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જો તમ ેCOVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો તો �ું કર�ંુ જોઈએ 

એ�પ્રલ 12, 2023 માં કરેલ ફેરફારોનો સારાંશ 

• ચો�સ સ�ુહ સટે�ગમાં આઇસોલશેન �વશે સ્પ્� મા�હતી
• આરોગ્ય સભંાળ સેટ�ગ માગર્દશર્ન માટે અપડેટ કરેલી �લ�ક

પ�રચય 

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો, તો તમે અન્ય લોકોમાં COVID-19 ના ફેલાવાને રોકવામાં મદદ કર� શકો છો. કૃપા કર�ને 
સારવાર, આઇસોલેશન અને માસ્ક પહેરવા અંગે નીચે આપલેા માગર્દશર્નને અ�ુસરો. કૃપા કર�ને એવા લોકો જઓે COVID-19 માટે 
સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરે છે, તેમની માટે કોઈપણ �ા�નક આરોગ્ય અ�ધકારક્ષેત્ર, કાયર્�ળ, �વસાય અથવા શાળા ની�તઓ�ંુ પાલન કરો 
જ ેWA State Department of Health (વો�શ�ગ્ટન રા�ના આરોગ્ય �વભાગના) માગર્દશર્ન કરતાં વ�ુ પ્ર�તબં�ધત હોઈ શકે છે. 

• આરોગ્ય સભંાળ �ુ�વધામાં રહેતા, કામ કરતા અથવા �ુલાકાત લેતા લોકો COVID-19 ઇન્ફેક્શન �પ્રવેન્શન ઇન આરોગ્ય
સંભાળ (માત્ર અંગે્ર�) માં માગર્દશર્ન�ંુ પાલન કર�ંુ જોઈએ.

• જો તમે ગીચ કાયર્�ળ, કામચલાઉ કામદાર આવાસ, �ાપાર� દ�રયાઈ સે�ટ�ગ, �ુધારાઓ અથવા અટકાયતની ��ુવધા, બેઘર
આશ્રય�ાન અથવા સંક્ર�મત આવાસમાં કામ કરો છો અથવા રોકાઈ ર�ા છો, તો કૃપા કર�ને જો તમે આમાંના કોઈપણ
એક�કૃત સે�ટ�ગમાં હાલમાં રહો છો અથવા કામ કરો છો ના માગર્દશર્નને અ�ુસરો.

તમને સારવારની જ�ર છે કે કેમ તે ન�� કરો 

જો તમે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો છો અને તમાર� �મર અથવા દ�ઘર્કાલીન દવાઓની ���તને કારણે COVID-19 થી �બૂ જ બીમાર 
થવાની સંભાવના વધારે છે, તો સારવાર ઉપલબ્ધ છે જ ેતમારા હો�સ્પટલમાં દાખલ થવાની અથવા રોગથી �ૃત્�ુ પામવાની શ�તાને 
ઘટાડ� શકે છે. COVID-19 અસરકારક ર�તે �નદાન થાય પછ� સારવાર માટેની દવાઓ આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા દ્વારા �ૂચવવામાં આવે 
પછ� શ� તેટલી વહેલી તકે શ� કરવી આવશ્યક છે. તમે સારવાર માટે લાયક છો કે કેમ તે ન�� કરવા માટે તરત જ આરોગ્ય સંભાળ 
પ્રદાતાનો સપંક�  કરો, પછ� ભલ ેતમારા લક્ષણો અત્યારે હળવા હોય. તમારા અને તમારા આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતા માટે ચો�સ COVID-
19 ઉપચારો પર વ�ુ મા�હતી (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) માટે અને સારવાર કેવી ર�તે મેળવવી DOH વેબપેજની �ુલાકાત લો. 

ઘરમાં બધાથી અલગ એકલા રાખો. 

જ ેલોકો COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરે છે અથવા જ ેCOVID-19 ના લક્ષણો દશાર્વે છે અને તઓે પર�ક્ષણ પ�રણામોની રાહ 

જોઈ ર�ા છે તઓેએ તબીબી સભંાળ મેળવવા �સવાય અન્ય લોકોથી દૂર ઘરે જ બધાથી અલગ એકલા રહે�ંુ જોઈએ. COVID-19 
ધરાવતા લોકો અન્ય લોકોને સંક્ર�મત કર� શકે છે. ઘરમાં બધાથી અલગ એકલા રાખવાથી અન્ય લોકોને બીમર�થી દૂર રાખવામાં મદદ મળે 

છે. તમાર� રસીકરણની ���તને ધ્યાનમાં લીધા �વના તમારે બધાથી અલગ એકલા રહે�ંુ જોઈએ. જો રસી લીધેલ ��ક્તને COVID-19 

થાય, તો પણ તઓે અન્ય લોકોને સંક્ર�મત કર� શકે છે, પર�� ુCOVID-19 ની રસી અપાવવાથી તેમને હો�સ્પટલમાં દાખલ થવાની અથવા 

