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5 જાન્યુઆરીથી સમગ્ર ઈંગ્લેન્ડ રાષ્ટ્રીય લૉકડાઉનના સમયમાાં છે . રાષ્ટ્રીય

લૉકડાઉન દરમ્યાન, તમારે જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે જ અને પરવાનગી અપાયેલ
કારણ શસવાય તમારા ઘરમાાંથી બહાર ન જ નીકળવુ ાં જોઈએ કે ઘરની બહાર ન
જ રહેવ ુ ાં જોઈએ.

તમારી જાતન ું અને બીજાુંન ું રક્ષણ કરો.
કોરોનાવાઈરસ (કોશવડ-19) લાગવાનુ ાં કે તે બીજાાં લોકોમાાં ફેલાવાનુ ાં જોખમ

ઓછાં કરવામાાં મદદ કરવા દરે ક જણ માટે આ માગગદશિિકા બનાવવામાાં આવી
છે . આ પગલાાં અનુસરીને, તમે તમારુાં પોતાનુ,ાં તમારાાં સ્વજનો તેમજ તમારા
સમાજનાાં લોકોનુ ાં રક્ષણ કરવામાાં મદદ કરિો.

કોઈ ચિહ્નો વગર કોશવડ-19 થાય તે િક્ય છે . તમને માત્ર હળવાાં ચિહ્નો હોય કે
જરા પણ ચિહ્નો ન હોય, તોયે તમે બીજાાં લોકોમાાં કોશવડ-19 ફેલાવી િકો છો.

તેનો િેપ લાગેલ વ્યક્તત સાથેના નજીકના સાંપકગ મારફતે મુખ્યત્વે કોશવડ-19

ફેલાય છે . જ્યારે કોશવડ-19 થયો હોય તેવી કોઈ વ્યક્તત શ્વાસ લે, બોલે, ઉધરસ
કે છીંક ખાય, ત્યારે તેઓ કોશવડ-19નુ ાં કારણ બનતાાં વાઈરસ સાથેનાાં ઝીણાાં
રજકણો (પ્રવાહી કે થકાં નાાં ટીપાાં અને છાાંટાાં) બહાર ઉડાડે છે . આ રજકણો
બીજી વ્યક્તત પોતાના શ્વાસમાાં લઈ િકે.

ુ નજીક ઉધરસ કે
િેપ લાગેલાાં લોકો જ્યારે કોઈ સપાટીઓ અને િીજ વસ્તઓ
છીંક ખાય અથવા તેને અડે ત્યારે તે પણ કોશવડ-19થી પ્રદશિત થઈ િકે છે .

જો તમને કોશવડ-19 થયો હોય, અને ફશનિિર, બેઠકો કે બારણાાંના હેન્ડલો જેવી
સપાટીઓને તમે સીધા ન અડો તો પણ ત્યાાં બધે તમે વાઈરસ ફેલાવિો તેન ુ ાં
જોખમ રહેલ ુાં છે . તે પછી તે સપાટીઓ પર જે બીજી વ્યક્તત હાથ અડાડિે
તેમને તેનો િેપ લાગી િકે છે .

તમે બીજાાં લોકોને મળવાનુ ાં ટાળવાનો પ્રયત્ન કરો તો પણ, તમે વાઈરસના
સાંપકગ માાં નહહ આવો તેવી કોઈ ખાતરી આપી િકાય નહહ. આથી જ, કોશવડ-

19નો ફેલાવો અટકાવવામાાં મદદ માટે તમારે આ માગગદશિિકામાાં આપેલાાં તમામ
પગલાાં દરે ક સમયે અનુસરવાાં જરૂરી છે , પછી ભલે તમારી તચબયત સારી

લાગતી હોય. જો તમે તબીબી રીતે અત્યાંત અરચક્ષત હોય તેવી કોઈ વ્યક્તતની
સાથે રહેતાાં હો તો આ ખાસ કરીને અગત્યનુ ાં છે .

સલામત અંતર રાખો (સોવિયલ ડડસ્ટન્સિંગ)
રાષ્ટ્રીય લૉકડાઉન દરમ્યાન, તમારે જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે જ અને પરવાનગી

અપાયેલ કારણ શસવાય તમારા ઘરમાાંથી બહાર ન જ નીકળવુ ાં જોઈએ કે ઘરની
બહાર ન જ રહેવ ુ ાં જોઈએ.

