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વિષયિસ્ત ુ
કોરોના વાઈરસ(COVID-19) શુ ાં છે અને એના સાંક્ર મણથી સુર ક્ષિ ત કે વી રીતે રહે વ ુ?
ાં
જો લિણો ઉભરે તો શુ ાં કરર્ો?
કોરોનાવાઈરસ(COVID-19)ના સાંભ વવત સાંક્ર મણનાાં વર્કાર પરરવારો માટે 'સ્વ -એકલતા'
(આઇસોલે ર્ ન) માટે નુ ાં માર્ગ દ ર્ગ ન
એકલા (આઇસોલે ર્ ન) રહે વા માટે નુ ાં માર્ગ દ ર્ગ ન કે ટલા લાાં બા સમય સુધી અનુસ રવાનુ ાં રહે ર્ે ?
NHS 111નો સાંપ કગ ક્યારે કરવો?
NHS 111નો સાંપ કગ કે વી રીતે કરવો?
જો તમારા ઈવમગ્રે ર્ ન સાંજોર્ો બાબતે તમે ક્ષચિં વતત હો તો શુ ાં કરવુાં જોઈએ?
કોરોના વાઈરસ(COVID-19)નાાં સાંક્ર મણને અટકાવવામાાં મદદ માટે શુ ાં કરવુ?
ાં

કોરોના િાઈરસ(COVID-19) શ ુંુ છે અને એના સું ક્ર મણથી સ ુર ક્ષિ ત કે િી રીતે રહે વ ુંુ?

COVID-19 એ કોઈ એક નવી માાંદર્ી-ક્ષબમારી છે જે તમારા ફેફસાઓ અને અન્ય
અવયવો. તે કોરોનાવાઈરસ નામના વાયરસ દ્વારા થાય છે .

કોરોનાના સાંક્રમણને અટકાવવા તમે જેમની સાથે કાયમી રહેતા ન હો તેવા તેવા
લોકોના સીધા ર્ારીરરક સાંપકગ માાં આવવાનુ ાં ટાળો અને સુરક્ષિત રહો તથા જયાાં
સુધી સાંભવ હોય ત્તયાાં સુધી સ્વાસ્્યવધગક પર્લાાંઓને અનુસરી સાંક્રમણ ફેલાતુાં
અટકાવવાના આ કાયગમાાં સહભાર્ી બનો. આમાાં તમામ ઉંમરના લોકોનો
સમાવેર્ છે - પછી ભલે તમારામાાં કોઈ લિણો ઉભયાગ હોય કે નહોય અથવા તમે
બીજી કોઈ સ્વાસ્્ય સમસ્યાનાાં વર્કાર હો કે ન હો.

સાિવજવનક પરરિહનનો ઉપયોગ: ર્ક્ય હોય તેટલુાં તમારે સાવગજવનક પરરવહન
નો ઉપયોર્ કરવાનુ ાં ટાળવુાં જોઈએ. અને અવેજમાાં સાઈકલ વાપરવી, ચાલવુાં
અથવા પોતાના વાહનનો ઉપયોર્ કરવો જોઈએ.

જો તમારે સાવગજવનક

પરરવહનનો ઉપયોર્ કરવો પડે એમ જ હોય તો કહેવાતા ‘પીક અવસગ’માાં
પ્રવાસ કરવાનુ ાં ટાળવુાં જોઈએ અને સામાજજક અંતર જાળવવુાં જ જોઈએ.
સાવગજવનક પરરવહનનો ઉપયોર્ કરતી વખતે ચહેરો માસ્ક / આવરણ દ્વારા
ઢાંકાયેલ હોવો અવનવાયગ છે . એ મહત્તત્તિન ુંુ છે કે તમે િણવિેલ માગવદવશિકાને
ુ રો, જો નરહ અનસ
ુ રો તો સુંભિ છે તમને દું ડ કરિામાું આિે.
અનસ

