ઘર પર રહો: સંભિવત અથવા �ુ�ષ્ટ કરાયેલ
કોરોનાવાઇરસ (કોિવડ-19) ચેપ ધરાવતા
�ૃહસ્થો માટ� માગર્દિશ�કા
31 �ુલાઈ 2020 ના રોજ सुधारा�ુધારાયેલ

�ચહ્નો
કોરોનાવાઇરસ (કોિવડ-19) નાં સૌથી અગત્યનાં લક્ષણો નીચેનામાંથી કોઇપણની
તા�તરની શ�આત છે :




નવી સતત ઉધરસ
��ુ તાપમાન
સ્વાદ અથવા ગંધની તમાર� સામાન્ય ઇ�ન્દ્રયમાં ખોટ અથવા ફ�રફાર
(એનો�સ્મયા)

મોટાભાગનાં લોકો માટ�, કોિવડ-19 એક હળવી �બમાર� રહ�શ.ે જો ક�, જો તમને ઉપર
જણાવેલા માંથી કોઇપણ લક્ષણો હોય તો તમાર� ઘર પર રહ�� ુ ં જોઇએ અને તમને
કોિવડ-19 છે ક� નહ� તે જોવા માટ� તપાસ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઇએ.

�ુખ્ય સંદ�શો
જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો જણાય, ગમે તેટલાં હળવાં હોય તો પણ, તમારાં તે �ચહ્નો
શ� થાય ત્યારથી 10 �દવસ �ુધી તમાર� સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ (ઘરમાં
એકાંતમાં જ રહ�� ુ ં જોઈએ). તમને કોિવડ-19 છે ક� નહ� તે જોવા માટ� તમાર� તપાસ
કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઇએ – ગોઠવણ કરવા માટ� તપાસણી પર �ઓ. �.પી.
સ�ર�, ફામાર્સી ક� હો�સ્પટલ ન �ઓ.
જો તમને કોઈ �ચહ્નો ન અ�ુભવાતાં હોય, પણ કોિવડ-19 માટ� તમારો ટ�સ્ટ પોઝીટ�વ
આવ્યો હોય, તો પણ તમાર� � �દવસે તે તપાસ કરવામાં આવી હોય તે �દવસથી
ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ �ુધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર�ુ ં જ જોઈએ. જો આ
આઈસોલેશનના સમય દરમ્યાન તમને �ચહ્નો દ� ખાવા લાગે, તો � �દવસથી તમને તે
�ચહ્નો શ� થયાં હોય ત્યારથી ફર�થી તમાર� 10 �દવસ �ુધી તમા�ું આઈસોલેશન શ�
કર�ુ ં જ જોઈએ.
10 �દવસ પછ�, જો તમને હ�ુ પણ તાવ હોય, તો તમાર� સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવા�ુ ં
ચા�ુ રાખ�ુ ં જોઈએ અને તબીબી સલાહ મેળવવી જોઈએ. જો 10 �દવસ પછ� તમને
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માત્ર ઉધરસ અથવા ગંધ/સ્વાદની ઇ�ન્દ્રયની ખોટ હોય તો તમાર� સેલ્ફ-આઇસોલેટ
રહ�વાની જ�ર નથી, કારણ ક� ચેપ �ૂ ર થયા પછ� આ લક્ષણો ઘણાં અઠવા�ડયાં �ુધી
ચા�ું રહ� શક� છે . વ�ુ મા�હતી માટ� નીચે આઇસોલેશન સમાપ્ત કર�ુ ં િવભાગ �ુ ઓ.
જો તમે બી�ં લોકોની સાથે રહ�તાં હો, તો ઘરનાં બી�ં સભ્યોએ પણ ઘર પર જ રહ�� ુ ં
અિનવાયર્ છે અને 14 �દવસો માટ� ઘર બહાર જ�ુ ં ન જોઇએ. 14-�દવસનો સમયગાળો
ઘરમાં પ્રથમ વ્ય�ક્ત �બમાર પડ� હતી ત્યારથી શ� થાય છે અથવા જો તેમને કોઈ
�ચહ્નો ન હોય તો � �દવસે તેમનો ટ�સ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારથી. જો ઘરમાં કોઇ
અન્ય વ્ય�ક્ત �ચહ્નો પ્રદિશ�ત કરવા�ુ ં શ� કર� છે , તો તેઓનાં લક્ષણો દ� ખાયા હોય
ત્યારથી ઓછામાં ઓછા 10 �દવસો માટ� ઘર પર રહ�� ુ ં અિનવાયર્ છે , પછ� ભલેને તેઓ
પોતાનાં અસલ 14-�દવસનાં આઇસોલેશન સમયગાળાના કોઇપણ �દવસ પર હોય.
નીચે આપેલ આઇસોલેશન સમાપ્ત કર�ુ ં િવભાગમાં વધાર� મા�હતી આપેલ છે .
જો તમને �ચહ્નો હોય, તો તમાર� તમારા ઘરનાં અન્ય સભ્યોથી શ� તેટલા �ૂ ર
રહ�વાનો પ્રયાસ કરો. �ની સાથે તમે એક જ ઘરમાં રહ�તાં હો તેવી તબીબી ર�તે
અર�ક્ષત હોય અથવા તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત હોય તેવી કોઇપણ વ્ય�ક્તથી �ૂર
રહ�� ુ ં ખાસ કર�ને મહત્વ� ૂણર્ છે .
િનયિમત ર�તે તમારા હાથ 20 સેકન્ડ �ુધી સા�ુ અને પાણીથી ધોઇને, અથવા હ�ન્ડ
સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કર�ને, અને ઉધરસ અને છ�ક વખતે મો�ુ ં ઢાંક�ને તમારા
ઘરમાં ચેપનો ફ�લાવો થતો ઘટાડો.
તમે �મની સાથે રહ�તાં ન હો, પણ ઓછામાં ઓછા છે લ્લા 48 કલાકમાં �મના
ન�કના સંપકર્ માં આવ્યાં હો તે લોકોને તમને કોરોનાવાઇરસ કોિવડ-19
નાં �ચહ્નો હોવા�ુ ં જણાવીને ચેતવી દ� વા�ુ ં િવચારો.
ટ�સ્ટ�ુ ં પ�રણામ પોઝીટ�વ આવશે તો તે પછ� તમને ટ�ક્સ્ટ, ઈમેઈલ અથવા ફોન
મારફતે NHS Test and Trace સિવ�સની વેબસાઈટ પર જઈને તમારા તા�તરનાં
ન�કનાં સંપક�ની િવગતો આપવાની િવનંતી મોકલવામાં આવશે.
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જો તમને લાગે ક� તમે ઘર પર તમારા લક્ષણો પર કા�ુ નહ� મેળવી શકો, અથવા
તમાર� �સ્થિત વણસે, તો NHS 111 ઓનલાઇન કોિવડ-19 સેવાનો ઉપયોગ કરો. જો
તમને ઇન્ટરનેટ �ુલભ ન હોય, તો NHS 111 ને કૉલ કરો. તબીબી ઇમ�ન્સી માટ� 999
ડાયલ કરો.
આઈસોલેશનનો (તમારા પોતાના માટ� ક� ઘરના બી� સભ્યો માટ�નો)પહ�લો
સમયગાળો � ૂરો કયાર્ બાદ જો કોઈ પણ સમયે તમને ફર�થી કોિવડ-19નાં �ચહ્નો શ�
થાય, તો તમાર� સેલ્ફ-આઈસોલેશનની માગર્દિશ�કા�ુ ં ફર�થી પાલન કર�ુ ં જ જોઈએ.
નીચેના િવભાગમાં વધાર� મા�હતી આપેલી છે .

