Gujarati

જ્યારે તમને કોવિડ-19 (COVID-19) લક્ષણ હોય ત્યારે શું કરવું
કોઈ લક્ષણ નથી?

કોઈ લક્ષણ છે ?
થોડા સમય માટે
સ્વાદ ગુમાવવો

ઉધરસ
છીકં આવવી અને
નાક વહે વં ુ

ગળામાં બળતરા

તાવ

ટૂં કા શ્વાસ

પરીક્ષણ કરવાનું ગોઠવો અને તમારા
ઘરના બાકીના સભ્યોથી અલગ રહો.

તમારા પરીક્ષણ પરિણામની
જાણ કરો
1.

માય કોવિડ રેકોર્ડ પર રેપિડ એન્ટીજેન
ટે સ્ટ નું તમારું પોઝિટીવ પરિણામ દાખલ કરો અથવા
0800 222 478 પર કૉલ કરો
2. વધુ માહિતી અને સહાયતા સાથે તમને 24 કલાકની
અંદર એક ટે ક્સ્ટ સંદેશ મોકલવામાં આવશે.

તમારે પરીક્ષણ કરાવવાની જરૂર નથી, સિવાય કે તમે
ઘરેલુ સંપર્કમાં આવ્યા હોવ.

રેપિડ એન્ટીજેન
ટેસ્ટ કરાવો

• પેકેટ પરની સૂચનાઓને અનુસરો.
• તમે તમારું પરીક્ષણ પૂર્ણ કરી લો તેના 15 થી 20

મિનિટ પછી પરિણામો દે ખાશે.

પરીક્ષણ ક્યાં કરાવવું
સામુદાયિક પરીક્ષણ કે ન્દ્રમાં પરીક્ષણ કરાવો.
તમે ઑનલાઈન requestrats.covid19.health.nz
પર રેપિડ એન્ટીજેન ટે સ્ટ (RAT) માટે વિનંતી કરી શકો
છો અને કલેક્શન સાઇટ પરથી એકત્રિત કરી શકો છો, જે
healthpoint.co.nz/covid-19 પર જોઈ શકાય છે .

નેગેટીવ પરિણામ

પોઝિટીવ પરિણામ

મોટા ભાગના લોકોને,
કોવિડ-19 (COVID-19) ને
કારણે હળવાથી મધ્યમ લક્ષણ
થશે કે જે ઘરેથી સંચાલિત
થઈ શકે છે .

My COVID Record

(માય કોવિડ રેકોર્ડ )
માં તમારું પરિણામ
દાખલ કરો.
જાગ્રત રહો.
જો તમને લક્ષણ હોય તો
ઘરે રહો અને બીજા દિવસે
પરીક્ષણ કરો.

કે વી રીતે સેલ્ફ-આઇસોલેશન થવું

ઘરેલં ુ સંપર્કો

દિવસ માટે અલગ રાખવાની જરૂર પડશે.
• તમે જેની સાથે રહો છો તેમની સાથે કોઈપણ સંપર્ક
ટાળવા માટે સામાન્ય સમજની સાવચેતી રાખો.
ં ાડવું
• ખોરાક અને વસ્તુઓ સંપર્કવિહીન રીતે પહોચ
આવશ્યક છે .
• તમે તમારા ઘરની બહાર નજીકની જગ્યાએ કસરત
કરી શકો છો, પરં તુ સ્વિમિગં પૂલ અથવા જિમ જેવી
કોઈપણ સહિયારી કસરતની સુવિધામાં નહી.ં

દિવસે પરીક્ષણ કરાવવાની જરૂર પડશે.
• જો ઘરેલું સંપર્કો નું પરીક્ષણ પોઝિટીવ આવે, તો તેમણે 7
દિવસનું સેલ્ફ‑આઇસોલેશન ફરીથી શરૂ કરવું પડશે.
• જો ઘરના અન્ય સભ્યનું પરીક્ષણ પરિણામ પોઝિટીવ
આવે તો તમારે તમારો આઇસોલેશન સમય ફરીથી
શરૂ કરવાની જરૂર નથી, એ શરતે કે તમારા અંતિમ
પરીક્ષણનું પરિણામ નેગેટીવ હોય.

• તમને અને તમારી સાથે રહે તા દરેક વ્યક્તિને 7

• ઘરેલું સંપર્કો બધાને દિવસ 3 અને 7મા

લોકોને જાણ કરો

અન્ય લોકોને જણાવો કે તમારા પરિવારને
કોવિડ-19 (COVID-19) છે અને તે આઇસોલેટ
થઈ રહ્યા છે , જેવાકે નિયમિત મુલાકાતીઓ, તમારા કામ પર,
શિક્ષણ પ્રદાતા અથવા શાળા.

તમારા લક્ષણનું નિરીક્ષણ કરો

0800 358 5453 પર હે લ્થલાઇન પર કૉલ કરીને લક્ષણ વધુ ખરાબ થાય તો સલાહ મેળવો.

જો ઇમરજન્સી હોય તો તરત જ 111 પર કૉલ કરો.

વધારાની સહાય

મોટાભાગના લોકો વ્હાનાઉ (વિસ્તૃત પરિવાર) અને મિત્રોના સહાયથી
સેલ્ફ-આઇસોલેશનનું સંચાલન કરી શકે છે , પરં તુ જો તમને મદદની જરૂર
હોય તો તે ઉપલબ્ધ છે . workandincome.govt.nz પર જાઓ
અથવા 0800 512 337 પર કોવિડ વેલફેર લાઇન પર કૉલ કરો.

નાણાકીય સહાય

જો તમે સેલ્ફ‑આઇસોલેટ થઇ રહ્યા હો ત્યારે તમે ઘરેથી કામ કરી શકતા
નથી, તો તમારા નિયોક્તા તમારા વેતન અથવા પગાર ચૂકવવામાં મદદ
કરવા માટે લીવ સપોર્ટ સ્કીમ માટે અરજી કરી શકશે, પછી ભલે તમે
પાર્ટ -ટાઇમ અથવા અનિયત કર્મચારી હો.

પોઝિટીવ પરીક્ષણ વિશે વધુ માહિતી
માટે , આના પર જાઓ:

Covid19.govt.nz/positive