કામકાજ ચાલ ુ રાખો: જો કરી ર્કતા હો તો ઘરે થી કામ કરવાનુ ાં જ ચાલુ રાખો.
જો તમારે કામ કરવા બહાર જવુાં જ પડે એમ હોય તો તમારે પ્રથમ એ બાબત
સુવનવિત કરવી જોઈએ કે તમારામાાં અને તમારા ઘરના કોઈ પણ સભ્યમાાં કોઈ
લિણો તો નથી ઉભયાગ ન.ે જો કોઈને પણ લિણોએ દે ખા દીધી ન હોય તો તમે
બહાર જઈ ર્કો છે પણ ર્રત માત્ર એ કે તમારે અન્યો સાથે ઓછામાાં ઓછા 2
મીટરની ર્ારીરરક દૂ રી જાળવવાની રહેર્ે અને વારાં વાર હાથ ધોવા ઉપરાાંત
હાથોને સેનેટાઈઝ કરતા રહેવા પડર્ે.તમે તમારા કાંપનીના માક્ષલક પાસેથી એ
બાબત પણ જાણી લો કે કામકાજના સ્થળે એમણે સુરિાના કયા પર્લા લીધા છે
અને ત્તયાાં વ્યક્તતર્ત સુરિા માટેના કયા ઉપકરણો ઉપલબ્ધ છે .

પોક્ષલસ અને લશ્કર સુંભિ છે જાહેર સ્િાસ્્યના પગલાુંઓના અમલીકરણમાું તથા
જેમને મદદની જરૂર હોય તે તેમને ખાિા-પીિાન ુંુ અને અન્ય જરૂરરયાતની
ુ પહોંચાડિામાું મહત્તત્તિની ભ ૂવમકા ભજિે.
ચીજિસ્તઓ

સુરક્ષિત રહેવા માટે તમે આ ઍપ્લલકેર્ન તમારા સ્માટગ ફોનમાાં ડાઉનલોડ કરી ર્કો
છો. આ ઍપ્લલકેર્ન તમને એ બાબતે સાવધ કરી દે ર્ે જો તમે આ ઍપ્લલકેર્ન
નો ઉપયોર્ કરનાર એ અન્ય વ્યક્તતના સાંપકગ માાં આવો કે જે કોરોના વાયરસ
પોક્ષઝરટવ હોવાનુ ાં વનદાન થાય. અને જો તમે કોરોના વાયરસ પોક્ષઝરટવ હોવાનુ ાં
વનદાન થાય તો એ તમારા એ સાંપકો વનધાગરરત કરવામાાં મદદરૂપ થર્ે જે તમે
તમારી મારહતી ગુલત અને અજ્ઞાત રાખવા દરવમયાન ચ ૂકી ર્યા હો.

જો તમે ઇંગ્લેન્ડમાાં રહેતા હો તો, NHS COVID-19 App ડાઉનલોડ કરો. આ ઍપ એ
તમામ લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે જે 16 થી વધુ વયના હોય. અન્ય 11 ભાષાઓમાાં
વધુ મારહતી માટે : https://covid19.nhs.uk/information-and-resourcestranslated.html
જો તમે સ્કોટલૅન્ડમાાં રહેતા હો તો તમે Protect Scotland App. ડાઉનલોડ કરી ર્કો
છો. આ ઍપ એ તમામ લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે જે 16થી વધુ વયના હોય. વધુ
મારહતી માટે : https://www.protect.scot/
જો તમે ઉત્તર આયગલેન્ડમાાં રહેતા હો તો તમે StopCOVID NI Proximity App.
ડાઉનલોડ કરી ર્કો છો. આ ઍપ એ તમામ લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે જે 11 થી વધુ
વયના હોય. વધુ મારહતી માટે :
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-stopcovid-niproximity-app

તમને લાગ ુ પડે તેવા કોઈપણ સ્થાનનક લૉકડાઉન નનયમો માટે તમારા સ્થાનનક અનિકારીઓ પાસે તપાસ
કરો.
ઇંગ્લેન્ડમાું

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19meeting-with-others-safely-social-distancing

સ્કોટલૅન્ડમાું

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protectionlevels/

િેલ્સમાું

https://sanctuary.gov.wales/covid-19

ઉત્તર આયલેન્ડમાું

https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidance-accompanyhealth-protection-coronavirus-restrictions-no-2-regulations-northernireland-2020

જો લિણો ઉભરે તો તમારે શ ુંુ કરવ?
ુંુ
જો તમે નીચે વણગવેલ અનુભવો:
ર્રીરનુ ાં તાપમાન ર્રમ હોય: છાતી પર અથવા પીઠમાાં સ્પર્ગ કરતાાં જો એ ર્રમ

•

હોવાનુ ાં લાર્ે અથવા,
•

સતત ખાાંસી: એનો અથગ એ કે ર્રુ થયેલી ખાાંસી તમને વારાં વાર આવે છે અથવા

•

સ્વાદ અથવા ર્ાંધ પારખવાની તમારી સામાન્ય સમજ (એનોક્સ્મયા)નુ ાં નુકસાન

અથવા તેમાાં બદલાવ - જો તમે કોઈ પણ ર્ાંધ કે સ્વાદની અનુભ ૂવત ન થતી હોય અથવા
સમાન્ય કરતાાં ર્ાંધ અથવા સ્વાદઅલર્ લાર્ે.