આ માગર્દિશ�કા કોના માટ� છે ?
આ માગર્દિશ�કા આ માટ� િનધાર્�રત છે :





કોિવડ-19ની તપાસ�ુ ં પ�રણામ પોઝીટ�વ આવ્�ુ ં હોય તે લોકો
કોિવડ-19નાં લક્ષણો ધરાવતા � લોકો તપાસનાં પ�રણામની રાહ જોઇ રહ્યા છે ,
અથવા �ઓની તપાસ કરવામાં આવી નથી અને હો�સ્પટલની સારવારની
આવશ્યકતા નથી.
કોિવડ-19નાં લક્ષણો દશાર્વતી અથવા �મની તપાસ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ
આવ્�ુ ં હોય તેવી કોઇ વ્ય�ક્ત સાથે એક જ ઘરમાં સાથે રહ�તા લોકો

જો અમને લાગે ક� અમને કોિવડ-19 નાં લક્ષણો
છે તો �ું મારા પ�રવારની તપાસ કરવામાં
આવશે?
કોિવડ-19 નાં લક્ષણો ધરાવતી કોઇપણ વ્ય�ક્તએ તાત્કા�લક સેલ્ફ-આઇસોલેટ કર�ુ ં
અિનવાયર્ છે અને તમને કોિવડ-19 છે ક� નહ� તે જોવા માટ� ગોઠવણ કરવી અિનવાયર્
છે – ગોઠવણ કરવા માટ� ટ�સ્ટ�ગ પર �ઓ.
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જો તમને �ચહ્નો દ� ખાવા લાગે તો તમે �મની સાથે ન રહ�તાં હો અને છે લ્લા 48
કલાકમાં ન�કથી સંપકર્ થયો હોય તે લોકોને ચેતવી દ� વા�ુ ં અને તમને કદાચ કોિવડ19 હોઈ શક� છે , પરં � ુ તમે ટ�સ્ટનાં પ�રણામની રાહ જોઈ રહ્યાં છો તેમ જણાવી દ� વા�ુ ં
ઈચ્છો. આ તબ�ે , તે લોકોએ સેલ્ફ-આઇસોલેટ ન થ�ુ ં જોઇએ. તે લોકોને સાવધ કરવા
ક� તમે સંપકર્ માં આવ્યા છો અથાર્ત તેઓ સામા�જક �તર �ળવવામાં અને સારા હાથ
અને �સનની સ્વચ્છતામાં વધાર� કાળ� લઇ શક� છે . તેઓને િવકસી શક� તેવા કોઇ
પણ લક્ષણોથી પણ તેઓ વધાર� સાવધ બની શક� છે .
એવા લોકો ક� �ની તપાસ પોઝીટ�વ આવી હોય તેમને ટ�ક્સ્ટ, ઈમેઈલ અથવા ફોન
મારફતે NHS Test and Trace સિવ�સની વેબસાઈટ પર લોગ ઈન કર�ને એક
ગોપિનય એકાઉન્ટ બનાવવાની િવનંતી કરવામાં આવશે, �યાં તેઓ પોતાનાં
તા�તરનાં ન�કનાં સંપક� �ગેની િવગતો ર� કોડર્ કર� શક�. જો તમાર� પાસે
ઈન્ટરનેટની સગવડ ન હોય, તો NHS Test and Trace સેવા માટ� કામ કરતા કોન્ટ�ક્ટ
ટ્ર�સર દ્વારા ફોન કૉલ કરવામાં આવશે.
તમે પ્રદાન કરો તે મા�હતીને � ૂસ્ત ગોપિનયતાથી હાથ ધરવામાં આવશે અને NHS
ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવાને તે લોકોનો સંપકર્ કરવા સક્ષમ બનાવશે અને તેઓને સેલ્ફઆઇસોલેશનમાં જ�ુ ં જોઇએ ક� નહ� તેના પર સલાહ આપશે. સંપકર્ કરવામાં આવતી
વ્ય�ક્તઓને તમાર� ઓળખ આપવામાં આવશે નહ�, પરં � ુ �યાર� તમે પ્રથમ લક્ષણો
િવકસાવો ત્યાર� તેઓને સાવધ કર� દ� વાથી તમે તે ખાતર� કરવામાં મદદ કર� શકો છો
ક� તેઓ ટ�સ્ટ એન્ડ ટ્ર�સ સેવા દ્વારા સંપકર્ કરવામાં આવે તે માટ� તૈયાર રહ�.

ઘરમાં રહ�વા�ુ ં શા માટ� �ુબ જ અગત્ય�ુ ં છે
કોિવડ-19નાં �ચહ્નો અથવા તેના ટ�સ્ટ�ુ ં પોઝીટ�વ પ�રણામ ધરાવતાં લોકો અને
તેઓનાં પ�રવારનાં સભ્યો ઘર પર રહ� તે અત્યંત અગત્ય�ુ ં છે . ઘર પર રહ�વાથી
પ�રવાર, િમત્રો, �હૃ દ સ�ુદાય અને ખાસ કર�ને �ઓ તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત છે
તેવા લોકોમાં વાઇરસનો ફ�લાવો થતો અટકાવવામાં મદદ મળશે.

5

જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય અથવા તમારો પોઝીટ�વ ટ�સ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય,
તો તમારાં �ચહ્નો શ� થયા પછ�ના ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ �ુધી તમાર� ઘરમાં જ
રહ�� ુ ં જ�ર� છે (નીચે આપેલ સેલ્ફ-આઇસોલેશન સમાપ્ત કર�ુ ં િવભાગ �ુ ઓ). આના
લીધે તમે બી�ં લોકોને ચેપ લગાડવા�ુ ં જોખમ ઘટાડ� શકાશે.
જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય અથવા તમારો પોઝીટ�વ ટ�સ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય,
તો તમાર� ઘરનાં બી�ં સભ્યો સાથેનો સંપકર્ બને તેટલો ટાળવો જોઈએ.
�મને કોઇપણ �ચહ્નો ન હોય તેવા સ�હતનાં તમારા પ�રવારનાં અન્ય સભ્યોએ ઘર પર
રહ�� ુ ં જોઇએ અને 14 �દવસ �ુધી ઘર બહાર જ�ુ ં ન જોઇએ. તમાર� ખોરાક અથવા
અન્ય આવશ્યક ચીજો ખર�દવા માટ� પણ ઘરની બહાર ન નીકળ�ુ ં જોઈએ, અને કોઈ
કસરત કરવી હોય તો તે ઘરની �દર જ કરવી જોઈએ. આ 14-�દવસનો સમયગાળો
તમારા ઘરમાં પ્રથમ વ્ય�ક્ત �બમાર પડ� હતી ત્યારથી શ� થાય છે અથવા જો તેમને
કોઈ �ચહ્નો ન હોય તો � �દવસે તેમનો ટ�સ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારથી. નીચે સેલ્ફઆઇસોલેશન સમાપ્ત કર�ુ ં િવભાગમાં વ�ુ મા�હતી આપેલી છે .
14 �દવસ �ુધી ઘરમાં રહ�વાથી ઘરનાં લોકો બહાર સમાજમાં બી�ં લોકોને ચેપ લગાડ�
તે� ુ ં એકંદર પ્રમાણ ઘ�ું ઓ�ં થઈ જશે.