જો તમારે ઘરની બહાર નીકળવુ ાં જ પડે તેમ હોયઃ
•

તમે જેમની સાથે રહેતાાં ન હો અથવા જેઓ તમારા સપોટગ બબલમાાં ન હોય
તે લોકોથી ઓછામાાં ઓછા 2 મીટર દર રહો

•

ભીડવાળા એવા શવસ્તારોમાાં ઓછો સમય વીતાવો જ્યાાં સોશિયલ હડસ્ટન્સ
રાખવાનુ ાં કદાય મુશ્કેલ હોય (જેમ કે દુકાનો અને સુપરમાકે ટોમાાં)

•

તમે જેમની સાથે ન રહેતાાં હો તે લોકો સાથે મોઢુાં સામસામે રહે તેવી રીતનો
અને સીધો સાંપકગ ન કરો

જો તમે તબીબી રીતે અત્યાંત અરચક્ષત હોય તેવી કોઈ વ્યક્તતની સાથે એક જ

ઘરમાાં રહેતાાં હો, તો તમે ઘરમાાં હો ત્યારે પણ તેમનાથી 2 મીટર દર રહેવાનો
પ્રયત્ન કરો.

કામ કરવા માટે તમારા ઘરે આવતી કોઈ વ્યક્તત, જેમ કે આવશ્યક કે
તાત્કાચલક કામ કરવા માટે આવનારાાં સફાઈ કામદાર કે વેપારી માણસથી
ઓછામાાં ઓછા 2 મીટર દર રહો.

સલામત અંતર રાખવાન ું િા માટે અગત્યન ું છે
તમે બીજાાં લોકોથી જેટલાાં વધારે દર રહેિો, એટલુાં જ તમને કોશવડ-19
લાગવાની અને તમે બીજાાં લોકોમાાં તે ફેલાવો તેની િક્યતા ઓછી છે .

કોશવડ-19 તેનો િેપ લાગેલ વ્યક્તત જ્યારે શ્વાસ કાઢે, બોલે, ઉધરસ કે છીંક

ખાય ત્યારે તેમના નાક અને મોઢામાાંથી બહાર ઉડતાાં પ્રવાહીનાાં ઝીણાાં ટીપાાં

અને અશત સક્ષ્મ છાાંટાથી હવા મારફતે ફેલાય છે . કોશવડ-19 થયેલ વ્યક્તતની
તમે જેટલાાં નજીક હો (જેમને તેનાાં ચિહ્નો ન હોય તેમનાથી પણ) એટલી જ
તમને તેનો િેપ લાગવાની વધારે િક્યતાઓ છે .

સારી આરોગ્ય સ્વચ્છતાની પાયાની બાબતો યાદ રાખો
તમે ગમે ત્યાાં હો કે ગમે તે કરતાાં હો, સારી આરોગ્ય સ્વચ્છતાના પાયાના

શનયમોનુ ાં પાલન કરવાથી તમારુાં અને બીજાાંન ુ ાં કોશવડ-19થી રક્ષણ કરવામાાં મદદ
મળિે. આ છે ઃ
•
•
•

તમારા હાથ ધોવા

તમારી આસપાસની જગ્યા સાફ કરવી

તમે ઉધરસ કે છીંક ખાવ ત્યારે તમારુાં મોઢુાં અને નાક ઢાાંકવાાં

તમારા હાથ ધોવા
આખા હદવસ દરમ્યાન શનયશમત રીતે સાબુ અને પાણીથી તમારા હાથ ધુઓ

અથવા હેન્ડ સેશનટાઈઝર વાપરો. તમારે ઉધરસ, છીંક ખાધા પછી, નાક સાફ
કરીને તેમજ ખોરાક ખાતાાં કે ખોરાકને અડતાાં પહેલાાં તમારા હાથ ધોવા
જોઈએ.
બીજાાં ઘણાાં લોકો જે સપાટીઓને અડ્ાાં હોય તેવી સપાટીઓનો સાંપકગ થયા

પછી તમારા હાથ ધઓ, જેમ કે હેન્ડલો, હેન્ડરે ઈલો તમજ લાઈટની ક્સ્વિો, અને
રસોડાાં અને બાથરૂમો જેવા સહહયારા શવસ્તારો. જો તમારે ઘરની બહાર

નીકળવુ ાં જ પડે તેમ હોય તો તમે પાછા આવો એટલે તરત જ તમારા હાથ ધોઈ
લો.

