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િવષયવસ્�ુ
કોરોના વાઈરસ(COVID-19) �ુ ં છે અને એના સંક્ર મણથી �ુર �ક્ષત ક� વી ર�તે રહ� � ુ ?
ં
જો લક્ષણો ઉભર� તો �ુ ં કરશો?
કોરોનાવાઈરસ(COVID- 19)ના સંભ િવત સંક્ર મણનાં િશકાર પ�રવારો માટ� 'સ્વ-એકલતા'
(આઇસોલે શ ન) માટ� �ુ ં માગર્ દ શર્ ન
એકલા (આઇસોલે શ ન) રહ� વા માટ� �ુ ં માગર્ દ શર્ ન ક� ટલા લાં બા સમય �ુધી અ�ુસ રવા�ુ ં રહ� શે ?
NHS 111નો સંપ કર્ �ાર� કરવો?
NHS 111નો સંપ કર્ ક� વી ર�તે કરવો?
જો તમારા ઈિમગ્રે શ ન સંજોગો બાબતે તમે �ચ� િતત હો તો �ુ ં કર�ુ ં જોઈએ?
કોરોના વાઈરસ(COVID-19 )નાં સંક્ર મણને અટકાવવામાં મદદ માટ� �ુ ં કર�ુ ં?

કોરોના વાઈરસ(COVI D-19) �ું છે અને એના સં ક્ર મણથી �ુર �ક્ષત ક� વી ર�તે રહ� � ું ?
COVID-19 એ કોઈ એક નવી માંદગી-�બમાર� છે � તમારા ફ�ફસાઓ અને વા�ુ માગર્ને (એરવેઈઝ) અસર કર� શક� છે .
તે કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) નામના વાયરસ દ્વારા થાય છે .
કોરોનાના સંક્રમણને અટકાવવા તમે �મની સાથે કાયમી રહ�તા ન હો તેવા તેવા લોકોના સીધા શાર��રક સંપકર્ માં
આવવા�ુ ં ટાળો અને �ુર�ક્ષત રહો તથા �યાં �ુધી સંભવ હોય ત્યાં �ુધી સ્વાસ્થ્યવધર્ક પગલાંઓને અ�ુસર� સંક્રમણ
ફ�લા�ું અટકાવવાના આ કાયર્માં સહભાગી બનો. આમાં તમામ �મરના લોકોનો સમાવેશ છે - પછ� ભલે તમારામાં
કોઈ લક્ષણો ઉભયાર્ હોય ક� નહોય અથવા તમે બી� કોઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનાં િશકાર હો ક� ન હો.

•

સાવર્જિનક પ�રવહનનો ઉપયોગ:

શ� હોય તેટ�ું તમાર� સાવર્જિનક પ�રવહન નો ઉપયોગ કરવા�ુ ં ટાળ�ુ ં જોઈએ. અને અવેજમાં સાઈકલ વાપરવી,
ચાલ�ુ ં અથવા પોતાના વાહનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

જો તમાર� સાવર્જિનક પ�રવહનનો ઉપયોગ કરવો પડ�

એમ જ હોય તો કહ�વાતા ‘પીક અવસર્’માં પ્રવાસ કરવા�ુ ં ટાળ�ુ ં જોઈએ અને સામા�જક �તર �ળવ�ુ ં જ જોઈએ.
સાવર્જિનક પ�રવહનનો ઉપયોગ કરતી વખતે ચહ�રો માસ્ક / આવરણ દ્વારા ઢંકાયેલ હોવો અિનવાયર્ છે .
એ મહત્ત્વ�ું છે ક� તમે વણર્વેલ માગર્દિશ�કાને અ�ુસરો, જો ન�હ અ�ુસરો તો સંભવ છે તમને દં ડ કરવામાં આવે.

•

કામકાજ ચા�ુ રાખો

જો કર� શકતા હો તો ઘર� થી કામ કરવા�ુ ં જ ચા�ુ રાખો. જો તમાર� કામ કરવા બહાર જ�ુ ં જ પડ� એમ હોય તો
તમાર� પ્રથમ એ બાબત �ુિનિ�ત કરવી જોઈએ ક� તમારામાં અને તમારા ઘરના કોઈ પણ સભ્યમાં કોઈ લક્ષણો તો
નથી ઉભયાર્ન.ે જો કોઈને પણ લક્ષણોએ દ� ખા દ�ધી ન હોય તો તમે બહાર જઈ શકો છે પણ શરત માત્ર એ ક�
તમાર� અન્યો સાથે ઓછામાં ઓછા 2 મીટરની શાર��રક �ૂ ર� �ળવવાની રહ�શે અને વારં વાર હાથ ધોવા ઉપરાંત
હાથોને સેનેટાઈઝ કરતા રહ�વા પડશે.
તમે તમારા કંપનીના મા�લક પાસેથી એ બાબત પણ �ણી લો ક� કામકાજના સ્થળે એમણે �ુરક્ષાના કયા પગલા
લીધા છે અને ત્યાં વ્ય�ક્તગત �ુરક્ષા માટ�ના કયા ઉપકરણો ઉપલબ્ધ છે .

