
ખોલો

ઘરે કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) 
માટે પૉલિમરેઝ ચેઇન રરઍક્શન 
(PCR) ટેસટ કઈ રીતે કરવો 

  ઘરે PCR ટેસટ માટે ઇઝી રીડ

તમે ટસેટ શરૂ કરો તે પહેલાં તમારે આ આખી 
માર્ગદરશશિકા વાંચવાની જરૂર છે
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આ ઇઝી રીડ ગાઇડ માત્ર PCR ટેસટ માટે જ છે
– આ એવો ટસેટ છે, જે તમારે મોકલવાનો છે. 

વવષય

શા માટ ેતમારે કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) માટ ેટસેટ કરવાની જરૂર છે 3

તમારે તમારી ટસેટ કકટ રજજસટર કરવાની જરૂર છે કે નહહ તે ચેક કરો 4

તમારી ટસેટ કકટ રજજસટર કેવી રીતે કરવી 5

પ્ાયૉકરટી પોસટબૉકસ કઈ રીતે શોધવું અથવા કૂકરયર બૂક કેવી રીતે કરવું 8

ટસેટ વવશ ે 10

તમારી ટસેટ કકટમાં શું છે 11

ટસેટ માટ ેતૈયાર થાઓ 13

તમારા કાકડાને સવવૅબ કેવી રીતે કરશો 15

તમારા નાકમાંથી સવવૅબ કેવી રીતે લેવો 17

તમારે હવે પછી શું કરવાનું છે 19

તમારી ટસેટ કકટને પવૅક કઈ રીતે કરશો 20

જયારે તમને પોતાનાં પકરણામો મળે 22

COVID-19 વવશે સહાયતા અને સલાહ કાંથી મેળવવી 24
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COVID-19 એ એવી બબમારી છે,  
જે આખી દહુનયામાં ફેલાઈ છે.

કેટલાક લોકોને જયારે COVID-19  
હોય તયારે તેઓને ખૂબ અસુખ જેવું 
લારી શકે છે. અનય લોકોને જરાયે 
બબમારી જેવું ન લારે તેમ બની શકે છે.

તમને COVID-19 હોઈ શકે છે તે 
કારણે તમે ટસેટ કરાવો એ અમારા  
માટ ેજરૂરી બની શકે છે. તમને તે છે  
કે નહહ તે આ ટસેટ અમને કહેશે.

્શા માટે તમારે કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) 
માટે ટેસટ કરવાની જરૂર છે
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તમારે તમારી ટેસટ રકટ રજજસટર કરવાની 
જરૂર છે કે નવિ તે ચેક કરો

અમે તમને તમારી ટસેટ કકટ મોકલીએ તે પહેલાં અમે  
તેને રજજસટર કરી હોય તેમ બની શકે છે.

જયારે તમે પોતાની ટસેટ કકટ મંરાવો તયારે અમે તમને  
એક ઇમેલ કરીશું, જેમાં માહહતી હશે કે તમારી કકટ 
રજજસટર થયેલી છે કે નહહ.

જો તે રજજસટર થયેલ ન હોય તો તમારે તે રજજસટર 
કરવાની જરૂર પડશે. આ કેવી રીતે કરવું તે અમે  
તમને કહીશું.

જો તે પહેલેથી રજજસટર થઈ ચૂકેલ હોય  
તો જયારે તે આવે તયારે બહારના પવૅકેજ  
પર 'Registered Kit' (રજજસટડ્ડ  કકટ) 
એવું જસટકર લરાડલેું હશે. 

જો તમારી કકટમાં આમાંથી કોઈ એક 
જસટકર હોય તો તમારે તે રજજસટર  
કરવાની જરૂર નથતી.
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24Tracked 

તમારી ટેસટ રકટ રજજસટર કેવી 
રીતે કરવી

જો તમારી ટસેટ કકટ રજજસટર થયેિી ન  
હોય તો તમે ટસેટ કરાવો તે પહેલાં તરત  
તમારે તેને રજજસટર કરાવવી જરૂરી છે.

ઑનલાઇન રજજસટર થવા માટ,ે  
આ લલશિક પર જાઓ: 
www.gov.uk/register-home-test
જો તમે ઑનલાઇન રજજસટર ન થાઓ  
તો 119 પર કૉલ કરો અને અમે તમારા  
માટ ેતે કામ કરીશું.