િક્ય હોય ત્યાાં તમારી આંખો, નાક અને મોઢા પર હાથ ન અડાડો. જો તમારે
મોઢા પર હાથ અડાડવો જ પડે તેમ હોય (જેમ કે તમારુાં િહેરાનુ ાં આવરણ

પહેરવા કે કાઢવા માટે), તો તે કરતાાં પહેલાાં અને પછી તમારા હાથ ધોઈ લો કે
સેશનટાઈઝ કરી લો.

હાથ ધોવાન ું િા માટે અગત્યન ું છે
હાથ ઘણી સપાટીઓને અડે છે અને વાઈરસોથી પ્રદશિત થઈ િકે છે . એકવાર

પ્રદશિત થયા પછી, હાથ પરથી તે વાઈરસ તમારી આંખો, નાક અને મોઢા પર
જઈ િકે છે . ત્યાાંથી વાઈરસ તમારા િરીરમાાં પ્રવેિીને તમને િેપ લગાડી િકે
છે .

જો તમને કોશવડ-19 લાગ્યો હોય, તો (તમે જ્યારે ઉધરસ ખાવ કે બોલો ત્યારે )

તમારા નાક અને મોઢામાાંથી તે વાઈરસ તમારા હાથ પર લાગી િકે છે અને તે
પછી તમે જે સપાટીઓને અડો તેના પર લાગી િકે છે .

તમારા હાથ ધોવાથી અને સેશનટાઈઝ કરવાથી તે વાઈરસ તેમજ અન્ય

જીવાણુઓ દર થઈ જાય છે , આથી જો તમે તમારા િહેરાને અડો તો િેપ

લાગવાની િક્યતા ઓછી છે . તમારા હાથ સાફ કરવા માટે સાબુ અને પાણી

સૌથી અસરકારક રસ્તો છે , ખાસ કરીને જો તે નરી આંખે જ ગાંદા દે ખાતા હોય

તો. સાબુ અને પાણી ઉપલબ્ધ ન હોય તો હેન્ડ સેશનટાઈઝર વાપરી િકાય છે .

તમારી આસપાસની જગ્યા સાફ કરો
સપાટીઓ અવારનવાર સાફ કરો. જે સપાટીઓ વારાં વાર અડવામાાં આવતી
હોય તેના પર ખાસ ધ્યાન આપો, જેમ કે હેન્ડલો, લાઈટની ક્સ્વિો, કામની
સપાટીઓ તેમજ ઈલેતરોશનક ઉપકરણો.
તમામ સખત સપાટીઓ, ભોંય, ખુરિીઓ, બારણાાંના હેન્ડલો તેમજ સેશનટરી

હફહટિંગો વગેરે સાફ કરવા માટે હડસ્પોઝેબલ (એકવાર વાપરીને ફેંકી દે વાનાાં)

કપડાાં, કાગળના રોલ અથવા હડસ્પોઝેબલ મૉપના કપડાાં વાપરો - 'એક જગ્યા,
એકવારની સફાઈ, એક સરખી હદિામાાં' શવિારો. વાપરવામાાં આવતા કોઈ પણ

કપડાાં, કાગળના રોલ કે મૉપના કપડાના ભાગનો તમારા સામાન્ય ઘરે લ કિરાની
સાથે શનકાલ કરી િકાય છે .
તમારા ઘરની સફાઈ કરતી વખતે ઘરગથ્થુ વપરાિનો સામાન્ય ડીટરજન્ટ

વાપરવાનુ ાં યોગ્ય છે . તમારા ઘરની બહાર સફાઈ અને કિરાનો શનકાલ કરવા
શવિેની માહહતી ઉપલબ્ધ છે .

તમારી આસપાસની જગ્યા સાફ કરવાન ું િા માટે અગત્યન ું છે
કોશવડ-19 નાનાાં પ્રવાહીનાાં ટીપાાં, પ્રવાહીના છાંટકાવ અને સીધા સાંપકગ મારફતે
ફેલાય છે . કોશવડ-19નો િેપ લાગેલાાં લોકો જ્યારે કોઈ સપાટીઓ અને િીજ

ુ ને અડે, તેમના પર ઉધરસ કે છીંક ખાય અથવા તેના પર શ્વાસ બહાર
વસ્તઓ
કાઢે ત્યારે તે પ્રદશિત થઈ િકે છે .