પો�લસ અને લશ્કર સંભવ છે �હ�ર સ્વાસ્થ્યના પગલાંઓના અમલીકરણમાં તથા �મને મદદની જ�ર હોય તે તેમને
ખાવા-પીવા�ું અને અન્ય જ��રયાતની ચીજવસ્�ુઓ પહ�ચાડવામાં મહત્ત્વની � ૂિમકા ભજવે.

જો લક્ષણો ઉભર� તો તમાર� �ું કર�ુ?
ં
જો તમે નીચે વણર્વેલ અ�ુભવો:
•

શર�ર�ુ ં તાપમાન ગરમ હોય: છાતી પર અથવા પીઠમાં સ્પશર્ કરતાં જો એ ગરમ હોવા�ુ ં લાગે અથવા,

•

સતત ખાંસી: એનો અથર્ એ ક� શ�ુ થયેલી ખાંસી તમને વારં વાર આવે છે અથવા

•

સ્વાદ અથવા ગંધ પારખવાની તમાર� સામાન્ય સમજ (એનો�સ્મયા)�ુ ં �ુકસાન અથવા તેમાં બદલાવ - જો
તમે કોઈ પણ ગંધ ક� સ્વાદની અ�ુ� ૂિત ન થતી હોય અથવા સમાન્ય કરતાં ગંધ અથવા સ્વાદઅલગ લાગે.

નીચે વણર્વેલ પગલાં તમાર� સંભવ એટલા જલ્દ� જ અ�ુસરવા જોઈએ.:
સેલ્ફ-આઇસોલેશન(સ્વ-અલગતા): ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ �ુધી ઘર� જ રહો અને કોરોના વાઈરસનાં સંભિવત સંક્રમણ
ધરાવતા પ�રવારો માટ� ‘અલગતા’ ની �સ્થિત માટ�� ંુ માગર્દશર્ન (isolation guidance for households with
possible coronavirus infection) અ�ુસરો. તમારા ઘરના અન્ય સભ્યો અથવા અથવા તમાર� સાથે િનકટથી
સંપકર્ માં રહ�નાર સવ� એ ઓછામાં ઓછા 14 �દવસ માટ� અિનવાયર્ �પે સેલ્ફ-આઈસોલેટ થઇ જ�ુ ં જોઈએ.
લક્ષણો ઉભર� ક� તરત જ આરં �ભક 5 �દવસની �દર જ કોરોના વાઈરસ માટ�ની તપાસ કરાવી લો.:
વ્ય�ક્તને જો લક્ષણો ઉભયાર્ હોવા�ુ ં પ્રતીત થાય તો એમનામાં વાઈરસ છે ક� ન�હ એ માટ�� ુ ં આ પર�ક્ષણ િન�ુલ્ક કરાવી
શકશે. આ પર�ક્ષણ કરવા માટ�ની બે પદ્ધિતઓ છે . એક તો એ ક� તમે �યાં રહ�તા હો ત્યાં આવીને તમા�ું પર�ક્ષણ કરવામાં
આવે અને બી� ર�તે એ એ ક� તમે પર�ક્ષણ સાઈટ પર જઈને પર�ક્ષણ કરાવો. આ પર�ક્ષણનાં પ�રણામો તમને
એસએમએસ, ઈમેઈલ અથવા ફોન કૉલ દ્વારા મેળવી શકશો.
આ પર�ક્ષણ કરાવવા માટ�નો સમય �ુિનિ�ત કરવા અથવા એ માટ� ઓનલાઈન ઑડર્ ર કરવા https://www.nhs.uk/askfor-a-coronavirus-test ની �ુલાકાત લો.
જો તમને ઓનલાઈન ઍક્સેસ ન હોય તો �ગ્લેન્ડમાં , વેલ્સમાં અને ઉ�ર આયલ�ન્ડમાં 119 પર કૉલ કરો અથવા
સ્કોટલૅન્ડમાં 0800 028 2816 પર સંપકર્ કરો.
જો પ�રણામ સકારાત્મક હોય તો: તમાર� તમારા દસ-�દવસ સ્વ-અલગતાનાં બાક�ના �દવસો પણ � ૂણર્ કરવા જ�ર�
છે ,અને તમારા ઘરના તમામ સભ્યો અથવા તમાર� સાથે િનકટતાથી સંપકર્ માં રહ�નારા લોકો એ પણ તેમના 14 �દવસની
સ્વ-અલગતાની બાક�ની અવિધ ચા�ુ રાખવી જોઈએ.
વાઈરસનો ફ�લાવો અટકાવવા માટ� તમને કોઈ મદદની જ�ર છે ક� નહ� એ � ૂછવા તમારા િવસ્તારમાં કાયર્રત ટ્ર�િસ�ગ સેવા
તમારો સંપકર્ કરશે. તા�તરમાં તમે �ા કયા સ્થળોની �ુલાકાત લીધી હતી અને તમાર� સાથે િનકટતાથી કોણ કોણ
સંપકર્ માં હ�ું એ િવશે તેઓ તમને � ૂછશે.