COVID-19થી �ૃત્�ુ થવાની શ�તા ઘણી ઓછ� થઈ �ય છે. અન્ય લોકોને તમાર� ખર�દ� કરવા અથવા ક�રયાણાની �ડ�લવર� સેવાનો 

લાભ આપવા કહો. જો તમે ઘરમાં એકલા હોવ ત્યારે તમને ખોરાક અથવા અન્ય સહાયની જ�ર હોય, તો  Care Connect 
Washington (કેર કનેક્ટ વો�શ�ગ્ટન) (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) દ્વારા તે સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. COVID-19 મા�હતી હોટલાઇન 1-

800-525-0127 પર કૉલ કરો, પછ� # દબાવો, અથવા તમારા Care Connect (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) હબનો સંપક�  કરો.
જ�ર� ભાષા સહાય ઉપલબ્ધ છે. �ુસાફર� કરશો નહ�, કામ પર, શાળામાં, બાળ સંભાળ અથવા �હેર �વસ્તારોમાં જશો નહ� અથવા
�હેર પ�રવહન, રાઇડ શે�ર�ગ અથવા ટેક્સીઓનો ઉપયોગ કરશો નહ�. અલગતા દર�મયાન:

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/therapeutics
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
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• ઘરના સભ્યો અને પાલ� ુપ્રાણીઓ સ�હત, અન્ય લોકોથી દૂર એકલા ચો�સ �મમાં રહ�ને અને જો શ� હોય તો અલગ 

બાથ�મનો ઉપયોગ કર�ને, ઘરમાં અન્ય લોકોથી બને તેટ�ું એકલા રહ� અંતર �ળવ�ંુ. Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC, રોગ �નયંત્રણ અને �નવારણ કેન્દ્રો) COVID-19 અને પ્રાણીઓ �વશે વ�ુ મા�હતી ધરાવે છે (વધારાની 
ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે).  

• જો તમે ઘરે અથવા �હેરમાં અન્ય લોકોની આસપાસ હોવ તો ઉચ્ચ �ુણવ�ાવાળા માસ્ક અથવા રે�સ્પરેટર (વધારાની 
ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) પહેરો. 

• જો શ� હોય તો ઘરે વે��ટલેશન (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) ની સગવડ �ુધારવા માટના પગલાં લો. 

• ઘરની ��ક્તગત વસ્�ઓુ, જમે કે કપ, ટુવાલ અને વાસણો બી� સાથે શેર કરશો નહ�. 

• તમારા લક્ષણો�ંુ �નર�ક્ષણ કરો. જો તમાર� પાસે ઇમરજન્સી ચેતવણી �ચ� (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) (જમે કે �ાસ 
લેવામાં તકલીફ) હોય, તો તાત્કા�લક તબીબી સભંાળ કેન્દ્રની �ુલાકાત લો.  

• જો તમાર� પાસે �નય�મત મે�ડકલ એપોઇ�ટમે�ટ છે (ઇમરજન્સી કેરથી �વપર�ત), તો તમે ત્યાં �ઓ ત ેપહેલાં કૉલ કરો અને 

તમારા આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાને જણાવો કે તમે COVID-19થી સંક્ર�મત થયેલ છો અથવા તમા��  COVID-19 માટે �ૂલ્યાંકન 
કરવામાં આવી ર�ું છે.  

મારે કેટલા સમય �ુધી માર� �તને અન્યથી અલગ રાખવાની અને માસ્ક પહેરવાની જ�ર છે? 

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો છો, તો ઓછામા ંઓછા 5 �દવસ ઘરે રહો અને તમારા ઘરમાં અન્ય લોકોથી 

અલગ રહો જથેી કર�ને અન્ય લોકોમાં COVID-19 ના ફેલાય.   

એકલતાનો અંત  

તમારે કેટલા સમય માટે અલગ રહે�ંુ જોઈએ તે ઘણા પ�રબળો પર આધા�રત છે: 

• કાં તો તમે સારો �ફ�ટ�ગવાળો માસ્ક પહેર� શકો છો, 

• �ું તમે 5 �દવસના આઇસોલેશન પછ� પણ 6-10 �દવસો દર�મયાન COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ ધરાવો છો, 

• ભલે તમે COVID-19 થી ગંભીર ર�તે બીમાર હોવ અથવા તમાર� રોગપ્ર�તકારક શ�ક્ત નબળ� પડ� હોય, અને  

• પછ� ભલ ેતમે મંડળ� સે�ટ�ગમાં રહેતા હોવ અથવા કામ કરતાં હોવ.  

