કરવા�ુ ં
કહ�વામાં આવ્�ુ ં હોય, તો તમાર� તે તરત જ કર�ું જોઈએ. જો તમને
કોરોનાવાઈરસથી અસર થઈ હોય તો તમે �ુ ં સહાયતા મેળવી શકો છો તેની
�ણકાર� મેળવવા�ુ ં ઉપલબ્ધ છે .
તમે ઘર� રહ�તાં હો તે દરમ્યાન તમને જ�ર પડવાની હોય તે વસ્�ુઓ
મેળવવામાં મદદ માટ� તમારા એમ્પ્લોયર, િમત્રો અને �ુ�ુંબીજનોને કહો. ખોરાક
અને આવશ્યક �ુરવઠાઓ મેળવવા પર વધાર� મા�હતી ઉપલબ્ધ છે .
તમને ચીજ વસ્�ુઓ લાવવામાં મદદ કર� શક� અથવા બી� કોઈ સહાયતા
� ૂર� પાડ� શક� તેવી વોલન્ટ�યરોની કોઈ પદ્ધિત તમારા આસપોડશના
િવસ્તારમાં ક� સ્થાિનક સમાજમાં છે ક� ન�હ તે તપાસી �ુઓ. તમને જ�ર�
વસ્�ુઓ આપી જવા માટ� િમત્રો ક� �ુ�ુંબીજનોને કહો અથવા ઓનલાઈન ક� ફોન
મારફતે ઓડર્ ર કરો, અને તેઓ તે વસ્�ુઓ તમારા ઘરની બહાર � ૂક� �ય
તેની ખાતર� કરો, � તમે �દર લઈ લો.
જો તમે કોિવડ-19ને કારણે કામ ન કર� શકો, તો તમને મળ� શકતી સહાયતા
િવશે �ણકાર� મેળવવા �ડપાટર્ મેન્ટ ફોર વકર્ એન્ડ પેન્શન્સ તરફથી માગર્દિશ�કા
�ુઓ. જો તમાર� ઘરમાં રહ�વા�ુ ં અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવા�ુ ં જ�ર� હોય,

તો NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સપોટર્ પેમેન્ટ સ્ક�મ મારફતે તમે એક જ વાર મળતી
£500ની � ૂકવણી મેળવવા માટ� કદાચ હકદાર બની શકો. તમે NHS ટ�સ્ટ
એન્ડ ટ્ર�સ સપોટર્ પેમન્ે ટ સ્ક�મ માટ� ઓનલાઈન અથવા NHS COVID-19
ઍપ મારફતે અર� કર� શકો છો.
જો તમે �ગ્લેન્ડમાં રહ�તાં હો અને નીચેના દર� ક માપદં ડ � ૂરાં કરતાં હો તો તમે
લાયક બનશોઃ


તમને NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ દ્વારા અને NHS COVID-19 ઍપ દ્વારા પણ સેલ્ફઆઈસોલેટ કરવા�ુ ં કહ�વામાં આવ્�ુ ં હોય



તમે નોકર� કરતાં હો ક� સ્વ-રોજગાર� હો



તમે ઘર� થી કામ ન કર� શકતાં હો અને તેના પ�રણામે આવક �ુમાવવાનાં હો



તમે નીચેનામાંથી ઓછામાં ઓછો કોઈ એક બેિન�ફટ મેળવતાં હોઃ


�ુિનવસર્લ ક્ર��ડટ



વ�ક�ગ ટ�ક્સ ક્ર��ડટ



આવકને લગ�ું એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ સપોટર્ અલાવન્સ



આવક આધા�રત જોબસીકસર્ અલાવન્સ



ઈન્કમ સપોટર્



પેન્શન ક્ર��ડટ અથવા હાઉિસ�ગ બેિન�ફટ

વધાર� મા�હતી માટ� તમાર� લોકલ ઓથો�રટ�ની વેબસાઈટ �ુઓ.