તમે સેલ્ફ-આઇસોલેશનમાં હોવ, ત્યાર� નીચેની
વસ્�ુઓ કરવાની ખાતર� કરો
ઘરમાં જ રહો
તમાર� અને તમારા ઘરમાં રહ�લી અન્ય દર� ક વ્ય�ક્તએ ઘર પર જ રહ�� ુ ં અિનવાયર્ છે .
કામ, શાળા ક� �હ�ર ક્ષેત્રોમાં ન �ઓ, અને �હ�ર પ�રવહન ક� ટ�ક્સીનો ઉપયોગ ન
કરો.
કોઇ વ્ય�ક્તએ ખોરાક ક� અન્ય અિત મહત્વની વસ્�ુઓ ખર�દવા પણ બહાર ન જ�ુ ં
જોઇએ, અને કોઇપણ કસરત તમારા ઘરની �દર જ કરવી જોઇએ.
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જો તમાર� ખાદ્યસામગ્રીઓ ખર�દવામાં, અન્ય ખર�દ�ઓ કરવામાં ક� દવાઓ
મેળવવામાં, અથવા �ૂતરાને ચાલવા લઇ જવામાં મદદની આવશ્યકતા હોય, તો
તમાર� િમત્રો અથવા પ�રવારને � ૂછ�ુ ં જોઇએ. વૈક�લ્પક ર�તે, તમે ઓનલાઇન તમાર�
ખર�દ�નો ઑડર્ ર આપી શકો છો અને દવાઓ ફોન અથવા ઓનલાઇનથી ઑડર્ ર કર�
શકો છો.
ડ��લવર� ડ્રાઇવરોએ તમારા ઘરમાં આવ�ુ ં ન જોઇએ, તેથી ખાતર� કરો ક� તમે તેઓને
વસ્� ુઓ લેવા માટ� બહાર છોડ� જવા કહો છો.
ખોરાક અને મહત્વનાં � ૂરવઠાઓ મેળવવા િવશે વધાર� માગર્દશર્ન ખોરાક અને
મહત્વનાં � ૂરવઠાઓ �ુલભ કરવા પર ઉપલબ્ધ છે .
જો તમે કોિવડ-19ને કારણે કામ ન કર� શકો તેમ ન હો, તો તમને �ું સહાયતા મળ�
શક� તેમ છે તે �ણવા માટ� �ૃપા કર�ને �ડપાટર્ મેન્ટ ફોર વકર્ એન્ડ પેન્શન્સ તરફથી આ
માગર્દિશ�કા �ુ ઓ.

બાળકો સાથે રહ�� ંુ
અમને ખબર છે ક� જો તમે બાળકો સાથે રહ�તા હોવ તો આ બધા પગલાં લેવા�ુ ં શ�
નથી, પરં � ુ તમાર� શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા અ�ુસાર આ સલાહ�ુ ં પાલન કરતા રહો.
અત્યાર �ુધીમાં અમે જો�ુ ં છે ક� કોિવડ-19 ધરાવતા બાળકો ઓછ� તીવ્રતાથી
અસરગ્રસ્ત થયેલા દ� ખાય છે . તેમ છતાં પણ તમારા પ�રવારનાં તમામ સભ્યો આ
માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કર� તેની ખાતર� કરવા માટ� તમે બનતા પ્રયાસ કરો તે
મહત્વ� ૂણર્ છે .

િશખવાની અક્ષમતાઓ, ઑ�ટઝમ અથવા ગં�ભર માનિસક �બમાર� ધરાવતા લોકો
માટ�
અમને ખબર છે ક� જો તમે અથવા તમે �ની સાથે રહો છો તે લોકો િશખવાની
અક્ષમતાઓ, ઑ�ટઝમ અથવા ગં�ભર માનિસક �બમાર� �વી ન�ધપાત્ર �સ્થિતઓ
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ધરાવતા હોવ તો આ બધા પગલાઓ શ� નથી, �ૃપા કર�ને તમને પોતાને અને
તમાર� ન�ક રહ�લા લોકોને આદશર્ ર�તે કોઇપણ પ્રવતર્માન સંભાળ પ્લાન સાથે� ુ ં
અ�ુપાલનમાં �ુર�ક્ષત અને સ્વસ્થ રાખવા સાથે, તમાર� શ્રેષ્ઠ ક્ષમતા અ�ુસાર આ
માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કરતા રહો.