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ ક�ુ� હોય અને તમન ેલક્ષણ દેખાતા હોય (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે):  

તમારા લક્ષણો પ્રથમ દેખાય તે પછ� ઓછામાં ઓછા 5 �દવસ માટે અન્યથી અલગ રહો. જો તમને કોઈ લક્ષણો ન દેખાય તો તમે સ�ંણૂર્ 
5 �દવસ પછ� અલગ રહેવા�ંુ છોડ� શકો છો: 

• તમારા આઇસોલશેનની શ�આતના 5 �દવસ પછ� તમારા લક્ષણોમાં �ુધારો થઈ ર�ો છે, અન ે

• તાવ ઘટાડવાની-દવા લીધા �વના તમને 24 કલાકથી તાવ આ�ો નથી 

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ ક�ુ� હોય અને તમન ેલક્ષણ દેખાતા (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) હોય: તમે 

COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કયાર્ પછ� ઓછામાં ઓછા 5 �દવસ માટે અન્યથી અલગ રહો. જો તમને કોઈ લક્ષણો ન દેખાય તો 
તમે સ�ંૂણર્ 5 �દવસ પછ� અલગ રહેવા�ંુ છોડ� શકો છો.  

જો તમને સકારાત્મક પર�ક્ષણ કયાર્ પછ� લક્ષણો દેખાય છે, તો તમાર� 5�દવસ માટે અન્યથી ફર� અલગ રહે�ંુ જોઈએ, જો તમને લક્ષણો 
દેખાતા હોય તો અલગ રહેવા�ંુ સમાપ્ત કરવા માટે ઉપરની ભલામણોને અ�ુસરો.  

તમે કાઇં ધ્યાનમાં લીધા વગર �ારે પણ અન્યથી એકલતાનો અંત લાવો છો ત્યારે, તમારામાં લક્ષણો દેખાય ત ેપછ�ના 10 

�દવસ �ુધી નીચેના પગલાં લો (અથવા તમન ેકોઈ લક્ષણો ન દેખાય તો પણ પર�ક્ષણ સકારાત્મક આ�ંુ હોય): 

• તમારા 5-�દવસની અલગતા અવ�ધની સમા�પ્ત પછ� ઓછામાં ઓછા 5 વધારાના �દવસો (�દવસ 6 થી 10 �દવસ) માટે ઘરે 

અને �હેરમાં અન્ય લોકોની આસપાસ સાર� ર�ત ે�ફ�ટ�ગવા�ંુ અને ઉચ્ચ-�ુણવ� ધરાવ�ું માસ્ક અથવા રે�સ્પરેટર પહેરો. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Gujarati.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html#ventilation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html#Emergency
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• એવા લોકોનો સંપક�  ટાળો જઓે સકું�ચત રોગપ્ર�તકારક શ�ક્ત ધરાવતા હોય અથવા ગંભીર રોગ માટે ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા 

હોય (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે), અને આરોગ્યસંભાળ �ુ�વધાઓ (ન�સ�ગ હોમ્સ સ�હત) અને અન્ય ઉચ્ચ-જોખમ 

ધરાવતા �ાનો પર �ઓ નહ�. 

• રે�ટોર�ટ અને અ�ુક �જમ જવેા �ળોએ જવા�ંુ ટાળો �ાં તમે માસ્ક પહેરવા માટે અસમથર્ હોવ, અને ઘરે અને કામ પર 

અન્ય લોકોની આસપાસ ખાવા�ંુ ટાળો. 

• જો લક્ષણો પાછા ફરે અથવા વ�ુ ખરાબ થાય છે, તો તમારે તમારા અન્યોથી અલગતા રાખવાના સમયગાળાને 0 �દવસે ફર� 

શ� કરવો જોઈએ. 

• જુઓ �ુસાફર� �વશેની મા�હતી માટે ટ્રાવેલ | CDC. 

તમારા એકાંતવાસના સમયગાળાની ગણતર� કેવી ર�તે કરવી: 

જો તમને લક્ષણો દેખાતા હોય, તો �દવસ 0 એ તમારા લક્ષણોનો પ્રથમ �દવસ છે. �દવસ 1 એ તમારા લક્ષણો �વક�સત થયા પછ�નો 

પ્રથમ સં�ૂણર્ �દવસ છે. 

જો તમને કોઈ લક્ષણો ન હોય, તો �દવસ 0 એ તાર�ખ છે કે �ારે તમાર� તપાસ કરવામાં આવી હતી. �દવસ 1 એ તમારા સકારાત્મક 

પર�ક્ષણ માટે ન�ૂના એક�ત્રત કયાર્ પછ�નો પ્રથમ સં�ણૂર્ �દવસ છે. 

સહાયતા માટે DOH આઇસોલેશન અને ક્વોરે�ટાઇન કેલ્�ુલેટર (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) ટૂલ જુઓ. 

તમારા માસ્કને કાઢ� ર�ા છો. 