તમારે આની જરૂર પડ્શે:
1.  તમારો ઑડ્ડર આઇડી - અમે તમને  

જે ઇમેલ કયયો હોય તેમાં તમે આ  
જોઈ શકશો. 

2.  રૉયલ મેલ (Royal Mail)  
બારકોડ નીચેની સંખયા - આ હપ્પેઇડ  
કરટન્ગ લેબલ પર હોય છે.  

3.  ટસેટ કકટ બારકોડ નીચેની સંખયા - આ 
સૂચનાપુસસતકાના પ્થમ પાને હોય છે  
અને તે પલાજસટકની ટૂ્બ, સી-થ્ૂ બવૅર  
અને કરટન્ગ બૉકસ પર પણ હોય છે.

https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/register-home-test
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30
વમહનટ

તમે ટસેટ તમારી જાતે કરી શકો છો અથવા  
તમે કોઈ અનય વયસકતને તમને મદદ કરવા  
કહી શકો છો.

ટસેટ કરવા માટ ેલરભર 30 વમવનટ 
લારે છે.

તમારા ટસેટ પહેલાં 30 વમવનટ  
માટ ેકશું ખાશો કે પીશો નહહ.

જયારે તમે ટસેટ પૂરો કરો તયારે તમારે તે અમને  
પરત મોકલવાનો રહેશે.



7

ટેસટ કરાવો, 
ટેસટ પરત 
કરો

PRIORITY
POSTBOX

SATURDAY 
& SUNDAY

PRIORITY POSTBOX

તમે તેને કોઈ પ્ાયૉરરટી પોસટબૉકસમાં 
(priority postbox) પોસટ કરી શકો  
છો અથવા અનય કોઈ વયસકતને તમારા  
માટ ેપોસટ કરવાની વવનંતી કરી શકો છો.

જો આ તમારા માટ ેમુશકેલ હોય તો  
તમે તમારા ઘરેથી તેને એકત્ર કરાવવા  
માટ ેકોઈ કૂકરયરની વયવસથા કરી શકો છો.

તમે ટસેટ લો તે સમાન રિવસે જ  
તમે તેને પરત કરો તે જરૂરી બને છે.
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તમે તેઓને સોમવારથી શુક્રવાર સવારે 8થી 
સાંજે 6 વાગયા સુધી 0345 266 8038 પર 
ફોન પણ કરી શકો છો.

તમારે આ કૉલ માટ ેચૂકવણી કરવાની જરૂર 
પડી શકે છે. તેમાં કેટલો ખચ્ગ થશે તે વવશે  
તમે GOV.UK વેબસાઇટ પર માહહતી મેળવી 
શકો છો: www.gov.uk/call-charges

તમે તમારા પોસટકોડ સહહત તમારું  પૂરું  
સરનામું જાણતા હો તે જરૂરી બનશે.  
તે અંરે તમને ખયાલ ન હોય તો કોઈ  
વયસકતને તમારા માટ ેતે લખી લેવાનું કહો.

તમે તમારી સૌથી નજીકનું પ્ાયૉકરટી 
પોસટબૉકસ શોધી શકો છો અને  
Royal Mailની વેબસાઇટ પર  
પોસસટશિરનો લેટસેટ સમય શોધી શકો છો:
www.royalmail.com/services-near-you

પ્ાયૉરરટી પોસટબૉકસ કઈ રીતે ્શોધવું અથવા 
કૂરરયર બૂક કેવી રીતે કરવું

https://www.royalmail.com/services-near-you#/
https://www.gov.uk/call-charges
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જો તમે પ્ાયૉરરટી પોસટબૉકસ સુધી જઈ 
શકો તેમ ન હો તો તમારા ઘરેથી ટસેટ કકટ 
લવેા માટ ેઅમે કૂકરયરન ેમોકલી શકીએ છીએ. 

આ નીચેના કારણે હોઈ શકે છે:

• ચાલીને જવાનું અંતર ખૂબ દૂર હોય

•  તમને અસુખ લારતું હોય અને ઘરે 
રહેવાની જરૂર પડે

•  તમને બશલડ કરવા કે આઇસોલેટ થવા  
માટ ેકહેવામાં આવ્ું હોય, જેથી તમે  
ઘર છોડી ન શકો

જો તમારે કૂકરયર કરવાની જરૂર પડ ે 
તો 119 પર અમને કૉલ કરો. તમે ટસેટ 
કરાવો તેના એક કદવસ પહેલાં તમારે  
અમને કૉલ કરવાની જરૂર છે.