તે પછી તે સપાટીને જે બીજી વ્યક્તત અડે અને પછી પોતાની આંખો, નાક અને
મોઢાને અડે તો તે વ્યક્તતને તે વાઈરસનો િેપ લાગી િકે છે . સપાટીઓ સાફ
કરવાથી પ્રદિણ ફેલાવાનુ ાં પ્રમાણ ઘટિે અને તે રીતે રોગનો ફેલાવો ઓછો
થિે.
તમે જેટલી વધારે સફાઈ કરિો એટલુાં જ તમે તે િેપી સપાટીને તમે કે બીજુ ાં
કોઈ અડો તે પહેલાાં ત્યાાંથી વાઈરસ સાફ થઈ જવાની િક્યતા વધારે છે .

તમે ઉધરસ કે છીંક ખાવ ત્યારે તમારું મોઢું અને નાક ઢાુંકો
તમે ઉધરસ કે છીંક ખાવ ત્યારે હડસ્પોઝેબલ હટશ્ય વડે તમારુાં મોઢુાં અને નાક
ઢાાંકી દો.

જો તમારી પાસે હટશ્ય ન હોય, તો તમારી કોણીના ખાાંિામાાં ઉધરસ કે છીંક
ખાવ, તમારા હાથમાાં નહહ.

હટશ્યનો કિરાની થેલીમાાં શનકાલ કરો અને તે પછી તરત જ તમારા હાથ ધોઈ
લો.

તમે ઉધરસ કે છીંક ખાવ ત્યારે તમારું મોઢું અને નાક ઢાુંકવાન ું િા માટે
અગત્યન ું છે
ઉધરસ અને છીંક ખાવાથી વ્યક્તત દ્વારા ફેલાવવામાાં આવતાાં પ્રવાહીનાાં ટીપાાં

અને છાંટકાવનુ ાં પ્રમાણ, તે હવામાાં કેટલે દર સુધી ફેલાવાનુ ાં તેમજ જેટલો સમય
હવામાાં રહે તેન ુ ાં પ્રમાણ વધે છે .

િેપ લાગેલ વ્યક્તત મોઢુાં ઢાાંક્યા વગર ઉધરસ કે છીંક ખાવાથી તેમની

આસપાસનાાં બીજાાં લોકોને િેપ લાગવાનુ ાં જોખમ ખબ જ મોટા પ્રમાણમાાં વધી
જિે.

તમારુાં નાક અને મોઢુાં ઢાાંકવાથી, તમે વાઈરસ ધરાવતાાં પ્રવાહીનાાં ટીપાાં તેમજ
છાંટકાવનો ફેલાવો ઓછો કરિો.
તમારા ઘરમાાં કોશવડ-19નાાં જોખમો ઓછા કરવા શવિેની વધારે સલાહ
તમને GermDefence પરથી મળી િકિે.

ચહેરા પર આવરણ પહેરો.
એવાાં કેટલાાંક સ્થળો છે જ્યાાં તમારે િહેરા પર આવરણ પહેરવાનુ ાં કાયદા
અનુસાર ફરજજયાત છે .

તમારે અન્ય બાંશધયાર સ્થળોમાાં પણ િહેરા પર આવરણ પહેરવુ ાં જોઈએ જ્યાાં

સામાજજક અંતર રાખવાનુ ાં મુશ્કેલ હોઈ િકે અને જ્યાાં તમે સામાન્ય રીતે જેમને
ન મળતાાં હોય તેવાાં લોકોના સાંપકગ માાં આવી િકો તેમ હોય.

િહેરા પર આવરણ પહેરવાનુ ાં દરે ક ક્સ્થશતમાાં અથવા અમુક લોકો,

જેમને તેમાાંથી મુક્તત મળે લી હોય તેમના માટે કદાિ િક્ય ન પણ બને; કૃપા
કરીને આવા સાંજોગોમાાં ધ્યાન રાખીને માન જાળવિો.
ચહેરા પર આવરણ પહેરવાન ું િા માટે અગત્યન ું છે
કોશવડ-19 તેનો િેપ લાગેલ વ્યક્તત જ્યારે શ્વાસ બહાર કાઢે, બોલે, ઉધરસ કે
છીંક ખાય ત્યારે તેમના નાક અને મોઢામાાંથી બહાર ઉડતાાં પ્રવાહીનાાં ઝીણાાં
ટીપાાં અને છાાંટાથી હવા મારફતે ફેલાય છે .