નીચે વર્ણવેલ પગલ ાં તમ રે સાંભવ એટલ જલ્દી જ અનુસરવ જોઈએ.:

સેલ્ફ-આઇસોલેશન(સ્િ-અલગતા): ઓછામાાં

લિણો ઉભરે કે તરત જ આરાં ક્ષભક 5

ઓછા 10 રદવસ સુધી ઘરે જ રહો અને

રદવસની અંદર જ કોરોના િાઈરસ માટે ની

કોરોના િાઈરસનાું સુંભવિત સુંક્રમણ

તપાસ કરાિી લો.: વ્યક્તતને જો લિણો

ધરાિતા પરરિારો માટે ‘અલગતા’ ની

ઉભયાગ હોવાનુ ાં પ્રતીત થાય તો એમનામાાં

સ્સ્થવત માટે ન ુંુ માગવદશવન (isolation

વાઈરસ છે કે નરહ એ માટેન ુ ાં આ પરીિણ

guidance for households with
possible coronavirus infection)
ુ રો. તમારા ઘરના અન્ય સભ્યો
અનસ

વનશુલ્ક કરાવી ર્કર્ે. આ પરીિણ કરવા

અથવા અથવા તમારી સાથે વનકટથી
સાંપકગ માાં રહેનાર સવે એ ઓછામાાં ઓછા 10
રદવસ માટે અવનવાયગ રૂપે સેલ્ફ-આઈસોલેટ
થઇ જવુાં જોઈએ.

માટેની બે પદ્ધવતઓ છે . એક તો એ કે તમે
જયાાં રહેતા હો ત્તયાાં આવીને તમારુાં પરીિણ
કરવામાાં આવે અને બીજી રીતે એ એ કે તમે
પરીિણ સાઈટ પર જઈને પરીિણ કરાવો.
આ પરીિણનાાં પરરણામો તમને
એસએમએસ, ઈમેઈલ અથવા ફોન કૉલ
દ્વારા મેળવી ર્કર્ો.

આ પરીિણ કરાવવા માટે નો સમય સુવનવિત કરવા અથવા એ માટે
ઓનલાઈન ઑડગ ર કરવા https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirustest ની મુલાકાત લો. જો તમને ઓનલાઈન ઍતસેસ ન હોય તો ઈંગ્લેન્ડમાું ,
િેલ્સમાું અને ઉત્તર આયલેન્ડમાું 119 પર કૉલ કરો અથવા સ્કોટલૅન્ડમાું
0800 028 2816 પર સાંપકગ કરો.

જો પરીિણન ુંુ પરરણામ નકારાત્તમક હોય તો :
તમે ‘સ્વ અલર્તા’ની ક્સ્થવતમાાં રહેવાનુ ાં બાંધ
કરી ર્કો છો જો તમને તમારી તક્ષબયત સારી
લાર્તી હોય અને કોઈ પણ લિણો દે ખાતા
ન હોય. આ ક્સ્થવતમાાં તમારા પરરવારના
સભ્યો અને વનકટતાથી તમારા સાંપકગ માાં
રહેનાર વ્યક્તતઓ પણ ‘સેલ્ફઆઇસોલેર્ન’માાં રહેવાનુ ાં બાંધ કરી ર્કે છે .

જો પરરણામ સકારાત્તમક હોય તો: તમારે તમારા
દસ-રદવસ સ્વ-અલર્તાનાાં બાકીના રદવસો પણ
પ ૂણગ કરવા જરૂરી છે ,અને તમારા ઘરના તમામ
સભ્યો અથવા તમારી સાથે વનકટતાથી સાંપકગ માાં
રહેનારા લોકો એ પણ તેમના 10 રદવસની સ્વઅલર્તાની બાકીની અવવધ ચાલુ રાખવી
જોઈએ. વાઈરસનો ફેલાવો અટકાવવા માટે
તમને કોઈ મદદની જરૂર છે કે નહી એ પ ૂછવા
તમારા વવસ્તારમાાં કાયગરત િેવસિંર્ સેવા તમારો
સાંપકગ કરર્ે. તાજેતરમાાં તમે ક્યા કયા સ્થળોની
મુલાકાત લીધી હતી અને તમારી સાથે
વનકટતાથી કોણ કોણ સાંપકગ માાં હતુાં એ વવર્ે તેઓ
તમને પ ૂછર્ે.