શ� તેટલા પ્રમાણમાં તમારા પ�રવારનાં અન્ય સભ્યો સાથે સંપકર્ ટાળો
જો તમને કોિવડ-19નાં લક્ષણો હોય, તો બને તેટલા પ્રમાણમાં તમારા ઘરનાં અન્ય
સભ્યોમાં ચેપનો ફ�લાવો થતો ઘટાડવો મહત્વ� ૂણર્ છે .
તમાર� જો શ� હોય તો તમારા ઘરમાં અન્ય લોકોથી અલગ, બહાર ખોલી શકાય તેવી
બાર� ધરાવતા સારા હવાઉ�સ ધરાવતા ઓરડામાં રહ�� ુ ં જોઇએ.
દરવાજો બંધ રાખો.
જો ઉપલબ્ધ હોય, તો બાક�નાં પ�રવારથી અલગ બાથ�મનો ઉપયોગ કરો. જો તમાર�
આ �ુિવધાઓ શેર કરવી પડ�, તો િનયિમત સાફસફાઇ આવશ્યક બનશે. જો અલગ
બાથ�મ ઉપલબ્ધ ન હોય, તો ધોવા અથવા સ્નાન કરવા માટ� બાથ�મ�ુ ં સમયપત્રક
બનાવવાનો િવચાર કરો. જો તમાર� છે લ્લે �ુિવધાઓનો ઉપયોગ કરવો હોય, તો પહ�લા
સાર� ર�તે બાથ�મ સાફ કરો. તમાર� સ્નાન કયાર્ બાદ કોરા થવા માટ� અને હાથની
સ્વચ્છતાનાં હ��ઓ
ું માટ� ઘરનાં અન્ય સભ્યોથી અલગ �ુ વાલોનો ઉપયોગ કરવો
જોઇએ.
તમાર� અન્ય લોકો હાજર હોય ત્યાર� �કચન �વી શેર કરવામાં આવતી જગ્યાઓનો
ઉપયોગ કરવા�ુ ં ટાળ�ુ ં જોઇએ. તમા�ું ભોજન આરોગવા માટ� તમારા ઓરડામાં પરત
લઇ �ઓ. તમારા વાપર� લા વાસણો અને ચમચા-ચમચીઓ સાફ કરવા અને �ુકવવા
માટ� �ડશવોશર વાપરો (તમાર� પાસે હોય). જો આ શ� ન હોય, તો ડ�ટ�ન્ટ અને
ગરમ પાણીથી તે �ુઓ અને અલગ ટ� ટોવેલનો ઉપયોગ કર�ને તેમને સં� ૂણર્પણે � ૂકાં
કર� દો.
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જો તમાર� સાથે તબીબી ર�તે અર�ક્ષત અથવા તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત
વ્ય�ક્ત રહ�તી હોય તો
�યાં શ� હોય ત્યાં, � વ્ય�ક્ત તબીબી ર�તે અર�ક્ષત હોય અથવા તબીબી ર�તે
અત્યંત અર�ક્ષત હોય તેઓ તમારા હોમ આઇસોલેશન સમયગાળા દરમ્યાન તમારા
ઘરમાંથી બહાર નીકળ�ને કોઈ િમત્રો અથવા �ુ �ુંબીજનો સાથે રહ�વા �ય તેવી ગોઠવણ
કરો.
જો તમે અર�ક્ષત લોકો તમારા ઘરમાંથી બી� �ાંય રહ�વા જવાની ગોઠવણ ન કર�
શકતાં હો, તો બને તેટ�ું તેમનાથી �ૂ ર રહો, અહ� આપેલી માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કરો.
તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત લોકો માટ�, �ૃપા કર�ને િશ�લ્ડ�ગ માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન
કરો.
તબીબી ર�તે િનબર્ળ અથવા તબીબી ર�તે અત્યંત િનબર્ળ હોય તેવા લોકોને અન્ય
લોકોને લક્ષણો હોય ક� નહ� તેનો િવચાર કયાર્ વગર તમારા પ�રવારમાં અન્ય લોકો
સાથે તેઓનો સંપકર્ ન્� ૂન�મ કરવા માટ� સાવચેતીઓ રાખવા માટ� સપોટર્ કરવો
જોઇએ. તેઓએ �કચન, બાથ�મ અને બેઠક ક્ષેત્રો �વા શેર કરવામાં આવતા સ્થળોમાં
ગાળવાનાં સમયને ન્� ૂનતમ કરવો જોઇએ. શેર કરવામાં આવતી કોઇપણ જગ્યાઓ
સાર� ર�તે હવાઉ�સ ધરાવતી હોવી જોઇએ.
જો તેમનાથી બની શક�, તો તબીબી ર�તે િનબર્ળ અને તબીબી ર�તે અત્યંત િનબર્ળ
લોકોએ ઘરનાં બી�ં સભ્યો કરતાં અલગ બાથ�મ વાપર�ુ ં જોઈએ. જો આ શ� ન
હોય, તો સ્નાન માટ� સમયપત્રક બનાવવાનો િવચાર કરવો, �માં તબીબી ર�તે િનબર્ળ
અથવા તબીબી ર�તે અત્યંત િનબર્ળ વ્ય�ક્ત �ુિવધાઓનો પ્રથમ ઉપયોગ કર� . તેઓએ
સ્નાન કયાર્ બાદ કોરા થવા માટ� અને હાથની સ્વચ્છતાનાં હ��ઓ
ું માટ� ઘરનાં અન્ય
સભ્યોથી અલગ �ુ વાલોનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ.
જો તેઓથી બની શક�, તો તબીબી ર�તે િનબર્ળ અને તબીબી ર�તે અત્યંત િનબર્ળ
સભ્યોએ પોતાનાં ભોજનો તેઓનાં �મમાં લઇ જઇને આરોગવા જોઇએ. તમાર� પાસે
હોય તો, �ુ �ુંબીજનોનાં વાપર� લાં વાસણો અને ચમચા-ચમચીઓ સાફ કરવા અને
� ૂકવવા માટ� �ડશવોશર વાપરો. જો આ શ� ન હોય, તો તમારો સાધારણ વાસણ
ધોવાનો સા�ુ અને ગરમ પાણીથી તે �ુઓ અને તેમને સં� ૂણર્પણે � ૂકાં કર� દો. જો
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તબીબી ર�તે િનબર્ળ અથવા તબીબી ર�તે અત્યંત િનબર્ળ વ્ય�ક્ત તેઓનાં પોતાનાં
વાસણોનો ઉપયોગ કર� રહ્યા હોય, તો તેઓને �ુકવવા માટ� અલગ ટ� ટોવેલનો
ઉપયોગ કરવા�ુ ં યાદ રાખો.
અમે સમ�એ છ�એ ક� ક�ટલાંક લોકો માટ� ઘરમાં બી�ં લોકોથી અલગ પડવા�ુ ં �ુશ્ક�લ
બનશે. તમાર� આ માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કરવા તમારાથી બનતા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરવા
જોઇએ અને તમારા ઘરમાં દર� ક વ્ય�ક્તએ તેઓનાં હાથ અવારનવાર ધોવા જોઇએ,
તેઓનાં ચહ�રાઓનો સ્પશર્ કરવા�ુ ં ટાળ�ુ ં જોઇએ, અને અવરનવાર સ્પશર્ કરવામાં
આવતો હોય તેવી સપાટ�ઓને િનયિમત સાફ કરવી જોઇએ

ુ
તમારા હાથ અવારનવાર �ઓ
તમારા હાથ અવારનવાર સા�ુ અને પાણીથી 20 સેકન્ડ �ુધી ધોઇને અથવા હ�ન્ડ
સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કર�ને સાફ કરો. આનાથી તમા�ું અને તમાર� સાથે રહ�તાં
લોકો�ુ ં રક્ષણ કરવામાં મદદ થશે. આ અન્ય લોકોમાં ચેપ ફ�લાવવામાં જોખમમાં
ઘટાડો કરવાની એક સૌથી અસરકારક ર�તે છે .

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� કોણીનાં ખાંચામાં છ�ક ખાઓ અને તમારા હાથમાં ન
ખાઓ. �ટશ્� ૂનો કચરાની થેલીમાં િનકાલ કરો અને તે પછ� તરત જ સા�ુ અને પાણીથી 20
સેકન્ડ �ુધી તમારા હાથ �ુઓ અથવા હ�ન્ડ સેિનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.
જો તમારા સંભાળ લેનારા હોય, તો તમે છ�ક ખાધા ક� ઉધરસ ખાધા પછ� � કોઈ કફ ક� ગળફા
નીકળે તે સાફ કરવા માટ� તેમણે �ડસ્પોઝેબલ �ટશ્� ૂ વાપરવા જોઈએ. પછ� તેઓએ સા�ુ અને
પાણીથી 20 સેકન્ડ �ુધી હાથ ધોવા જોઇએ.