સવોત્તમ વૈજ્ઞાશનક પુરાવો એ છે , કે જ્યારે યોગ્ય રીતે િહેરા પર આવરણ

પહેરવામાાં આવ્યુ ાં હોય ત્યારે કોશવડ-19 ધરાવતા પ્રવાહીનાાં છાંટકાવનો ફેલાવો
ઓછો થાય છે ,

જેથી બીજાાંન ુ ાં રક્ષણ કરવામાાં મદદ મળે છે . િહેરા પરના આવરણથી જેમને કોઈ
ચિહ્નો ન જણાતાાં હોય તે લોકો પણ જ્યારે વાતો કરે અને શ્વાસોચ્વાસ લે ત્યારે
વાઈરસ નીકળતો ઘટાડીને પણ તેનો ફેલાવો થતો ઓછો કરી િકાય છે .

િહેરા પરનાાં આવરણોનો ઉદ્દે િ તે પહેરનાર વ્યક્તત કરતાાં બીજાાં લોકોનુ ાં

કોશવડ-19થી રક્ષણ કરવાનો વધારે છે અને તે પહેરવાથી સામાજજક અંતર
જાળવવાનુ ાં અને શનયમત હાથ ધોવાનુ ાં બાંધ ન કરવુ ાં જોઈએ.

તાજી હવા અંદર આવવા દો (વેન્્ટલેિન)
તમે ઘરમાાં વેન્ટ ખોલીને તેમજ બારણાાં અને બારીઓ ખોલીને પુષ્ટ્કળ પ્રમાણમાાં
તાજી હવા અંદર આવવા દે વાની ખાતરી કરો, ભલે પછી તે થોડા સમય પરતી
થોડીક હવા હોય. જો તમારી પાસે એતસ્રેતટર ફૅન હોય (દાખલા તરીકે

બાથરૂમ કે રસોડામાાં), તો તે રૂમ કોઈ વાપરી લે પછી તે સામાન્ય કરતાાં લાાંબા
સમય સુધી િાલુ રાખો અને બારણુ ાં બાંધ રાખો

જો ઘરમાાં કોઈ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરી રહ્ુાં હોય, તો તેમના રૂમની બારી ખોલી
નાાંખો અને બારણુ ાં બાંધ રાખો, જેથી ઘરના બીજા ભાગોમાાં પ્રદશિત હવાનો

ફેલાવો ઓછો થાય. તમારા ઘરમાાં કામ કરનાર કોઈ જતાાં રહે, જેમ કે સફાઈ
કામદાર કે વેપારી માણસ, તે પછી થોડા સમય માટે બારીઓ પરે પરી ખુલ્લી
રાખો.

જો તમને અવાજ, સલામતી કે હીટીંગના ખિગની ચિિંતા હોય, તો માત્ર થોડા
સમય પરતી બારીઓ ખોલવાથી પણ વાઈરસનો ફેલાવાનુ ાં જોખમ ઓછાં

કરવામાાં મદદ થઈ િકે છે . ગરમ કપડાાં કે વધારાના કપડાાં પહેરવાથી તમને
હફ
ાં ાળા રહેવામાાં મદદ થિે. તમે કદાિ તમારા રૂમની ગોઠવણ બદલી િકો,

જેથી તમે ખુલ્લી બારીઓ કે બારણાાં પાસેથી અંદર આવતી હવાની નજીકમાાં ન
બેસવુ ાં પડે.