એકાંતવાસના 5 �દવસ પછ� પણ તમે રોગથી સંક્ર�મત રહ� શકો છો. તમારા 5-�દવસની એકાંતવાસની અવ�ધની સમા�પ્ત પછ� ઓછામાં 

ઓછા બી� વધારાના 5 �દવસો (�દવસ 6 થી 10 �દવસ) માટે ઘરે અને �હેરમાં અન્ય લોકોની આસપાસ સાર� ર�ત ે�ફ�ટ�ગ અને ઉચ્ચ-

�ુણવ�ાવાળા માસ્ક અથવા રે�સ્પરેટર પહેરો. (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) વૈક�લ્પક ર�તે, તમારા માસ્કને �ારે દૂર કરવો તે ન�� 

કરવા માટે એ��ટજને પર�ક્ષણનો કરવા�ંુ �વચારો (નીચે જુઓ). જો તમે યોગ્ય માસ્ક પહેર� શકતા નથી, તો તમારે સં�ૂણર્ 10 �દવસ માટે 

અલગ રહેવા�ંુ �ર� રાખ�ંુ જોઈએ.  

સતત માસ્કનો ઉપયોગ કરવાનો અથર્ છે સાર� ર�ત ે�ફ�ટ�ગ અને ઉચ્ચ-�ુણવ�ાવાળા માસ્ક અથવા રે�સ્પરેટર (વધારાની ભાષાઓ 

ઉપલબ્ધ છે) �ારે પણ તમે ઘરની અંદર કે બહાર અન્ય લોકોની આસપાસ હોવ ત્યારે પહેરો. �ારે �તૂી વખતે, ખાતી વખત ેઅથવા 

�સ્વ�મ�ગ કરતી વખત ેતમે માસ્ક પહેર� શકતા નથી તો ત્યારે તમારે અન્યની આસપાસની પ્ર�ૃ��ઓમાં જોડા�ંુ જોઈએ નહ�. માસ્કના 

�વકલ્પો (જમે કે ડે્રપ સાથે ફેસ �શલ્ડ) સાર� ર�તે �ફ�ટ�ગ અને ઉચ્ચ-�ુણવ�ાવાળા માસ્ક જટે�ું રક્ષણ ��ૂ�  પાડતા નથી. જો તમે સાર� ર�ત ે

�ફ�ટ�ગ માસ્ક પહેર� શકતા નથી, તો તમારે 10 �દવસ માટે અલગ રહે�ંુ જોઈએ.  

એ��ટજન પ�રક્ષણનો ઉપયોગ કર�ને �ારે એકાંતવાસમાંથી બહાર નીકળ�ંુ અને તમારા માસ્કને દૂર કરવા�ંુ ન�� કર�ંુ. 

જો તમાર� પાસ ેએ��ટજન ટે�ટ (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) ની ઍક્સેસ હોય, અને તમે એકલતા છોડવાની યોજના ઘડ� ર�ા હોવ 

ત્યારે �દવસ 6 પછ� તમે પર�ક્ષણ કર�ને અન્ય લોકોને ચેપ લાગવા�ંુ જોખમ ઘટાડ� શકો છો. જો તમે તાવ ઘટાડતી દવાનો ઉપયોગ કયાર્ 

�વના 24 કલાક માટે તાવ �ુક્ત હોવ અને તમારા અન્ય લક્ષણોમાં �ુધારો થયો હોય તો જ પર�ક્ષણ કરો. સ્વાદ અથવા ગંધની ખોટ 

�ુનઃપ્રા�પ્ત પછ� અઠવા�ડયા કે મ�હનાઓ �ુધી ચા�ુ રહ� શકે છે અને અલગતાના અંતમાં �વલબં થવો જોઈએ નહ�.  

• જો તમારો ટે�ટ સકારાત્મક છે, તો તમે સંભવતઃ હજુ પણ ચેપી છો. તમારે એકલા રહેવા�ંુ અને માસ્ક પહેરવા�ંુ ચા� ુરાખ�ંુ 

જોઈએ અને ફર�થી પર�ક્ષણ કરવા માટે 24-48 કલાક રાહ જોવી જોઈએ.  

• જો તમે 24-48 કલાકના અંતરે કરવામાં આવેલા બ ેક્ર�મક (સળંગ) પર�ક્ષણોમાં નકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો છો, તો તમે એકલતા 

સમાપ્ત કર� શકો છો અને 10 �દવસ પહેલા માસ્ક પહેરવા�ંુ બંધ કર� શકો છો.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/isolation-and-quarantine-covid-19/isolation-and-quarantine-calculator
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Gujarati.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Gujarati.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Gujarati.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
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જો તમે 10 �દવસ �ુધી �ુનરાવ�ત�ત પર�ક્ષણ પર સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો છો, તો તમારે માસ્ક પહેરવા�ંુ ચા�ુ રાખ�ંુ જોઈએ અને �ાં 

�ુધી તમને બે ક્ર�મક નકારાત્મક એ��ટજને પર�ક્ષણ પ�રણામો પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં �ુધી તમારે માસ્ક પહેર�ંુ જોઈએ અને રોગપ્ર�તકારક 

શ�ક્ત ઓછ� હોય અથવા ગંભીર રોગ માટે ઉચ્ચ જોખમ હોય તેવા લોકોને ટાળવા જોઈએ. 