ચહ�રો ઢાંકવો
યોગ્ય ર�તે વાપરવામાં આવ�ું ચહ�રા�ુ ં આવરણ કોરોનાવાઇરસ (કોિવડ-19) નાં
પ્રસારણમાં ઘટાડો કર�ને અન્ય લોકો�ુ ં રક્ષણ કરવામાં મદદ કર� શક� છે .
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જો તમને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય અને તમે અન્ય લોકો સાથે રહ�તાં હોવ, તો બને
તેટલા પ્રમાણમાં ઘરનાં અન્ય સભ્યો સાથે સંપકર્ ટાળવા ઉપરાંત, ઘરનાં શેર કરવામાં
આવતા ભાગોમાં સમય પસાર કરતી વખતે તમારા ઘરમાં ચહ�રાનાં આવરણનો
ઉપયોગ કરો. લક્ષણો શ� થયા હોય ત્યારથી અથવા તમારો ટ�સ્ટ કરવામાં આવ્યો હોય
તે �દવસથી ઓછામાં ઓછા 10 �દવસો માટ� તમાર� હ�ુ પણ ઘરમાં જ રહ�� ુ ં અિનવાયર્
છે . ચહ�રા પર આવરણ પહ�રવાથી આમાં કોઈ ફ�ર પડતો નથી.
ચહ�રાનાં આવરણોનાં ઉપયોગ પર�ુ ં ન�ુ ં માગર્દશર્ન સાથે તમા�ું પોતા�ુ ં ચહ�રા�ુ ં
આવરણ ક�વી ર�તે બનાવ�ુ ં તેનાં પરની � ૂચનાઓ ઉપલબ્ધ છે .
� લોકો સેલ્ફ-આઈસોલેટ કર� રહ્યાં હોય તેઓ તેમજ તેમનાં ઘરનાં સભ્યોએ તેમના
ચહ�રાના �ડસ્પોઝેબલ આવરણોને બે બૅગોની �દર � ૂક�ને 72 કલાક �ુધી રાખી � ૂકવાં
જોઈએ અને તે પછ� તેને કચરાના �બનની 'કાળ� બૅગ'માં � ૂક�ને તેનો િનકાલ કરવો
જોઈએ.

સફાઈ અને કચરાનો િનકાલ
સફાઈ કરતી વખતે તમાર� તમારા ઘરની સફાઈનાં સામાન્ય ઉત્પાદનો, �મ ક�
ડ�ટરજન્ટ અને બ્લીચ વાપરવાં જોઈએ, કારણ ક� સપાટ�ઓ પરથી વાઈરસ સાફ કરવા
માટ� તે ઘણાં અસરકારક રહ�શ.ે વારંવાર અડતાં હોય તેવી સપાટ�ઓ, �મ ક� બારણાંના
હ�ન્ડલો, હાથ ર� ઈલો, ર�મોટ કંટ્રોલ અને ટ�બલની સપાટ�ઓ અવારનવાર સાફ કરો. આ
ખાસ કર�ને મહત્વ� ૂણર્ છે જો તમાર� સાથે ઘરમાં તબીબી ર�તે િનબર્ળ અથવા તબીબી
ર�તે અત્યંત િનબર્ળ વ્ય�ક્ત રહ� છે .
તમે દર� ક વખતે ઉપયોગ કરો ત્યાર� શેર કરવામાં આવતા બાથ�મને સાફ કરો,
ઉદાહરણ તર�ક�, તમે સ્પશર્ કય� હોય તેવી સપાટ�ઓ � ૂછ�.
�ગત કચરો (�મ ક� વાપર� લાં �ટશ્� ૂઓ) અને વાપર�ને ફ�ક� દ� વાનાં સફાઈનાં કપડાં
સલામતપણે કચરાની ફ�ક� દ� વાની બેગોમાં ભર�ને � ૂક� શકાય છે . આ બેગોને બી�
બેગમાં � ૂક�ને, સલામતીથી બાંધીને બી� કચરાથી અલગ રાખવી જોઈએ. આને તમે
તમારા ઘરના સામાન્ય કચરાના �બનમાં બહાર નાંખો તે પહ�લાં ઓછામાં ઓછા 72
કલાક �ુધી અલગ � ૂક� રાખવી જોઈએ.
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ઘરનો બીજો કચરો સામાન્ય પણે િનકાલ કર� શકાય છે .

કપડાં ધોવાં
હવા મારફતે વાઈરસ ફ�લાવાની શ�તાઓ બને તેટલી ઓછ� કરવા માટ�, ધોવાનાં
ગંદાં � ૂકાં કપડાં હવામાં ખંખેરો ન�હ.
મેન્�ુફ�ક્ચરરની � ૂચનાઓ અ�ુસાર વસ્�ુઓ �ુઓ. બધાં જ ગંદા કપડાં એક સાથે ધોઈ
શકાય છે .
જો તમાર� પાસે વૉિશ�ગ મિશન 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.

ુ ાકાતીઓને બોલાવશો ન�હ
તમારા ઘરમાં �લ
અન્ય િમત્રો ક� પ�રવાર �વા સામા�જક �ુલાકાતીઓને તમારા ઘરમાં પ્રવેશવા માટ�
આમંત્રણ આપશો નહ� ક� અ�ુમિત આપશો નહ�.
જો તમને અથવા તમારા �ુ �ુંબના સભ્યને તમારા ઘરમાં આવશ્યક સંભાળ મળતી
હોય, તો સંભાળ લેનારાઓએ આવવા�ુ ં ચા�ુ રાખ�ુ ં જોઈએ. તમે ચેપનો ફ�લાવો કરો
તે� ુ ં જોખમ ઘટાડવા માટ� સંભાળ લેનારાઓએ સંબિં ધત માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કર�ુ ં
જોઇએ.

જો તમારા ઘરમાં પાલ� ૂ પ્રાણીઓ હોય તો
�ુ.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 .
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આ સમયે, એવો કોઇ �ુરાવો નથી ક� પાલ� ૂ પ્રાણીઓ મ�ુષ્યોમાં આ રોગ ફ�લાવી શક�
છે , પરં � ુ તમારાં પાલ� ૂ પ્રાણીઓને ક� તેમનો કચરો હાથથી અડ�ા પછ� તમાર� તમારા
હાથ ધોવા જોઈએ.

સા�ં થવામાં તમાર� પોતાની મદદ માટ� તમે
�ું કર� શકો છો
તમને જલીય રાખવા માટ� પાણી પીઓ. તમાર� �દવસ દરિમયાન � ૂર� ું પી�ુ ં જોઇએ
�થી પેશાબ �ફ�ા પારદશર્ક રં ગનો હોય.
તમારાં ક�ટલાંક લક્ષણોમાં રાહત મેળવવા તમે કાઉન્ટર પરથી મળ� શકતી દવાઓ,
�મ ક� પેરાિસટામોલ લઈ શકો છો. પેક�ટ અથવા લેબલ પરની � ૂચનાઓ અ�ુસાર
આનો ઉપયોગ કરો અને ભલામણ કર� લા ડોઝથી વધાર� ન લો.