તમે જે કદવસે ટસેટ કરાવો તે કદવસ ેસવારે 8થી  
સાંજે 4 વાગયાની વચચે તમારો ટસેટ એકત્ર કરાશે.

અમે તમને કોઈ ચોક્કસ સમય આપી શકીએ નહહ. 
તમારે સવારે 8 વાગયા પિેિાં ટેસટ પૂરો કરવાનીએ  
જરૂર પડ્શે.
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1

COVID-19 
Home test instructions

PCR Test Kit Guide

TC2295 SEPT 21

Name:Test kit barcode:

This is a swab test to check if you have coronavirus (COVID-19) now.  
Take this test as soon as possible. Return the test on the same day you take it. 
Keep this booklet as a record of your test.

• Read these instructions carefully before you start.

• Wash your hands for 20 seconds before you handle the test kit.

• Your details have been linked to this test kit.  It should not be taken by 
anyone else.

• This booklet is available online and in other formats including  
Easy read at www.gov.uk/dhsc/pcr-test-at-home.

Before you start

Avoid eating or drinking for at least 30 minutes before 
doing the test to reduce the risk of spoiling the test.

30 
mins

આ ટસેટ ઝડપથી થાય છે અને તેનાથી 
દખુશે નહહ. તમારે તમારા કાકડા અને 
તમારા નાકને સવવૅબ કરવાની જરૂર પડશે. 

તયારબાદ તમે એક નાની ટૂ્બમાં સવવૅબ 
મૂકશો અને અમને તે પરત મોકલશો.

સવવૅબ ટસેટ કેવી રીતે કરવો તે અંરેનો 
વવડીયો તમે અહીં જોઈ શકશો: 
www.gov.uk/pcr-home-test

ટેસટ વવ્શે

https://www.gov.uk/government/publications/testing-for-coronavirus-at-home
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તમારી ટેસટ રકટમાં શું છે

તમારો ટસેટ કરવા માટ ેતમને જોઈતી વસતુઓ એક  
બવૅરમાં આવશે. આને ટસેટ કકટ કહે છે.

તમે શરૂ કરો તે પહેલાં તમારે:

1. ટબેલ જેવી સમતલ સપાટી શોધવાની રહેશે

2. તેને સાફ કરવાની જરૂર પડશે અને તયારબાદ  

 તેને સવચછ કરીને કોરી કરવાની રહેશે

3. તમારી ટસેટ કકટમાંથી બધી વસતુઓ તેમાં મૂકવાની રહેશે

જો કુંઈ પણ ખૂટતું હોય અથવા ઠીક લારતું ન હોય તો અમને 
119 પર કૉલ કરો અને અમે તમને એક નવો ટસેટ મોકલીશું. 
જયારે તમને નવી ટસેટ કકટ મળે તયારે ટસેટ કરો.



તમારી ટેસટ રકટમાં 6 વસ્ુઓ િોવી જોઈએ. 
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 પવૅકેટમાં એક સવવૅબ.  
સવવૅબ એ એક છેડ ેરેશમની  
હળવી ટોચ ધરાવતી સળી છે.

એક પલાજસટકની નળી જેમાં  
નાના પ્માણમાં પ્વાહી રહેલું છે.

નાની સી-થ્ૂ બવૅર.

નરમ પદાથયોનું બનેલું એક 
સફેદ પવૅડ.

તમારો ટસેટ અમને પરત 
મોકલવા માટ ેએક બૉકસ.

બૉકસ પર ચોંટાડવા માટનેું  
એક સુરક્ા સીલ. જયારે તમે 
બૉકસ પોસટ કરવા માટ ેતૈયાર  
હો તયારે જ સીલ મૂકો.



13

20 
સેકું ડ

રૂમાલ વડ ેતમારા નાકને ખંખેરો. 
કચરાપેટીમાં કટશ્ૂ ફેંકી દો.

20 સેકું ડ માટ ેતમારા હાથ સાબુ અને  
પાણી અથવા સવૅહનટાઇઝર વડ ેધુઓ.

પલાજસટકની નળી પરથી ઢાુંકણ દૂર કરો  
અને તેને ટબેલ પર મૂકો.

ખાતરી કરો કે તમે ટ્ૂબને સીધી રાખો;  
તમે તેને મર અથવા ગલાસમાં ઊભી  
રાખી શકો છો અને ખાતરી કરી શકો  
છો કે તે પડી ન જાય.