તાજી હવા અંદર આવવા દે વાન ું િા માટે અગત્યન ું છે
જ્યારે કોશવડ-19નો િેપ લાગેલ વ્યક્તત ઉધરસ ખાય, વાતિીત કરે કે શ્વાસ

બહાર કાઢે ત્યારે તેઓ ઝીણાાં પ્રવાહીનાાં ટીપાાં અને છાંટકાવ બહાર કાઢે છે જે
બીજી વ્યક્તત પોતાના શ્વાસમાાં લઈ િકે. પ્રવાહીનાાં મોટાાં ટીપાાં ઝડપથી નીિે

જમીન પર પડી જાય છે , પરાં ત ુ કોશવડ-19 થઈ િકે તેવા વાઈરસ સાથેનાાં ઝીણાાં
ટીપાાં અને છાંટકાવ થોડા સમય માટે ઘરની અંદર હવામાાં ઉડ્ા કરે છે , ખાસ
કરીને જો ત્યાાં કોઈ વેન્ન્ટલેિન ન હોય તો.

વેન્ન્ટલેિનથી આ અંદરની હવા બહાર નીકળીને બહારની તાજી હવા અંદર
આવે છે . શવસ્તારમાાં જેટલી વધારે તાજી હવાની અવરજવર હિે, તેટલી જ

વધારે તાજી હવા શ્વાસમાાં લેવા મળિે, અને વ્યક્તત િેપી હવા શ્વાસમાાં લેવાની
િક્યતા ઓછી થિે.

જો તમને ચચહ્નો હોય તો ટેસ્ટ કરાવો

ટેસ્ટ કેવી રીતે કરાવવો
કોશવડ-19નાાં સૌથી અગત્યનાાં ચિહ્નો છે ઃ
•
•
•

નવી સતત ઉધરસ
ઉંચુ તાપમાન

સ્વાદ અથવા સઘ
ાં વાની તમારી સામાન્ય િક્તત જતી રહેવી કે તેમાાં ફેરફાર
થવો (એનોક્સ્મયા)

જો તમને આમાાંથી કોઈ પણ ચિહ્નો હોય, તો મફત NHS ટેસ્ટ મેળવો પર ક્તલક

કરો અથવા કોશવડ-19નો મફત ટેસ્ટ બુક કરાવવા માટે NHS 119 પર ફોન કરો.
તમને કોશવડ-19 સામે રસી આપવામાાં આવેલી હોય અથવા તમને આ પહેલાાં
કોશવડ-19 થઈ ગયો હોય તો પણ તમારે ટેસ્ટની ગોઠવણ કરવી જોઈએ.

ટેસ્ટ કરાવવાન ું િા માટે અગત્યન ું છે
તમને કોશવડ-19 છે કે નહહ તે જાણવાનુ ાં અગત્યનુ ાં છે જેથી તમે ઘરે રહો, સેલ્ફઆઈસોલેટ કરો અને બીજાાં લોકોને તેનો િેપ ન લગાડો.

ટેસ્ટનુ ાં પોચઝહટવ પહરણામ આવવાનો અથગ એ છે કે જે બીજાાં કોઈને તમે કદાિ
િેપ લગાડી ચક્યાાં હો તેમને (તમે તાજેતરમાાં જેમના સાંપકગ માાં આવ્યાાં હો તેઓ)
સાંપકગ પકડવાની કડીઓ મારફતે ઓળખી િકાય છે (તમે કદાિ

જેમના સાંપકગ માાં આવ્યાાં હો તે લોકોનો સાંપકગ કરવો) અને તેમને સેલ્ફ-

આઈસોલેટ કરવાની સલાહ આપી િકાય છે . કોશવડ-19નો ફેલાવો થતો રોકવા
માટેન ુ ાં આ એક અગત્યનુ ાં પગલુાં છે .

કોશવડ-19 લાગ્યા પછી કે તેની રસી લીધા પછી રોગપ્રશતકારકતા કેટલો લાાંબો

સમય સુધી રહે છે તેની અમને િોક્કસ ખબર નથી, આથી ચિહ્નો ધરાવતી કોઈ
પણ વ્યક્તત પોતાનો ટેસ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરે તે અગત્યનુ ાં છે .