જો તમે સ્તનપાન કરાવતાં હો
જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય, પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવ્�ુ ં હોય, અથવા
કોિવડ-19 થયો હોય તેવી કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે એક જ ઘરમાં રહ�તાં હો, અને જો

તમે સ્તનપાન કરાવતાં હો તો તમારા બાળકમાં ચેપ ફ�લાવાની તમને �ચ�તા
હોઈ શક�.
સ્તનપાનના ફાયદા, સ્તનના �ૂધ મારફતે અથવા િનકટના સંપકર્ મારફતે
બાળકમાં વાઈરસ જવાના કોઈ પણ સંભિવત જોખમ કરતાં ઘણા વધાર� છે ,
પરં � ુ આ વ્ય�ક્તગત િનણર્ય હશે. તમારા િમડવાઈફ, હ�લ્થ િવ�ઝટર ક� �.પી.
સાથે ટ��લફોનથી વાત કરો.
માતાના �ૂધ મારફતે કોિવડ-19 વાઈરસ બાળકમાં જઈ શક� છે તે� ું � ૂચવતાં
કોઈ �ુરાવા હાલમાં નથી. પરં �,ુ તમાર� સાથેના ન�કના સંપકર્ માં રહ�લી
બી� કોઈ પણ વ્ય�ક્તની માફક જ બાળકમાં પણ તે જ ર�તે કોિવડ-19નો ચેપ
લાગી શક� છે . હાલના �ુરાવા કહ� છે ક� બાળકોમાં કોિવડ-19નાં �ચહ્નો �ુખ્ત
લોકો કરતાં ઘણા ઓછા ગંભીર હોય છે . જો તમે અથવા �ુ�ુંબના કોઈ સભ્ય
બાળકને ફોમ્�ુલ
ર્ ા અથવા એક્સપ્રેસ કર�ને �ૂધ પીવડાવતાં હો, તો દર� ક વખતે
વાપરતાં પહ�લાં તેનાં સાધનો ધ્યાન� ૂવર્ક સ્ટ�ર�લાઈઝ્ડ કર� લો. તમાર� બોટલો
અથવા બ્રેસ્ટ પમ્પ બી� કોઈ સાથે વહ�ચીને વાપરવા જોઇએ નહ�.
તમને રોયલ કોલેજ ઓફ ઓબસ્ટ��ટ્રશ્યન્સ એન્ડ ગાઈનેકોલો�જસ્ટ્સ પાસેથી
વધાર� મા�હતી મળ� શકશે.

શીખવાની અક્ષમતાઓ, ઓટ�ઝમ અથવા ગંભીર માનિસક
બીમાર�ઓ ધરાવતાં લોકો
જો તમને અથવા તમાર� સાથે રહ�તાં લોકોમાંથી કોઈને શીખવાની
અક્ષમતાઓ, ઓટ�ઝમ અથવા ગંભીર માનિસક બીમાર� હોય તો આ બધાં
પગલાં લેવા�ુ ં શ� ન�હ બને. આદશર્ ર�તે હાલની સંભાળની યોજનાઓ
અ�ુસાર, તમાર� પોતાની �તને અને તમારાં િનકટજનોને સલામત અને
સ્વસ્થ રાખીને, તમાર� શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા અ�ુસાર આ માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કરો.

ુ ર આમાં ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ કોન્ટ�ક્ટ ટ્ર�સરો/કોલ હ�ન્ડલરો,
1. આ માગર્દિશ�કાના હ��સ
NHS ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સાથે કામ કરતાં લોકલ ઓથો�રટ�નાં કોન્ટ�ક્ટ ટ્ર�સરો,
પ�બ્લક હ�લ્થ �ગ્લેન્ડની આરોગ્ય �ુરક્ષા �ુકડ�ઓ તેમજ NHS કમચાર્ર�ઓનો
(આરોગ્ય સંભાળના સંપક� માટ�) સમાવેશ થાય છે ↩