જો તમાર� અથવા તમારા પ�રવારને તબીબી
સલાહ લેવાની જ�ર પડ� તો
જો તમાર� બીમાર� અથવા ઘરનાં બી� કોઈ પણ સભ્યની બીમાર� વધાર� વણસવા
લાગે, તો �ુરં ત જ તબીબી સલાહ મેળવો. જો તે ઇમ�ન્સી ન હોય, તો NHS 111
ઓનલાઇન કોિવડ-19 સેવા પર સંપકર્ કરો. જો તમને ઇન્ટરનેટ �ુલભ ન હોય, તો
NHS 111 ને કૉલ કરો.
જો તે તબીબી ઇમ�ન્સી હોય અને તમાર� એમ્બ્�ુલન્સને કૉલ કરવાની જ�ર હોય, તો
999 ડાયલ કરો અને કૉલ હ�ન્ડલર અથવા ઓપર� ટરને �ણ કરો ક� તમને અથવા
તમારા સંબિં ધને કોિવડ-19નાં લક્ષણો છે .
�યાર� તમે અને પ�રવાર ઘર પર હોવ ત્યાર� સામાન્ય ર�તે તમામ ��ટન તબીબી અને
ડ�ન્ટલ એપોઇન્ટમેન્ટ્સ રદ્દ કરવી જોઇએ. જો તમે �ચ�િતત હોવ અથવા તમને સેલ્ફ13

આઇસોલેશનના સમયગાળામાં �બ�માં મળવા�ુ ં કહ�વામાં આવે, તો આ બાબતે તમને
આપવામાં આવેલ નંબર પર પહ�લાં તમારા તબીબી સંપકર્ સાથે ચચાર્ કરો (ઉદાહરણ
તર�ક�, તમારા �.પી. અથવા ડ��ન્ટસ્ટ, સ્થાિનક હો�સ્પટલ અથવા આઉટપેશન્ટ સેવા).

ઘર પર રહ�વા દરિમયાન તમાર� �ુખાકાર�ની
દ� ખર� ખ રાખવી
અમે �ણીએ છ�એ ક� લાંબા સમય �ુધી ઘરમાં રહ�વા�ુ ં ક�ટલાંક લોકો માટ� �ુશ્ક�લ
બની શક� છે , હતાશાજનક અને એકલવા�ુ ં લાગી શક� છે અને કદાચ તમને ક� તમારાં
ઘરનાં સભ્યોને ઉદાસીનતા લાગી શક� છે . 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 રાખવા�ુ ં અગત્ય�ુ ં છે . પ�રવાર અને િમત્રો સાથે ફોન અથવા
સોિશયલ મી�ડયા પર સંપકર્ માં રહો. સહાયતા અને મા�હતી આપતાં એવાં ક�ટલાંક
સ્થાનો છે �ઓ મદદ કર� શક� છે , �મ ક� Every Mind Matters વેબસાઇટ.
તમે ઘરમાં બેઠાં હોવ તે સમય દરિમયાન તમે કર� શકો તેવી બાબતોનો િવચાર કર�
�ુ ઓ. એક સપ્તાહ અથવા વધાર� સમય માટ� ઘર પર રહ્યા હોય તેવા લોકોએ તેઓને
�ૂ�ક�ગ, વાંચન, ઓનલાઇન િશક્ષણ અને �ફલ્મો જોવા �વી પ્ર�િૃ �ઓમાં વ્યસ્ત રાખ્યા
છે . જો તમને � ૂર�ું સા�ું લાગ�ું હોય, તો તમે તમારા ઘરની �દર જ હળવી
કસરતોમાં ભાગ લઇ શકો છો.
ઘણાં લોકોને પોતાની �તને એ યાદ અપાવ�ુ ં મદદ�પ લાગે છે ક� તેઓ � કર� રહ્યાં
છે તે શા માટ� આટ�ું બ�ુ ં અગત્ય�ુ ં છે . આશા રાખીએ ક�, તમારા પ�રવારમાંથી કોઇને
પણ હળવા લક્ષણો િસવાય બીજો કોઈ અ�ુભવ નહ� થાય, પરં � ુ ક�ટલાક લોકો કોિવડ19થી ખરાબ ર�તે અસરગ્રસ્થ થયા છે . ઘર પર રહ�ને, તમે તમારા િમત્રો અને પ�રવાર
તથા તમારા સ�ુદાયમાં અન્ય લોકોને રક્ષણ કરવામાં, તથા NHS પર ભાર ન પડ�
તેની ખાતર� કરવામાં મદદ કર� રહ્યા છો.
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એવી ક�ટલીક વસ્�ુઓ છે � તમે સેલ્ફ-આઇસોલેશન વધાર� સરળ કરવામાં મદદ માટ�
કર� શકો છો. તેમાં સમાવેશ થાય છે ઃ














આઇસોલેશનનાં સં� ૂણર્ સમયગાળા માટ� ઘર પર રહ� શકો તે માટ� તમાર� �ું
જ�ર પડશે તે �ગે અગાઉથી આયોજન કર�ુ ં અને િવચાર�ુ ં
ઘર પર રહ�વા દરિમયાન તમને જ�ર પડ� તેવી વસ્�ુઓ �ુલભ કરવામાં
તેઓની મદદ માટ� � ૂછવા માટ� તમારા નોકર�પ્રદાતા, િમત્રો અને પ�રવાર સાથે
વાત કરવી
તમને આ સમયગાળા દરિમયાન જ�ર પડશે તેવા ખોરાક અને દવાઓ �વા
અન્ય � ૂરવઠાઓની �ુલભતા ક�વી ર�તે મળ� શક� તે �ગે િવચાર�ુ ં અને
આયોજન કર�ુ ં
તમને જ�ર હોય તેવી કોઇપણ વસ્�ું � ૂક� જવા માટ� િમત્રો અથવા પ�રવારને
� ૂછ�ુ ં અથવા ઓનલાઇન � ૂરવઠાઓનાં ઑડર્ ર કરવા, પરં � ુ ખાતર� કરો ક�
તેઓને તમે લઇ શકો તે માટ� તમારા ઘરની બહાર � ૂકવામાં આવે છે
ખાતર� કરો ક� તમે િમત્રો અને પ�રવાર સાથે ફોન પર અથવા સોિશયલ
મી�ડયા મારફત સંપકર્ માં રહો છો.
ઘર પર તમારા સમય દરિમયાન તમે કર� શકો તેવી વસ્�ુઓ �ગે િવચાર�ુ.ં
� લોકોએ ઘરમાં રહ�વાનો તેમનો સમય સફળતાથી પસાર કય� છે તેમણે
રસોઈ, વાંચન, ઓનલાઈન શીખવા�ુ ં અને �ફલ્મો જોવા �વી પ્ર�િૃ �ઓમાં
પોતાની �તને વ્યસ્ત રાખી છે .
તમારા સેલ્ફ-આઈસોલેશનના આખા �દવસ�ુ ં ક�લેન્ડર પર આયોજન કર�
રાખ�ુ,ં � ઘણાં લોકોને મદદ�પ લાગે છે . ઉદાહરણ તર�ક�, તમારા ઘરમાં કોઇ
વ્ય�ક્તને વધાર� ખરાબ લાગી ર�ું હોય, �મ ક� �ાસ લેવામાં તકલીફ પડવી,
તો તમે �ું કરશો તે �ગે અગાઉથી આયોજન કર�ુ ં પણ તમને મદદ�પ જણાઇ
શક� છે .
યાદ રાખ�ુ ં ક� �યાર� તમને વધાર� સા�ું લાગી ર�ું હોય ત્યાર� તમાર� �ુખાકાર�
માટ� શાર��રક કસરત સાર� હોઇ શક� છે તમારા ઘરમાં તમને હળવી કસરત
કરવામાં મદદ કર� શક� તે માટ� ઓનલાઇન વગ� અથવા અભ્યાસક્રમો શોધો