જો તમને કોવવડ-19નાું ચચહ્નો હોય અથવા કોવવડ-19ના

ટેસ્ટન ું પોચિડટવ પડરણામ આવ્ ું હોય તો સેલ્ફ-આઈસોલેટ
કરો

તાત્કાચલક સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો જોઃ
•

તમને કોશવડ-19નાાં ચિહ્નો િરૂ થાય - તમે તમારો ટેસ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ
કરી રહ્ાાં હો અને તેનાાં પહરણામોની રાહ જોઈ રહ્ાાં હો તે દરમ્યાન તમારે
ઘરમાાં સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ાં જોઈએ

•

કોશવડ-19 માટેના ટેસ્ટનુ ાં તમારુાં પોચઝહટવ પહરણામ આવે

તમારા આઈસોલેિનના સમયમાાં જ્યારથી તમારાાં ચિહ્નો િરૂ થયાાં હોય તે

હદવસનો (અથવા જો તમને ચિહ્નો ન હોય તો જે હદવસે ટેસ્ટ કરવામાાં આવ્યો
હોય તે હદવસનો) અને તે પછીના પરા 10 હદવસનો સમાવેિ થાય છે .

સેલ્ફ-આઈસોલેિન એટલે કે તમારે દરે ક સમયે ઘરમાાં જ રહેવ ુ ાં ફરજજયાત છે ,
અત્યાંત મયાગહદત સાંજોગો શસવાય બીજાાં લોકો સાથે કોઈ સાંપકગ રાખવો ન

જોઈએ, જેમ કે તબીબી સહાય મેળવવા માટે તમારે કદાિ બીજાાં લોકોને
તમારા માટે ખરીદી કરી લાવવા કહેવ ુ ાં પડિે, અને જો તમે હાલમાાં કોઈ

અરચક્ષત વ્યક્તતને સહાય પરી પાડી રહ્ાાં હો તો કદાિ તે માટે બીજી ગોઠવણો
કરવી પડિે. તમારા ઘરે કે બગીિામાાં મુલાકાતીઓને બોલાવિો નહહ.

જે લોકોને ચિહ્નો હોય અથવા કોરોનાવાઈરસ માટે જેમના ટેસ્ટનુ ાં પોચઝહટવ

પહરણામ આવ્યુ ાં હોય તે લોકો જો તબીબી રીતે અત્યાંત અરચક્ષત વ્યક્તતની

સાથે અથવા 70 વિગથી વધુ ઉંમરની વ્યક્તત સાથે રહેતાાં હોય તો તેમના માટે
વધારાની માગગદશિિકા છે .

સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાન ું િા માટે અગત્યન ું છે

જો તમને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની સિના આપવામાાં આવી હોય, તો તેન ુ ાં
કારણ એ છે કે તમે બીજાાં લોકોમાાં કોશવડ-19 ફેલાવો તેવ ુ ાં ખબ મોટુાં જોખમ

રહેલ ુાં છે , પછી ભલે તમારી પોતાની તચબયત સારી લાગતી હોય અને તમને જરા
પણ ચિહ્નો ન હોય. એટલા માટે માગગદિગન અનુસરવાનુ ાં અને સેલ્ફ-

આઈસોલેિનનો પરે પરો સમયગાળો પરો કરવાનુ ાં અત્યાંત અગત્યનુ ાં છે .
જો કોશવડ-19 માટેના ટેસ્ટનુ ાં તમારુાં પોચઝહટવ પહરણામ આવ્યુ ાં હોય, તો તમારે
તાત્કાચલક અને તે પછીના આખા 10 હદવસ માટે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ાં જ
જોઈએ, કારણ કે આ જ સમય દરમ્યાન વાઈરસ બીજાાં લોકોમાાં ફેલાવાની
સૌથી વધારે િક્યતા રહેલી છે (િેપી સમયગાળો).

કોવવડ-19 થયેલ વયનતતની સાથે તમે રહેતાું હો કે તેમના
સુંપકક માું તમે આવયાું હો સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવ ું
તાત્કાચલક સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો જોઃ
•

જો તમે કોશવડ-19ના ટેસ્ટના પોચઝહટવ પહરણામવાળી અથવા જેમને ચિહ્નો
હોય અને તેમના ટેસ્ટના પહરણામની રાહ જોઈ રહ્ાાં હોય તેવી કોઈ

વ્યક્તતની સાથે રહેતાાં હો - તો તમારા આઈસોલેિનના સમયગાળામાાં,
તમારા ઘરમાાં પહેલી વ્યક્તતને જ્યારથી ચિહ્નો િરૂ થયા હોય તે હદવસનો
(અથવા જો તેમને કોઈ ચિહ્નો ન હતાાં તો જે હદવસે તેમનો ટેસ્ટ કરવામાાં