આ અત્તયાંત મહત્તત્તવનુ ાં છે એ

જાણવા અને વનધાગરરત કરવા માટે કોણે કોણે ‘સ્વઅલર્તા’ની ક્સ્થવતમાાં રહેવાની અને 10 રદવસ કે
એથી વધુ સમય માટે ઘરે રહેવાની જરૂર છે .
વધુ મારહતી માટે મુલાકાત લો:
સ્કોટલૅન્ડમાાં https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect-coronavirus-

service/
ઉત્તર આયલેન્ડમાાં https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-step-

guide-and-translations

સાંભવવત કોરોના વાઈરસનાાં સાંક્રમણ ધરાવતા પરરવારો માટે ‘અલર્તા’ ની ક્સ્થવત માટે ન ુ ાં
માર્ગદર્ગન

નોકરી, સ્કૂલ, જીપી સર્જરરઝ, ફામગવસ

ઘરમાાં તદ્દન જુદી સર્વડતાઓનો

અથવા હૉક્સ્પટલ જર્ો નરહ

ઉપયોર્ કરો અથવા વરવારના
ઉપયોર્ વચ્ચે સ્વચ્છ કરતા રહો.

ભોજન અને દવાઓ તમને
પહોંચાડવામાાં આવે એવી વ્યવસ્થા

મુલાકાતીઓને આવવા
દે ર્ો નરહ

કરો

વનયવમત રીતે તમારા હાથ ધ ૂઓ

ખ ૂબ પાણી પીઓ

બીજા લોકો સાથે નજીકના
સાંપકગ થી દૂ ર રહો

જો ર્કય હોય તો,
એકલા જ સ ૂઓ

તમારા રોર્ના લિણોમાાં મદદરૂપ
પૅરાવસટામોલ લો

ુ રો, જો નહહ અનસ
ુ રો તો સુંભવ છે તમને દું ડ કરવામાું આવે.
એ મહત્તત્તવન ુંુ છે કે તમે વણણવેલ માર્ણદનશિકાને અનસ
ુ ાકાત લો: ; https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-homeિધ ુ મારહતી માટે મલ
guidance

કે ટલા સમય સ ુધી એકલા રહે િા માટે ન ુંુ( આઇસોલે શન) માગવ દશવ ન અન ુસ રિાન ુંુ રહે શે ?
•

રોર્ના લિણો ધરાવતી કોઈ પણ વ્યક્તતએ ઓછામાાં ઓછા 10 રદવસો માટે ઘરે રહી અને એકલા
(આઇસોલેર્ન)) રહેવ ુાં જોઈએ.

•

જો તમે બીજા લોકો સાથે રહેતા હો, તો તેઓએ પણ ઓછામાાં ઓછા 10 રદવસ માટે ઘરમાાં જ આઇસોલેર્નમાાં
જ રહેવ ુાં જોઈએ, જેથી ઘરની બહાર આ સાંક્રમણ ન ફેલાય.

•

પણ, જો તમારા ઘરમાાંની કોઈ પણ વ્યક્તતને આવા લિણો ઉભરે તો, જે રદવસે આ લિણો ઉભરે તે રદવસથી
તેઓએ 10 રદવસો માટે ઘરમાાં રહી પોતાની જાતને અલર્ અથાગ ત અઈસોલેટ કરી દે વી જોઈએ... પછી ભલેને
આવી રીતે રહેતા એમને 10 રદવસ કે એથી વધુ પણ થઇ ર્યા હોય

•

જો તમે એવી કોઈ વ્યક્તત સાથે રહેતા હોય, કે જેઓ 70 વષગ કે એથી વધુ વયના હોય, અથાવ એવી વ્યક્તત જે
સર્ભાગ હોય, અથવા જેની રોર્ પ્રવતકારક િમતા ઘટી ર્ઈ હોય તો એમને 10 રદવસ સુધી બીજે ક્યાાંક
ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરો.