ટેસટ માટે તૈયાર થાઓ
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ખોલો

સળીના છેડ ેસવવૅબ પેકેટ ખોલો અને 
કાળજીપૂવ્ગક સવવૅબ બહાર કાઢો. 

ખાતરી કરો કે તમે સળીના છેડા પર  
તેને પકડી રાખો.

સવવૅબની ટોચ અનય કોઈ વસતુને 
અડવા દેશો નહહ, અનયથા તેના કારણે 
તમારાું પકરણામો બરડી શકે છે.
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અરીસામાં જુઓ, તમારું  મોં ખોલો અને 
તમારા કાકડા કાં છે તે જુઓ.

તમારા કાકડા એ તમારા રળાની  
પાછળના ભારે એક બાજુએ આવેલા 
નરમ ભાર છે. 

કેટલાક લોકોને તે ખૂબ મુશકેલ લારે છે. 
તમે કોઈ વયસકતને તમને મદદ કરવા  
માટ ેકહી શકો છો.

જો તમારામાં કાકડા ન હોય તો  
તમારે તયાં સવવૅબ કરવાની જરૂર છે,  
જયાં તેમની જગયા હતી.

તમારા કાકડાને સવવૅબ કેવી રીતે કર્શો 



16

4 x 4 x

તે થોડુું  વવવચત્ર લારી શકે છે, પરુંતુ તેનાથી 
દખુશે નહહ.

જો તમ ેતમારા કાકડાઓમાંથી સવવૅબ ન 
િઈ ્શકો તો તમે બંને નસકોરાઓમાંથી 
સવવૅબ લઈ શકો છો.

આ કેવી રીતે કરવું તે અમે તમને હવે 
પછીના પાન પર કહીશું.

સવવૅબની ટોચ અનય કોઈ વસતુને અડવા 
દેશો નહહ, અનયથા તેના કારણે તમારાું 
પકરણામો બરડી શકે છે.

તમારા કાકડા પર હળવેથી સવવૅબ ઘસો. 
પ્તયેક કાકડાને 4 વખત ઘસો.
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હવે તમારા નાકમાંથી નમૂનો લેવા માટ ે 
એ જ સવવૅબનો ઉપયોર કરો.

જો તમારા નાકને વીંધાવ્ું હોય અથવા 
તમારા નાકમાંથી રકતસ્ાવ થયો હોય  
તો અનય નસકોરામાંથી સવવૅબ લો.

જો બંને નસકોરાું વીંધાવયાં હોય તો  
તમારે એક બાજુએ વછદ્ર દૂર કરવાની જરૂર 
છે અને તયારબાદ તે બાજુએ સવવૅબ લો.

તમારા નાકમાંથી સવવૅબ કેવી રીતે િેવો
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10 x

જયારે તમને તમારા નસકોરાની અંદર 
તેનાથી દબાણ થતું લારે તયારે બંધ કરો.

સવવૅબ ધીમેથી તમારા નસકોરામાં  
10 વખત રોળ ફેરવો. 

જો તમે તમારા રળાને સવવૅબ ક્ુું ન  
હોય તો તમારે તમારા અનય નસકોરાને  
પણ સવવૅબ કરવાની જરૂર છે.

સવવૅબને તમારા નસકોરામાં મૂકો અને તેને 
હળવેથી ઉપરની તરફ ધકેલો.
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20 
સેકું ડ

સવવૅબને પલાજસટકની નળીમાં મૂકો. નરમ 
રેશમી છેડો નીચે પ્વાહીમાં જવો જોઈએ.

સવવૅબનો સળીવાળો જે છેડો છે તેને  
એવી રીતે તોડો જેનાથી તે વળ્ા  
વવના નળીમાં કફટ થઈ જાય.

નળીનું ઢાુંકણ ફરીથી ચુસતપણે વાસી  
દો અને તે યોગય રીતે વાસવામાં આવ્ું  
છે તે ચેક કરો. 

ઓછામાં ઓછી 20 સેકું ડ માટ ેતમારા 
હાથ સાબુ અને પાણી વડ ેધુઓ.  
તમે તેને બદલે હેનડ સવૅહનટાઇઝરનો 
ઉપયોર કરી શકો છો.

તમારે િવે પછી શું કરવાનું છે
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તમારી ટેસટ રકટને પવૅક કઈ રીતે કર્શો

સફેદ પવૅડ અને પલાજસટકની નળીને  
સાથે એક સી-થ્ૂ બવૅરમાં મૂકો. 