આવ્યો હોય તે હદવસનો) અને તે પછીના આખા 10 હદવસનો સમાવેિ થાય
છે .
•

તમારા ઘરમાાં સાથે ન રહેતી હોય તેવી કોશવડ-19 માટેન ુ ાં પોચઝહટવ પહરણામ
આવ્યુ ાં હોય તેવી કોઈ વ્યક્તતનો તમે સાંપકગ હો - તમારા આઈસોલેિનના
સમયગાળામાાં તેમની સાથેના તમારા સાંપકગ ની છે લ્લી તારીખનો અને તે
પછીના આખા 10 હદવસનો સમાવેિ થાય છે .

સેલ્ફ-આઈસોલેિન એટલે કે તમારે દરે ક સમયે ઘરમાાં જ રહેવ ુ ાં ફરજજયાત છે ,
અત્યાંત મયાગહદત સાંજોગો શસવાય બીજાાં લોકો સાથે કોઈ સાંપકગ રાખવો ન
જોઈએ, જેમ કે તબીબી સહાય મેળવવા માટે. તમારા ઘરે કે બગીિામાાં
મુલાકાતીઓને બોલાવિો નહહ.

સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરી રહેલાાં લોકો માટે સેલ્ફ-આઈસોલેિન તેમજ ઉપલબ્ધ
સહાયતા શવિેની માગગદશિિકા મળી િકે છે .

કોરોનાવાઈરસ થયેલ વયનતતની સાથે તમે રહેતાું હો કે તેમના સુંપકક માું તમે
આવયાું હો સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાન ું િા માટે અગત્યન ું છે
જો તમે સાંપકગ ની વ્યક્તત હો (જેમનો કોશવડ-19 માટે પોચઝહટવ પહરણામ આવ્યુ ાં
હોય કે તેનાાં ચિહ્નો હોય તેવી કોઈ વ્યક્તત સાથે તમે તાજેતરમાાં સાંપકગ માાં આવ્યાાં
હો), તો તે વ્યક્તત સાથેના તમારા સાંપકગ પછીના પરે પરા 10 હદવસ સુધી તમારે
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ાં જ જોઈએ.

તમારે 10 હદવસ સુધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ાં જ જોઈએ કારણ કે રોગનો
સામનો કયાગ પછી તેનો િેપ લાગવામાાં આટલો સમય લાગી િકે છે
(ઈન્યુબેિન સમયગાળો).

જો તમને સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાની સિના આપવામાાં આવી હોય, તો તેન ુ ાં

કારણ એ છે કે તમને કોશવડ-19 થવાનુ ાં તેમજ બીજાાં લોકોમાાં ફેલાવી િકો તેન ુ ાં
ખબ મોટુાં જોખમ રહેલ ુાં છે , પછી ભલે તમારી પોતાની તચબયત સારી લાગતી

હોય અને તમને જરા પણ ચિહ્નો ન હોય. એટલા માટે માગગદિગન અનુસરવાનુ ાં

અને સેલ્ફ-આઈસોલેિનનો પરે પરો સમયગાળો પરો કરવાનુ ાં અત્યાંત અગત્યનુ ાં
છે .

રસીકરણ
કોશવડ-19થી જેઓ બીમાર પડવાનુ ાં સૌથી વધારે જોખમ રહેલ ુાં છે તે લોકોને
NHS હાલમાાં કોશવડ-19 રસી આપી રહેલ છે .

રસીથી ગાંભીર બીમારી થવાની િક્યતાઓ ઘટતી હોવાનુ ાં દે ખાયુ ાં છે , પરાં ત ુ તે
કોશવડ-19 ફેલાતો અટકાવે છે કે નહહ તેની હજુ સુધી અમને ખબર નથી.

તમે રસી લઈ લીધી હોય તો પણ, તમે હજુયે બીજાાં લોકોમાાં કોશવડ-19 ફેલાવી
િકો છો.

તમારાાં શમત્રો, કુટુાંબીજનો તેમજ સમાજનાાં લોકોનુ ાં રક્ષણ કરવામાાં મદદ માટે,
તમને રસી આપી દે વામાાં આવ્યા પછી પણ તમારે ઉપરની તમામ સલાહ
અનુસરવાનુ ાં િાલુ રાખવુ ાં જોઈએ.