NHS 111નો સું પ કવ ક્યારે કરિો?
• તેમ તમારી બીમારીનાાં એવા લિણો અનુભવો કે જેમાાં તમે સામન્ય રીતે જે કરતા હો એમાાંથી કાઈ ન કરી
ર્કો, જેમકકે ટીવી જોવુ,ાં ફોનમાાં રચ્યાપચ્યા રહેવ,ુાં વાાંચવુાં અથવા સુઈ ન ર્તવુ.ાં
• તમને એવુાં લાર્ે કે તમે ઘરે તમારા રોર્ના લિણોને પહોંચી વળી ર્કો તેમ નથી
• તમારી ક્સ્થવત વધારે કથળે .
NHS 111નો સું પ કવ કે િી રીતે કરિો?
તમે NHS 111 online coronavirus service (NHS ઓનલાઈન કોરોનાિાઈરસ સેિા (https://111.nhs.uk/covid-19)
નો ઉપયોર્ કરી હવે પછી શુ ાં કરવુાં તેની મારહતી મેળવો. જો તમને ઓનલાઈન સવવિસની સુર્મતા મળી ન ર્કે તો,
તમે111 ને ફોન કરી ર્કો (આ સેવા વનશુલ્ક છે ). તમે તમારી ભાષામાાં ઈન્ટરવપ્રટર માટે વવનાંતી કરી ર્કો છો.
વારાં વાર ‘હા’ જવાબ આલયા કરવાથી તમને તમારી ભાષામાાં અનુવાદકની મદદ મળી ર્કર્ે.
જો તમને તમારા ઈવમગ્રે શનની સ્સ્થવત વિશે ક્ષચિં તા હોય તો શ ુંુ કરવ ુંુ જોઈએ?
ઈંગ્લેન્ડમાાં (England) આવતા દરરયાપારના મુલાકાતીઓ કે વવક્ષઝટસગ, કે જેમાાં ય ૂકેમાાં (UK) કોઈ પરવાનર્ી વર્ર
રહેતા હોય તેવા કોઈ પણ લોકો પાસે, ચાર્જ કે ખચગ માાંર્વામાાં આવર્ે નરહિઃ
•

કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) માટે કસોટી કે તપાસ કરવાનુ ાં (પછી ભલે કસોટી એવુ બતાવતી હોય કે તમને
કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) નથી)

•

કોરોના વાઈરસનો ઉપચાર - એકવાર તમે પરીિણ કરાવો અને ઉપચાર ર્રુ કરો પણ જો એ સાક્ષબત થાય કે
તમને કોરોના છે જ નરહ તો પરીિણનુ ાં પરરણામ આવ્યા પછી તમને તમે મેળવી રહ્યા હો એ સારવાર માટે ના
ખચાગની ભરપાઈ કરવાનુ ાં કહેવામાાં આવર્ે.

•

‘મલ્ટીવસસ્ટમ ઇન્ફલેમેટરી વસન્રોમ’જેમનામાાં વવકસી હોય તે બાળકોની સારવાર

જો તમને ફકત કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) માટે કસોટી અથવા સારવાર હોય તો તે માટે ઈવમગ્રેર્નની તપાસ
કરવાની જરૂર હોતી નથી.

કોરોના િાઈરસ(COVID-19)નાું સું ક્ર મણને અટકાિિા શ ુંુ કરવ ુંુ?
•

એ બાબત સુવનવિત કરો કે તમે સાબુ અને છૂટ પાણીનો ઉપયોર્ કરી, ઓછામાાં ઓછા 20 સેકન્ડસ માટે, વારાં વાર
તમારા હાથ ધોર્ો. .

•

સદા જાગૃત અને સુરક્ષિત રહેવા માટે સલાહ સ ૂચનો નો અમલ કરો.

•

તમે ક્યાાં રહો છો એના આધારે , ચહેરાને ઢાાંકવા માટે ના સલાહ સ ૂચનોને અનુસરો તથા એ તમામ લોકોને મલ્ટી વખતે
‘બે મીટર’નુ ાં અંતર જાળવો જેમની સાથે તમે રહેતા ન હો.

વધુ મારહતી માટે મુલાકાત લો:
•

NHS માર્ગદર્ગન: https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

•

WHO માર્ગદર્ગન: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

