Gujarati
COVID-19 કસોટી કે તપાસ
COVID-19 રોગના લક્ષણોવાળી કોઈ પણ વ્યક્તિએ િાત્કાલલક સ્વયં કે એકલા - આઈસલેટ રહી અને કસોટી કરાવવાની
ગોઠવણ કરવી જોઈએ.
રોગના લક્ષણો કે લિહ્નો જોવાના ત્રણ દિવસોની અંિર કસોટી કે િપાસ કરાવવાન ું સૌથી અસરકારક રહે છે . િમારા આવા
રોગના લિહ્નોની શરૂઆિથી િમારા ઘરના કે કટુંબના સભ્યોએ

14 દિવસો માટે સ્વયં કે એકલા- આઈસલેટ રહેવાની જરૂર રહે

છે . જો િેઓને આવા રોગના લક્ષણો જોવામાું આવે િો, િેઓએ પણ કસોટી કે ટેસ્ટની ગોઠવણ કરવાની જરૂર રહેશે.
સ્વયું કે એકલા આઈસલેટ વવષેની વધારે માદહિી

NHS ગાઈડન્સ – માગગિશગનમાુંથી મળી શકે

િમે મફત કસોટી કે ટેસ્ટ nhs.uk/coronavirus અથવા 119 ને ફોન કરી નોંધાવી શકો.
પહેલેથી બક કરવામાું આવેલ એપોઈન્ટમેન્ટથીજ ફકિ કસોટીઓ મળી રહે છે .
સસેકસમાું (Sussex) મહત્વના ડ્રાઈવ- થ્ર ૂ ટેસ્ટીંગ સ્થળો છે ેઃ

•

ગેટવવક

•

બ્રાઈટન અમેકસ

•

બેકસદહલ

•

મબાઈલ ટેસ્ટીંગ કે ફરિા કસોટી કરનારા ય ૂવનટસ િર બે થી ત્રણ દિવસોએ સ્થળ કે લકેશન બિલિા રહે છે . િમને

(Gatwick)
(Brighton Amex)

(Bexhill)

વધારે અમારી વેબસાઈટ ઉપરથી મળી શકશે.

જયારે િમે કોઈ એક મફિ ટેસ્ટ કે કસોટી બક કરશો ત્યારે , િમને સમય અને િોકકસ સ્થળ જણાવવામાું આવશે.
જેઓ મસાફરી કરી શકે િેમ ન હોય િેઓ હોમ ટેસ્ટ દકટ (ઘરે િપાસ કરવાની દકટ) ઓડગ ર કરી શકે. સાવધ રહેશો કે આ
કસોટીઓ પાુંિ વષગની હેઠળના બાળકો માટે અનકૂળ હોિી નથી અને રોગના લક્ષણો જોયાની શરૂઆિના પહેલા પાુંિ
દિવસોની અંિર અવશ્ય ઓડગ ર કરવી જોઈએ.
ટેસ્ટીંગ કે કસોટી કરવા વવષેની વધારે માદહિી NHS website ઉપર મળી રહે છે .
કી વકગ સગ (મહત્વના કાયગકરો) અને કેર હોમના રહેવાસીઓ અને કાયગકરો માટે ટેસ્ટીંગ કે કસોટી કરાવવા વવષે માગગિશગન

government website ઉપર મળી રહે છે .
કોરોનાવાઈસરસના (coronavirus) મખ્ય લક્ષણો હોય છે ેઃ

•
•

શરીરમાું ઊચ ું ઉષ્ણિામાન (હાઈ ટેમ્પરે િર) – આનો અથગ એવો થાય કે િમારી છાિી અથવા પીઠ ઉપર સ્પશગ
કરવાથી િમને િે ગરમ લાગે (િમારે િમારું ઉષ્ણિામાન માપવાની જરૂર નથી)
કોઈ નવો, િાલ- સિિ કફ કે ઉધરસ – આનો અથગ એવો થાય કે ઘણી બધી ઉધરસ એક કલાક કરિાું પણ વધારે
આવે, અથવા 24 કલાકોમાું ત્રણ અથવા વધારે ઉધરસ આવવાની ઘટનાઓ બને (જો િમને હુંમેશા કફ હોય િો, િે

•

કિાિ હુંમેશના કરિાું વધારે ખરાબ હોઈ શકે)
િમારી સઘ
ું ૂ વાની અથવા સ્વાિની સમજણમાું ખોટ- અભાવ અથવા ફેરફાર જણાય – આનો અથગ એવો થાય કે િમે
નોદટસ કયગ હશે કે િમે કોઈ પણ વસ્ત સઘ
ું ૂ ી અથવા િેનો સ્વાિ કરી શકિા નથી, અથવા સામાન્ય કરિાું િે
સઘ
ું ૂ વામાું અથવા સ્વાિમાું જિી જણાય

કોરોનાવાઈરસવાળા (coronavirus) મોટા ભાગના લોકોને આમાુંના ઓછામાું ઓછા એક લક્ષણ કે લિહ્ન હોય છે .