ભલે તમે COVID-19 થી ગંભીર ર�તે બીમાર હોવ અથવા તમાર� રોગપ્ર�તકારક શ�ક્ત નબળ� પડ� હોય: 

જ ેલોકો COVID-19 થી ગંભીર ર�તે બીમાર છે (જઓે હો�સ્પટલમાં દાખલ હતા અથવા સઘન સંભાળ અથવા વે��ટલેશન સપોટ�ની જ�ર 

હોય તેવા લોકો સ�હત) અને ચેડાગ્રસ્ત રોગપ્ર�તકારક તંત્ર (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) ધરાવતા લોકોને ઓછામાં ઓછા 10 �દવસ 

અને 20 �દવસ �ધુી અલગ રાખવા જોઈએ. તઓે અન્યની આસપાસ �ારે હોઈ શકે તે �નધાર્�રત કરવા માટે તેમને વાયરલ ટે�ટ 

(વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) સાથે પર�ક્ષણની પણ જ�ર પડ� શકે છે. તમે �ારે અન્ય લોકોની આસપાસ રહેવા�ંુ ફર� શ� કર� શકો 

તે �વશે તમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાની સલાહ લો. તમે જ ેસારવાર અને દવાઓ માટે યોગ્યતા ધરાવો છો તેના �વશેની મા�હતી માટે 

ઉપરોક્ત ઉપચાર �વભાગ જુઓ.  

જો તમે આમાંની કોઈપણ સ�ૂહ સ�ેટ�ગ્સમાં રહ� ર�ા છો અથવા કામ કર� ર�ા છો: 

જ ેલોકો નીચે આપેલા સ�ૂહ સે�ટ�ગમાં રહે છે અથવા કામ કરે છે તેઓએ નીચે દશાર્વેલ આઇસોલેશન ભલામણો�ંુ પાલન કર�ંુ જોઈએ. 

જો તમે કામ કરો છો પર��ુ આમાંના એકાગ્ર સે�ટ�ગમાં રહેતા નથી, તો કેટલા સમય �ુધી કામના સે�ટ�ગથી દૂર રહે�ંુ તે માટે આ અલગતા 

માગર્દશર્નને અ�ુસરો; તમે અન્ય પ્ર�ૃ��ઓ માટે ઉપરોક્ત ટૂ�કા હોમ આઇસોલેશન માગર્દશર્નને અ�ુસર� શકો છો. 

• �ુધારાત્મક અથવા અટકાયત �ુ�વધા 

• બેઘર આશ્રય અથવા સંક્ર�મત આવાસ 

• �ાપાર� દ�રયાઈ સે�ટ�ગ (દા.ત., વા�ણ��ક સી��ડ જહાજો, માલવાહક જહાજો, કૂ્રઝ જહાજો) 

• ગીચ કામ સે�ટ�ગ �ાં કામની પ્રકૃ�તને કારણે ભૌ�તક અંતર શ� નથી, જમે કે વેરહાઉસો, ફેક્ટર�ઓ, ��ડ પેકે�જ�ગ અને માંસ 

પ્રોસે�સ�ગ �ુ�વધાઓ અને એ�પ્લોયર દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ પ�રવહન �વ�ા, વગરેમાં. 

• કામચલાઉ કામદાર આવાસ 

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ ક�ુ� હોય અને લક્ષણો હોય, તો તમારા લક્ષણો પ્રથમ દેખાયા ત્યારથી 10 �દવસ વીતી 

ગયા પછ� તમે સ�ૂહ સે�ટ�ગમાંથી અલગતા સમાપ્ત કર� શકો છો જો: 

• તાવ-ઘટાડવાની દવા લીધા �વના તમને 24 કલાકથી તાવ આ�ો નથી, અન ે

• તમારા લક્ષણોમાં �ુધારો થયો છે. 

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ ક�ુ� છે, પર��ુ કોઈ લક્ષણો નથી, તો તમે 10 �દવસ પછ� સ�ૂહ સે�ટ�ગને સમાપ્ત કર� 

શકો છો. ત્યારથી તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ ક�ુ� છે, જો તમને લક્ષણો ન દેખાયા હોય. જો તમે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કયાર્ 

પછ� લક્ષણો �વક�સત કરો છો, તો આ સે�ટ�ગમાંથી તમા��  10-�દવસ�ંુ આઇસોલેશન ફર�થી શ� થ�ંુ જોઈએ. જો તમને લક્ષણો દેખાતા 

હોય તો અલગ રહેવા�ંુ સમાપ્ત કરવા માટે ઉપરની ભલામણોને અ�ુસરો.  