આ અત્યંત મહત્ત્વ�ુ ં છે એ �ણવા અને િનધાર્�રત કરવા માટ� કોણે કોણે ‘સ્વ-

અલગતા’ની �સ્થિતમાં રહ�વાની અને 10 �દવસ ક� એથી વ�ુ સમય માટ� ઘર� રહ�વાની જ�ર છે .
જો પર�ક્ષણ�ું પ�રણામ નકારાત્મક હોય તો : તમે ‘સ્વ અલગતા’ની �સ્થિતમાં રહ�વા�ુ ં બંધ કર� શકો છો જો તમને તમાર�
ત�બયત સાર� લાગતી હોય અને કોઈ પણ લક્ષણો દ� ખાતા ન હોય. આ �સ્થિતમાં તમારા પ�રવારના સભ્યો અને
િનકટતાથી તમારા સંપકર્ માં રહ�નાર વ્ય�ક્તઓ પણ ‘સેલ્ફ-આઇસોલેશન’માં રહ�વા�ુ ં બંધ કર� શક� છે .

સંભિવત કોરોના વાઈરસનાં સંક્રમણ ધરાવતા પ�રવારો માટ� ‘અલગતા’ ની �સ્થિત માટ�� ુ ં
માગર્દશર્ન

નોકર�, સ્�ૂલ, �પી સ��રઝ, ફામર્િસ

ઘરમાં તદ્દન �ુ દ� સગવડતાઓનો

અથવા હૉ�સ્પટલ જશો ન�હ

ઉપયોગ કરો અથવા વરવારના
ઉપયોગ વચ્ચે સ્વચ્છ કરતા રહો.

ભોજન અને દવાઓ તમને
પહ�ચાડવામાં આવે એવી વ્યવસ્થા

�ુલાકાતીઓને આવવા
દ� શો ન�હ

કરો

િનયિમત ર�તે તમારા હાથ � ૂઓ

� ૂબ પાણી પીઓ

બી� લોકો સાથે ન�કના
સંપકર્ થી �ૂ ર રહો

જો શકય હોય તો,
એકલા જ � ૂઓ

તમારા રોગના લક્ષણોમાં મદદ�પ
પૅરાિસટામોલ લો

જો તમને કોરોનાના લક્ષણો જણાઈ આવે તો તમાર� પર�ક્ષણ કરાવ�ુ ં ખાસ જ�ર� છે . (�માં તમાર� શ�આતના 5 �દવસમાં
તપાસ કરાવવી જોઈએ) https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test. તપાસ �ગે મોબાઈલમાં ટ�ક્સ મેસેજ
મેળવવા માટ� તમાર� તમારો સેવામાં ચા�ુ હોય તે નંબર આપવો ખાસ જ�ર� છે . વ�ુ મા�હતી માટ� �ુલાકાત લો: ;
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance

ક� ટલા સમય �ુધી એકલા રહ� વા માટ� �ું( આઇસોલે શન) માગર્ દશર્ ન અ�ુસ રવા�ું રહ� શે ?
•

રોગના લક્ષણો ધરાવતી કોઈ પણ વ્ય�ક્તએ ઓછામાં ઓછા 10 �દવસો માટ� ઘર� રહ� અને એકલા
(આઇસોલેશન)) રહ�� ુ ં જોઈએ.

•

જો તમે બી� લોકો સાથે રહ�તા હો, તો તેઓએ પણ ઓછામાં ઓછા 14 �દવસ માટ� ઘરમાં જ આઇસોલેશનમાં
જ રહ�� ુ ં જોઈએ, �થી ઘરની બહાર આ સંક્રમણ ન ફ�લાય.