તમને ચેપ લાગ્યો હોય તે દરમ્યાન જો તમે
સ્તનપાન કરાવતાં હોવ
માતાના �ૂ ધ મારફતે વાઈરસ બાળકમાં જઈ શક� છે તે� ુ ં � ૂચવતાં કોઈ �ુરાવા હાલમાં
નથી. તમાર� સાથેના ન�કના સંપકર્ માં રહ�લી બી� કોઈ પણ વ્ય�ક્તની માફક જ
બાળકમાં પણ તે જ ર�તે ચેપ લાગી શક� છે . હાલના �ુરાવા કહ� છે ક� બાળકોમાં
કોિવડ-19નાં લક્ષણો �ુખ્ત લોકો કરતાં ઘણા ઓછા ગંભીર હોય છે . 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,
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અને તે િવશે તમારા િમડવાઈફ, હ�લ્થ િવ�ઝટર ક� �.પી. સાથે ટ��લફોનથી વાતચીત
કર� શકાય છે .
જો તમે અથવા �ુ �ુંબના સભ્ય બાળકને ફોમ્�ુલ
ર્ ા અથવા એક્સપ્રેસ્ડ �ૂધ પીવડાવતાં હો,
તો દર� ક વખતે વાપરતાં પહ�લાં તમાર� તેનાં સાધનો સાવચેતી� ૂવર્ક સ્ટ�ર�લાઈઝ્ડ
કરવાં જોઈએ. તમાર� બોટલ અથવા બ્રેસ્ટ પમ્પ બી� કોઈ સાથે શેર કરવા જોઇએ
નહ�.
તમે વ�ુ િવગતો રોયલ કોલેજ ઓફ ઓબસ્ટ��ટ્રશ્યન્સ એન્ડ
ગાઈનેકોલો�જસ્ટ્સની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકશો.

સેલ્ફ-આઇસોલેશન અને સમગ્ર ઘરનાં સભ્યો�ુ ં
આઈસોલેશન સમાપ્ત કર�ું
સેલ્ફ-આઇસોલેશન સમાપ્ત કર� ંુ
જો તમને કોિવડ-19નાં લક્ષણો હોય, અથવા તમારો પોઝીટ�વ ટ�સ્ટ આવ્યો હોય, તો
તમે 10 �દવસો પછ� તમા�ું સેલ્ફ આઇસોલેશન સમાપ્ત કર� શકો અને જો તમને
ઉધરસ ક� ગંધ/સ્વાદની ઇ�ન્દ્રયની ખોટ િસવાયનાં લક્ષણો ન હોય તો તમારો િનયતક્રમ
ફર�થી શ� કર� શકો છો. જો તમને હ�ુ પણ બ�ુ વધાર� તાવ હોય, તો તમા�ું શર�ર�ુ ં
તાપમાન સામાન્ય ન થાય ત્યાં �ુધી સેલ્ફ-આઇસોલેશનમાં રહ�વા�ુ ં ચા�ુ રાખો અને
તબીબી સલાહ મેળવો.
10 �દવસો પછ�, જો તમંને માત્ર ઉધરસ અને સ્વાદ અને ગંધની સામાન્ય ઇ�ન્દ્રયમાં
ખોટ અથવા ફ�રફાર (એનો�સ્મયા) હોય, તમાર� સેલ્ફ-આઇસોલેશન ચા�ું રાખવાની
જ�ર નથી.
આ�ુ ં કારણ એ છે ક� એકવાર ચેપ �ૂ ર થઇ ગયા પછ� ઉધરસ અને એનો�સ્મયા ક�ટલાક
સપ્તાહ �ુધી ચા�ુ રહ� શક� છે . 10 �દવસનો સમયગાળો તમે પહ�લીવાર બીમાર થયાં
હોવ તે �દવસથી શ� થાય છે .
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જો તમને અસ્વસ્થતાની લાગણી ચા�ુ રહ� અને હ�ુ તબીબી સલાહ ન લીધી હોય, તો
તમાર� NHS 111 ઓનલાઇન કોિવડ-19 સેવાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ જો તમને
ઇન્ટરનેટ �ુલભ ન હોય, તો NHS 111 ને કૉલ કરો. તબીબી ઇમ�ન્સી માટ� 999
ડાયલ કરો.