તમે તમારા માસ્કને દૂર કર� શકો છો અને 10 �દવસ પસાર થાય ત ેપહેલાં અલગતા સમાપ્ત કર� શકો છો કે કેમ ત ે�નધાર્�રત કરવા 
માટે તમે એ��ટજેન પર�ક્ષણનો ઉપયોગ કર� શકો છો. 6 �દવસ કરતાં વહેલા પર�ક્ષણ શ� કરો, અને જો તમે તાવ ઘટાડતી દવાઓનો 
ઉપયોગ કયાર્ �વના 24 કલાક માટે તાવ �ુક્ત હોવ અને તમારા અન્ય લક્ષણોમાં �ુધારો થયો હોય તો જ પર�ક્ષણ શ� કરો. સ્વાદ અથવા 
ગંધની ખોટ �ુનઃપ્રા�પ્ત પછ� અઠવા�ડયા કે મ�હનાઓ �ુધી ચા� ુરહ� શકે છે અને અલગતાના અંતમાં �વલંબ થવો જોઈએ નહ�. 

• જો તમારો ટે�ટ સકારાત્મક છે, તો તમે સંભવતઃ હજુ પણ ચેપી છો. તમારે એકલા રહેવા�ંુ અને માસ્ક પહેરવા�ંુ ચા� ુરાખ�ંુ 
જોઈએ અને ફર�થી પર�ક્ષણ કરવા માટે 24-48 કલાક રાહ જોવી જોઈએ. 

• જો તમે એકબી�થી 24-48 કલાકના અંતરે કરવામાં આવેલા બ ેક્ર�મક (બેક-ટુ-બકે) પર�ક્ષણો પર નકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો 
છો, તો તમે એકલતાનો અંત લાવી શકો છો અને 10 �દવસ પહેલા માસ્ક પહેરવા�ંુ બંધ કર� શકો છો. આનો અથર્ એ છે કે 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
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એકલતા છોડ� દેવાનો અને પહેરવા�ંુ બંધ કરવાનો સૌથી વહેલો શ� �દવસ છે. માસ્ક એ �દવસ 7 છે, જ ેથશે જો તમે 6 અને 
7 �દવસે નકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો છો. 

જો તમે 10 �દવસ �ુધી �ુનરાવ�ત�ત પર�ક્ષણ પર સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરવા�ંુ ચા� ુરાખો છો, તો તમારે માસ્ક પહેરવા�ંુ ચા� ુરાખ�ંુ 
જોઈએ અને �ાં �ુધી તમને બે ક્ર�મક નકારાત્મક એ��ટજને પર�ક્ષણ પ�રણામો પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં �ધુી તમારે માસ્ક પહેરવા�ંુ ચા� ુ
રાખ�ંુ જોઈએ અને રોગપ્ર�તકારક શ�ક્ત ઓછ� હોય અથવા ગંભીર રોગ માટે ઉચ્ચ જોખમ હોય તેવા લોકોને ટાળવા જોઈએ. 

જો તમને લક્ષણો દેખાતા હોય, તો �દવસ 0 એ તમારા લક્ષણોનો પ્રથમ �દવસ છે. �દવસ 1 એ તમારા લક્ષણો �વક�સત થયા પછ�નો 
પ્રથમ સં�ૂણર્ �દવસ છે. જો તમને કોઈ લક્ષણો ન હોય, તો �દવસ 0 એ તાર�ખ છે કે �ારે તમાર� તપાસ કરવામાં આવી હતી. �દવસ 1 
એ તમારા સકારાત્મક પર�ક્ષણ માટે ન�ૂના એક�ત્રત કયાર્ પછ�નો પ્રથમ સં�ૂણર્ �દવસ છે. 

જ�ટલ �ટા�ફ�ગની અછતના સમયગાળા દર�મયાન, �ુધારણા ��ુવધાઓ, અટકાયત ��ુવધાઓ, બઘેર આશ્રય�ાનો, સકં્ર�મત આવાસ 
અને જ�ટલ માળખાક�ય કાયર્�ળો કામગીર�ની સાતત્યતા �ુ�ન��ત કરવા માટે �ટાફ માટે અલગતાનો સમયગાળો ઘટાડવા�ંુ �વચાર� શકે 
છે. આ સે�ટ�ગ્સમાં અલગતા ઘટાડવાના �નણર્યો �ા�નક આરોગ્ય અ�ધકારક્ષેત્ર સાથે પરામશર્ કર�ને લેવા જોઈએ. 

જો મારા લક્ષણો પાછા આવે તો મારે �ંુ કર�ું જોઈએ? 

તમે આઇસોલેશન સમાપ્ત કર� લો તે પછ�, જો તમારા COVID-19 લક્ષણો પાછા ફરે અથવા વ�ુ ખરાબ થાય, તો તમા��  આઇસોલેશન 
0 �દવસે ફર� શ� કરો અને ઉપરની મારે કેટલા સમય �ુધી માર� �તને અલગ રાખવાની અને માસ્ક પહેરવાની જ�ર છે? અ�ુસરો. જો 
તમને તમારા લક્ષણો �વશે અથવા અલગતા �ારે સમાપ્ત કરવી તે �વશે પ્ર�ો હોય તો આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો. 

હુ�  સંભ�વત �પે ચેપી અને અન્ય લોકોનો સંપક�  �ારે ક��  છુ�? 