•

પણ, જો તમારા ઘરમાંની કોઈ પણ વ્ય�ક્તને આવા લક્ષણો ઉભર� તો, � �દવસે આ લક્ષણો ઉભર� તે �દવસથી
તેઓએ 10 �દવસો માટ� ઘરમાં રહ� પોતાની �તને અલગ અથાર્ત અઈસોલેટ કર� દ� વી જોઈએ... પછ� ભલેને
આવી ર�તે રહ�તા એમને 14 �દવસ ક� એથી વ�ુ પણ થઇ ગયા હોય

•

જો તમે એવી કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે રહ�તા હોય, ક� �ઓ 70 વષર્ ક� એથી વ�ુ વયના હોય, અથાવ એવી વ્ય�ક્ત �
સગભાર્ હોય, અથવા �ની રોગ પ્રિતકારક ક્ષમતા ઘટ� ગઈ હોય તો એમને 14 �દવસ �ુધી બી� �ાંક
ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરો.

NHS 111નો સં પ કર્ �ાર� કરવો?
• તેમ તમાર� બીમાર�નાં એવા લક્ષણો અ�ુભવો ક� �માં તમે સામન્ય ર�તે � કરતા હો એમાંથી કાઈ ન કર�
શકો, �મકક� ટ�વી જો�ુ,ં ફોનમાં રચ્યાપચ્યા રહ��,ુ ં વાંચ�ુ ં અથવા �ુઈ ન શક્�ુ.ં
• તમને એ�ુ ં લાગે ક� તમે ઘર� તમારા રોગના લક્ષણોને પહ�ચી વળ� શકો તેમ નથી
• તમાર� �સ્થિત વધાર� કથળે .
NHS 111નો સં પ કર્ ક� વી ર�તે કરવો?
તમે NHS 111 online coronavirus service (NHS ઓનલાઈન કોરોનાવાઈરસ સેવા (https://111.nhs.uk/covid-19)
નો ઉપયોગ કર� હવે પછ� �ુ ં કર�ુ ં તેની મા�હતી મેળવો. જો તમને ઓનલાઈન સિવ�સની �ુગમતા મળ� ન શક� તો,
તમે111 ને ફોન કર� શકો (આ સેવા િન�ુલ્ક છે ). તમે તમાર� ભાષામાં ઈન્ટરિપ્રટર માટ� િવનંતી કર� શકો છો.
વારં વાર ‘હા’ જવાબ આપ્યા કરવાથી તમને તમાર� ભાષામાં અ�ુવાદકની મદદ મળ� શકશે.
જો તમને તમારા ઈિમગ્રે શનની �સ્થિત િવશે �ચ� તા હોય તો �ું કર�ું જોઈએ?
�ગ્લેન્ડમાં (England) આવતા દ�રયાપારના �ુલાકાતીઓ ક� િવ�ઝટસર્, ક� �માં � ૂક�માં (UK) કોઈ પરવાનગી વગર
રહ�તા હોય તેવા કોઈ પણ લોકો પાસે, ચા� ક� ખચર્ માંગવામાં આવશે ન�હઃ
•

કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) માટ� કસોટ� ક� તપાસ કરવા�ુ ં (પછ� ભલે કસોટ� એ�ુ બતાવતી હોય ક� તમને
કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) નથી)

•

કોરોના વાઈરસનો ઉપચાર - એકવાર તમે પર�ક્ષણ કરાવો અને ઉપચાર શ�ુ કરો પણ જો એ સા�બત થાય ક�
તમને કોરોના છે જ ન�હ તો પર�ક્ષણ�ુ ં પ�રણામ આવ્યા પછ� તમને તમે મેળવી રહ્યા હો એ સારવાર માટ�ના
ખચાર્ની ભરપાઈ કરવા�ુ ં કહ�વામાં આવશે.

•

‘મલ્ટ�િસસ્ટમ ઇન્ફલેમેટર� િસન્ડ્રોમ’�મનામાં િવકસી હોય તે બાળકોની સારવાર

જો તમને ફકત કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) માટ� કસોટ� અથવા સારવાર હોય તો તે માટ� ઈિમગ્રેશનની તપાસ
કરવાની જ�ર હોતી નથી.

કોરોના વાઈરસ(COVI D-19)નાં સં ક્ર મણને અટકાવવા �ું કર�ું ?
•

એ બાબત �ુિનિ�ત કરો ક� તમે સા�ુ અને �ટ પાણીનો ઉપયોગ કર�, ઓછામાં ઓછા 20 સેકન્ડસ માટ�, વારં વાર
તમારા હાથ ધોશો. .

•

સદા ��ૃત અને �ુર�ક્ષત રહ�વા માટ� સલાહ � ૂચનો નો અમલ કરો.

•

તમે �ાં રહો છો એના આધાર� , ચહ�રાને ઢાંકવા માટ�ના સલાહ � ૂચનોને અ�ુસરો તથા એ તમામ લોકોને મલ્ટ� વખતે
‘બે મીટર’�ુ ં �તર �ળવો �મની સાથે તમે રહ�તા ન હો.

વ�ુ મા�હતી માટ� �ુલાકાત લો:
•

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

•

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