ઘરનાં સભ્યો� ંુ આઇસોલેશન સમાપ્ત કર� ંુ
10 �દવસો બાદ, બીમાર પડનાર પ્રથમ વ્ય�ક્તને સા�ું જણાય અને માત્ર ઉધરસ અને
ગંધ/સ્વાદની ઇ�ન્દ્રયની ખોટ િસવાયનાં લક્ષણો હવે પછ� ન હોય તો તેઓ પોતાનાં
સામાન્ય ��ટનમાં પરત ફર� શક� છે .
જો તમે અન્ય લોકો સાથે રહો છો, તો પ�રવારમાં સ્વસ્થ રહ�નાર અન્ય દર� ક વ્ય�ક્તએ
14 �દવસો પછ� તેઓ�ુ ં આઇસોલેશન સમાપ્ત કર�ુ ં જોઇએ. આ 14-�દવસનો
સમયગાળો પ�રવારમાં પ્રથમ વ્ય�ક્ત �બમાર પડ� તે �દવસથી શ� થાય છે . 14 �દવસો
પછ� સ્વસ્થ રહ�તા પ�રવારનાં લોકો ચેપી બનવાની સંભાવના ન�હવત છે .
જો 14-�દવસોનાં સમયગાળા દરિમયાન પ�રવારમાં કોઇપણ વ્ય�ક્ત અસ્વસ્થ બને છે ,
તો તેઓને કોિવડ-19 છે ક� નહ� તે જોવા માટ� તેઓએ તપાસ કરાવવાની ગોઠવણ
કરવી જોઇએ – ગોઠવણ કરવા માટ� તપાસણી પર �ઓ. જો તેઓની તપાસ
પોઝીટ�વ આવે, તો તેઓએ કોિવડ-19 ધરાવતા લોકો માટ� હોય તે જ સલાહ�ુ ં પાલન
કર�ુ ં અિનવાયર્ છે – અથાર્ત, તેઓનાં લક્ષણો શ� થયાનાં 10 �દવસો બાદ, જો તેઓને
વધાર� સા�ું જણા�ું હોય અને ઉધરસ અને ગંધ/સ્વાદની ઇ�ન્દ્રયની ખોટ િસવાયનાં
લક્ષણો હવે પછ� ન હોય - તેઓ પણ પોતાનાં સામાન્ય ��ટનમાં પરત ફર� શક� છે .
જોક�, જો તેઓની તપાસ�ુ ં પ�રણામ નેગે�ટવ આવે, તો તેઓએ સં� ૂણર્ 14 �દવસો માટ�
ઘરનાં ભાગ�પે આઇસોલેશન ચા�ું રાખ�ુ ં અિનવાયર્ છે .
જો આખા ઘરનાં સભ્યોના 14-�દવસના આઇસોલેશન સમયગાળા દરમ્યાન કોઈને
બાદમાં (ઉદાહરણ તર�ક�, 10મા �દવસથી અથવા મોડ�થી) કોિવડ-19 લક્ષણો િવકસે, તો
ઘરનાં બી�ં સભ્યો માટ� આઇસોલેશનનો સમયગાળો વધારવાની જ�ર નથી. માત્ર �
વ્ય�ક્તને કોિવડ-19નાં �ચહ્નો હોય તેમણે જ બી� 10 �દવસ �ુધી ઘરમાં રહ�� ુ ં
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અિનવાયર્ છે અને તેમને કોિવડ-19 છે ક� ન�હ તે જોવા માટ� તપાસ કરાવવાની
ગોઠવણ કરવી જોઇએ – ગોઠવણ કરવા ટ�સ્ટ�ગ પર �વ.
14-�દવસનાં સમયગાળાની સમા�પ્ત પર, પ�રવારમાં રહ�લી કોઇપણ વ્ય�ક્ત ક� �
�બમાર ન પડ� હોય તે તેઓનાં સામાન્ય ��ટનમાં પરત ફર� શક� છે .
જો કોિવડ-19 ધરાવતી પ�રવારની કોઇ વ્ય�ક્તને �ચહ્નોમાં �ુધારો ન થયો હોય અને
હ�ુ �ુધી તબીબી સલાહ લીધી ન હોય, તો તેઓએ NHS 111 ઓનલાઇન કોિવડ-19
સેવાનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. જો તેઓ પાસે ઇન્ટરનેટ �ુલભ ના હોય, તો તેઓએ
NHS ને 111 પર કૉલ કરવો જોઇએ. તબીબી ઇમ�ન્સી માટ�, તેઓએ 999 ડાયલ
કરવો જોઇએ.
ચેપ સાફ થઇ ગયો હોવા છતાં, ક�ટલાક લોકોમાં ક�ટલાક સપ્તાહ �ુધી ઉધરસ અથવા
એનો�સ્મયા (સ્વાદ અથવા ગંધની સામાન્ય ઇ�ન્દ્રયમાં ખોટ અથવા ફ�રફાર) ચા�ુ રહ�
શક� છે . સતત ઉધરસ ક� એનો�સ્મયાનો અથર્ એવો નથી ક� કોઇ વ્ય�ક્તએ 10 �દવસોથી
વધાર� સમય માટ� સેલ્ફ-આઇસેલેટ રહ�વા�ુ ં ચા�ું રાખ�ુ ં અિનવાયર્ છે .

સેલ્ફ-આઇસોલેશન અને/અથવા આખા ઘરના
સભ્યોના આઇસોલેશનને સમાપ્ત કયાર્ બાદ
તમારા સેલ્ફ-આઇસોલેશન અથવા ઘર પરનાં આઇસોલેશનનાં પ્રથમ સમયગાળા
બાદ જો તમને કોિવડ-19નાં લક્ષણોની બી� ઘટના થાય તો �ંુ કર� ંુ
જો તમે તમારા ઘર પર રહ�વાનાં (સેલ્ફ-આઇસોલેશન અથવા ઘરનાં બધાં સભ્યોના
આઇસોલેશન) પ્રથમ સમયગાળાને સમાપ્ત કયાર્ બાદ કોઇપણ સમયે ફર�થી કોિવડ19નાં નવાં લક્ષણો િવકસાવો તો તમાર� ફર�થી સેલ્ફ-આઇસોલેશન પરની આ
માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કર�ુ ં અિનવાયર્ છે .
આનો અથર્ એવો થાય છે ક� જો તમે એકલાં રહ�તાં હો તો તમારા લક્ષણો શ� થયા હોય
ત્યારથી ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ માટ� તમાર� ઘર પર રહ�� ુ ં જ જોઈએ અને તપાસ
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કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જોઈએ. જો તમે પ�રવારમાં રહ�તા હોવ, તો તમારા લક્ષણો
શ� થયા હોય ત્યારથી ઓછામાં ઓછા 10 �દવસો માટ� તમાર� ઘર પર રહ�� ુ ં અિનવાયર્
છે , તમારા પોતાના માટ� તપાસ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી, અને પ�રવારનાં અન્ય
તમામ સભ્યોએ 14 �દવસો માટ� ઘર પર રહ�� ુ ં અિનવાયર્ છે .
આનાથી એ વાતની ખાતર� કરવામાં મદદ મળશે ક� તમે ફ�લાતા ચેપની માત્રાને
ન્� ૂનતમ કર�ને તમારા પ�રવારમાં રહ�લા અને સ�ુદાયમાં રહ�લા અન્ય લોકો�ુ ં રક્ષણ
કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખો છો.

જો અગાઉ તમાર� કોિવડ-19 માટ�ની તપાસ પો�ઝ�ટવ હોય, અને લક્ષણોની બી�
ઘટના થઇ હોય, તો તમાર� ફર�થી સેલ્ફ-આઇસોલેટ થવાની જ�ર છે ?
જો કોિવડ-19 માટ�ની તમાર� તપાસ પો�ઝ�ટવ આવી હશે, તો સંભિવત ર�તે તમે આ
રોગ સામે અ�ુક રોગપ્રિતકારકતા િવકસાવી હશે. પરં � ુ એવી ગેર�ટ� આપી શકાતી નથી
ક� તે તમામ �કસ્સાઓમાં થશે, અથવા તો તે ક�ટલો સમય �ુધી સચોટ ર�તે રહ�શ.ે
જો અગાઉ તમાર� તપાસ પોઝીટવ આવી હોય, પરં� ુ ફર�થી લક્ષણો િવકસે, તો તમાર�
લક્ષણોની શ�આત થવાનાં �દવસથી ઓછામાં ઓછા 10 �દવસો માટ� સેલ્ફ-આઇસોલેટ
થ�ુ ં અને તપાસ કરાવવી અિનવાયર્ છે . જો તમે પ�રવારમાં રહો છો, તો પ�રવારનાં
અન્ય તમામ સભ્યોએ 14 �દવસો માટ� ઘર પર રહ�� ુ ં અિનવાયર્ છે .
જો તમે તમારા નવા સંભિવત કોિવડ-19નાં લક્ષણો �ગે �ચ�િતત છો, તો NHS 111
ઓનલાઇન કોરોનાવાઇપસ (કોિવડ-19) સેવા નો ઉપયોગ કરો. જો તમને ઇન્ટરનેટ
�ુલભ ન હોય, તો NHS 111 ને કૉલ કરો. તબીબી ઇમ�ન્સી માટ� 999 ડાયલ કરો.
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