COVID-19 ધરાવતા લોકો લક્ષણો ઉત્પ� થાય તેના બે �દવસ પહેલા (અથવા જો તેઓમાં લક્ષણો ન હોય તો તેમના સકારાત્મક 
પર�ક્ષણની તાર�ખના 2 �દવસ પહેલા) લક્ષણો �વક�સત થયા પછ� 10 �દવસ �ુધી (અથવા તેમના સકારાત્મક પર�ક્ષણની તાર�ખના 10 

�દવસ પછ� જો તઓેમાં લક્ષણો ન હોય) અન્ય લોકોમાં વાયરસ ફેલાવી શકે છે. જો COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરનાર ��ક્ત 

ઓછામાં ઓછા 5 �દવસના આઇસોલેશન પછ� સા��  લાગે ત્યારે 24-48 કલાકના અંતરે બ ેક્ર�મક નકારાત્મક COVID-19 એ��ટજને 
પર�ક્ષણો મેળવે છે, તો તને હવે ચેપી માનવામાં આવશે નહ�. જો કોઈ ��ક્તનો આઈસોલેશન સમયગાળો 10 �દવસથી વ�ુ લાંબો હોય 
(દા.ત., કારણ કે તેઓ ગંભીર ર�તે બીમાર હોય અથવા રોગપ્ર�તકારક શ�ક્ત નબળ� હોય), તો તઓે તેમના અલગતા સમયગાળાના અંત 
�ુધીમાં ચેપી હોય છે.  

તમારા સંપક�માં આ�ા હોય તેવા લોકોન ે�ૂ�ચત કરો 

તમારા ન�કના સંપક�ને જણાવો તેઓ COVID-19 ના સંપક�માં આ�ા હોઈ શકે છે અને તેમને મોકલો જો તમે સંભ�વતપણે COVID-

19 વાળા કોઈના સંપક�માં આ�ા હોવ તો �ું કર�ંુ (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે).. સામાન્ય ર�તે ન�કનો સંપક�  હોવાનો અથર્ એ છે 

કે 24-કલાકના સમયગાળા દર�મયાન ��ક્ત ઓછામાં ઓછ� 15 સં�ચત �મ�નટ અથવા તેથી વ�ુ સમય �ુધી COVID-19 ગ્રસ્ત 

��ક્તના 6 ��ટની (2 મીટર) અંદર રહ� છે. જો, જો કે, તમે એવી પ�ર���તઓમાં છો કે જ ેસંભ�વત એક્સપોઝર�ંુ જોખમ વધારે છે, 

જમે કે મયાર્�દત જગ્યાઓ, નબળ� વે��ટલેશન અથવા �ૂમો પાડવી અથવા ગાવા જવેી પ્ર�ૃ��ઓ કરવી, તો પણ તમારા તરફથી અન્ય 

લોકો 6 ��ટની (2 મીટર) વ�ુ દૂર હોવા છતાં પણ ચેપ લાગવા�ંુ જોખમ રહે�ું છે.  જો તમે સંભ�વત ર�તે ચેપી હતા ત્યારે તમે કામ પર 

હતા, તો તમારા એ�પ્લોયરને �ણ કરો જથેી તઓે સહકાયર્કરોને �ૂ�ચત કર� શકે.   

�હેર આરોગ્ય ઇ�ટર�ુમાં ભાગ લો 

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો છો, તો સામાન્ય ર�તે ફોન દ્વારા �હેર આરોગ્યના ઇ�ટર�ુઅર તમારો સંપક�  કર� શકે 

છે. ઇ�ટર�ુઅર તમને એ સમજવામાં મદદ કરશે કે આગળ �ું કર�ંુ અને કયો સપોટ� ઉપલબ્ધ છે. ઇ�ટર�ુઅર એક્સપોઝર �વશે �ૂ�ચત 

કરવા માટે તમે જમેની સાથે તાજતેરમાં ન�કનો સંપક�  કય� હોય તેવા લોકોના નામ અને સંપક�  મા�હતી �છૂશે. તઓે આ મા�હતી માટે 

�ૂછે છે જથેી તઓે એવા લોકોને �ૂ�ચત કર� શકે કે જઓે કદાચ �ુલ્લામાં આ�ા હોય. ઇ�ટર�ુઅર તમારા ન�કના સપંક� સાથે તમા��  

નામ શેર કરશે નહ�.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/COVIDexposed.pdf
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જો તમ ેસ્વ-પર�ક્ષણનો ઉપયોગ કર�ને સકારાત્મક પર�ક્ષણ ક�ુ� છે 

વ�ુ મા�હતી માટે કૃપા કર�ને વચગાળાના SARS-CoV-2 સ્વ-પર�ક્ષણ માગર્દશર્ન (માત્ર અંગે્ર�માં) જુઓ. 

આઇસોલેશન અને ક્વોરે�ટાઇન વચ્ચે �ંુ તફાવત છે? 