બવૅરમાંથી હળવેથી હવા પર દબાણ 
આપો. 

બવૅરની ટોચ પરની પટ્ી ખેંચી કાઢો,  
તેની રડી વાળો અને તેને સીલ કરો.

તમારો ટસેટ અમને પરત મોકલવા  
માટ ેબૉકસ તૈયાર કરો. આ બૉકસ  
પર હપ્નટ કરેલી સૂચનાઓ છે,  
જે તમને કહેશે કે શું કરવું.



PRIORITY
POSTBOX

SATURDAY 
& SUNDAY

PRIORITY POSTBOX
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તમારે હવે તમારી ટસેટ કકટ પોસટ 
કરવાની અથવા કૂકરયર તેને એકત્ર કરે  
તે માટ ેરાહ જોવાની જરૂર પડશે.

જો તમે તેને પોસટ કરો તો તમારે 
પ્ાયૉરરટી પોસટબૉકસનો  
ઉપયોર કરવાની જરૂર પડશે. 

ખાતરી કરો કે તમે પોસસટશિરના છેલલા 
સમય પહેલાં તેને પોસટ કરો.

બૉકસ બંધ કરો અને તેને સુરક્ા સીલ 
વડ ેચોંટાડીને બંધ કરો. 

તમારા સવવૅબ ટસેટ સાથેની સી-થ્ૂ બવૅર 
તમારા બૉકસની અંદર મૂકો. 
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12
તમને 2 કદવસ બાદ પકરણામો  
મળવાં જોઈએ, પરુંતુ તેમાં થોડો  
વધુ સમય લારી શકે છે.

જયારે તમને પોતાનાં પરરણામો મળે

તમને ટવૅકસટ અને ઇમેલ દ્ારા તમારા 
ટસેટનાં પકરણામો મળશે.

તમે અમને તમારાું પકરણામો માટ ે 
119 પર કૉલ કરી શકો છો: 

•  જો તમે ઇમેલ કે મોબાઇલ ફોનનો 
ઉપયોર ન કરતા હો તો

•  જો તમને 5 કદવસો બાદ તમારાું 
પકરણામો મળ્ાં ન હોય

તમને પકરણામો ન મળે તયાં સુધી તમારે 
ઘરે રહેવું.
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જો પરરણામ નવૅગેરટવ આવે તો,  
તેનો અથ્ગ એ છે કે તમને સંભવવતપણે 
COVID-19 નથી. 

તમે લોકોને મળી શકો છો અને બહાર  
જઈ શકો છો.

જો પરરણામ પૉવઝરટવ આવે તો, 
તેનો અથ્ગ એ છે કે તમને સંભવવતપણે 
COVID-19 છે.

તમે ટસેટ કરાવો તયારબાદ તમને તબબયત ખરાબ લારે અને 
7 કદવસોની અંદર તમે ઠીક ન થાઓ તો NHS 111ની 
ઑનલાઇન www.111.nhs.uk પર મુલાકાત લો અથવા 
111 પર કૉલ કરો.

https://111.nhs.uk/
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તમારા ટસેટ અંરે સહાયતા અને સલાહ  
માટ ેતમે સવારે 7થી રાત્રે 11 વાગયા સુધી 
119 પર અમને ફોન કરી શકો છો. 

જો તમને તબબયત વધારે ખરાબ લારે  
અથવા 7 કદવસો બાદ ઠીક ન થાઓ તો  
કોઈ પણ સમયે NHS 111નો સંપક્ડ  કરો.

કોઈ પણ ફોનમાથંી બધા કૉલસ મફત થાય છે. 
કટોકટીની સસથવતમાં 999 પર કૉલ કરો.

તાલીમ પામેલ NHS ટસેટ ઍનડ ટ્સે  
(Test and Trace) સટાફ તરફથી સહાયતા 
મેળવવા માટ ેતમે મફત Be My Eyes 
ઍપનો ઉપયોર કરી શકો છો. 

ઍપ ડાઉનલોડ કરો, વવશેષ સહાયતા 
(Specialized Help) પર જાઓ અને 
વયસકતરત સવાસથય (Personal Health) 
વર્ગમાં NHS Test and Trace પસંદ કરો.

COVID-19 વવશે વધુ માહહતી માટ ેઅમારી વેબસાઇટ  
પર જાઓ: nhs.uk/coronavirus

COVID-19 વવ્શે સિાયતા અને  
સિાિ કાંથી મેળવવી
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