• આઇસોલેશન તમે જ ેકરો છો તે છે જો તમને COVID-19 ના લક્ષણો હોય, પર�ક્ષણ પ�રણામોની રાહ જોઈ ર�ા હોય 

અથવા COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરવામાં આ�ંુ હોય. આઇસોલેશનનો અથર્ છે કે તમે �બમાર� ફેલાવવાથી બચવા 

માટે ભલામણ કરેલ સમયના સમયગાળા (માત્ર અંગે્ર�માં) અન્ય લોકોથી (ઘરનાં સભ્યો સ�હત) ઘરે અને દૂર રહો.  

• સંસગર્�નષેધ એટલે કે તમે સંક્ર�મત હોવ અને ચેપી હો તો COVID-19ના સંપક�માં આ�ા પછ� ઘરે રહે�ંુ અને અન્ય લોકોથી 

દૂર રહે�ંુ. જો તમે પાછળથી COVID-19 માટે સકારાત્મક પર�ક્ષણ કરો અથવા COVID-19 લક્ષણો �વક�સત કરો તો 

ક્વોરે�ટાઇન આઇસોલેશન બની �ય છે. 

માન�સક અને વતર્�ૂક�ય આરોગ્ય સંસાધનો 

કૃપા કર�ને DOHના વતર્�ૂક સબંંધી આરોગ્ય સસંાધનો અને ભલામણો (માત્ર અંગે્ર�) વેબપેજની �ુલાકાત લો. 

વ� ુCOVID-19 મા�હતી અને સંસાધનો 

આના પર અપ-ટૂ-ડેટ રહો વતર્માન વો�શ�ગ્ટનમાં COVID-19ની ���ત (માત્ર અંગે્ર�),  લક્ષણો (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે), ત ેકેવી 

ર�તે ફેલાય છે (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે), કેવી ર�તે અને �ારે લોકોએ પર�ક્ષણ કરાવ�ંુ જોઈએ (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ 

છે), and રસી �ાં શોધવી (વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે). વ�ુ મા�હતી માટે અમારા વાર�વાર �ૂછાતા પ્ર�ોને (માત્ર અંગે્ર�માં) જુઓ. 

��ક્તની ��ત/વંશ અથવા રા��યતા તેમને COVID-19 ના વ�ુ જોખમમાં �ૂકતી નથી. જો કે, ડેટા દશાર્વે છે કે COVID-19 દ્વારા 

ર�ગભેદ સ�ુદાયો અપ્રમાણસર ર�ત ેપ્રભા�વત થઈ ર�ા છે - આ ��તવાદ, અને ખાસ કર�ને માળખાક�ય ��તવાદની અસરોને કારણે છે, 

જ ેકેટલાક જૂથોને પોતાને અને તેમના સ�ુદાયોને �ુર�ક્ષત રાખવાની ઓછ� તકો સાથે છોડ� દે છે. આ કલં�કત બીમાર� સામે લડવામાં કોઈ 

મદદ કરશે નહ� (ફક્ત અંગે્ર�). અફવાઓ અને ખોટ� મા�હતી ફેલાતી અટકાવવા માટે અન્ય લોકો સાથે સચોટ મા�હતી શેર કરો. 

• WA �ટેટ �ડપાટ� મે�ટ ઑફ હેલ્થ COVID-19 પ્ર�તસાદ 

• તમારા �ા�નક આરોગ્ય �વભાગ અથવા �જલ્લાને શોધો 

• CDC કોરોનાવાયરસ (COVID-19) 

વ�ુ પ્ર�ો છે? અમાર� COVID-19 મા�હતી હોટલાઇનને 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. હોટલાઇનના કલાકો: 

• સોમવાર સવારે 6 વાગ્યાથી રાતે્ર 10 વાગ્યા �ુધી. 

• મંગળવારથી ર�વવાર સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજ ે6 વાગ્યા �ુધી.  

• રા�ની ર�ઓ�ંુ અવલોકન ક�ુ� (ફક્ત અંગે્ર�માં) સવારે 6 વાગ્યાથી સાંજ ે6 વાગ્યા �ુધી.  

અથર્ઘટન સેવાઓ માટે, �ારે તઓે જવાબ આપ ેઅને તમાર� ભાષા બોલે ત્યારે # દબાવો. તમારા પોતાના સ્વા�ય અથવા પર�ક્ષણ 

પ�રણામો �વશેના પ્ર�ો માટે, કૃપા કર�ને આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતાનો સપંક�  કરો. 

આ દસ્તાવેજને અન્ય ફોમ�ટમાં મેળવવાની �વનંતી કરવા માટે, 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. બહેરા અથવા ઓછુ�  સાંભળ� શકતા 

ગ્રાહકો, કૃપા કર�ને 711 (Washington Relay) (ફક્ત અંગે્ર�) પર કૉલ કર અથવા અહ� ઈમેઈલ કરો civil.rights@doh.wa.gov. 

 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/behavioral-health-resources
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
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