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જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો તો શું
કરવું જોઈએ
ઓક્ટોબર 24, 2022માું કર ેલ ફે રફારોનો સારાુંશ
•
•
•
•
•

COVID-19 સારવાર વવશે અપડેટ કરેલી માવિતી
આઈસોલેશન ક્યારે સમાપ્ત કરવું અને તમારો માસ્ક ક્યારે દૂ ર કરવો આ નક્કી કરવા માટે
એવટટજેન પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરવા વવશે ઉમેરલ
ે ી માવિતી
જ તેના લક્ષણો પાછા દે ખાય તો શું કરવું તે અુંગેનું માગગદશગન ઉમેરવામાું આવેલ છે
જ્યારે કોઈ વ્યવિ સુંભવવત રીતે ચેપી િોય ત્યારે તેણે અપડેટ કરેલી માવિતી
જો તમે COVID-19 ધરાવતા લોકોના સુંપકગ માું આવ્યા િોવ તો તેના વવષે લોકોને સૂવચત કરવા
માટે માગગદશગન ઉમેરવામાું આવેલ છે

પરરચય
જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો, તો તમે અટય લોકોમાું કોવવડ-19 ના ફે લાવાને
રોકવામાું મદદ કરી શકો છો. કૃ પા કરીને સારવાર, આઇસોલેશન અને માસ્ક પિેરવા અુંગે નીચે આપેલા
માગગદશગનને અનસરો. કૃ પા કરીને એવા લોકો જેઓ COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરે છે, તેમની
માટે કોઈપણ સ્થાવનક આરોગ્ય અવધકારક્ષેત્ર, કાયગસ્થળ, વ્યવસાય અથવા શાળા નીવતઓનું પાલન કરો
જે WA State Department of Health (વોવશુંગ્ટન રાજ્યના આરોગ્ય વવભાગના) માગગદશગન કરતાું
વધ પ્રવતબુંવધત િોઈ શકે છે.
•

•

આરોગ્ય સુંભાળ સવવધામાું રિેતા, કામ કરતા અથવા મલાકાત લેતા લોકો SARS-CoV- 2 ચેપ
વનવારણ અને િેલ્થકે ર સેવટું ગ્સમાું વનયુંત્રણ માટે ની વચગાળાની ભલામણો (માત્ર અુંગ્રજી
ે ) માું
માગગદશગનનું પાલન કરવું જોઈએ.
જો તમે ગીચ કાયગસ્થળ, કામચલાઉ કામદાર આવાસ, વ્યાપારી દવરયાઈ સેવટું ગ, સધારાઓ
અથવા અટકાયતની સવવધા, બેઘર આશ્રયસ્થાન અથવા સુંક્રવમત આવાસમાું કામ કરો છો
અથવા રોકાઈ રહ્યા છો, તો કૃ પા કરીને જો તમે આમાુંના કોઈપણ એકીકૃ ત સેવટું ગમાું િાલમાું
રિો છો અથવા કામ કરો છો ના માગગદશગનને અનસરો.

તમને સારવારની જરૂર છે કે કે મ તે નક્કી કરો
જો તમે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો અને તમારી ઉુંમર અથવા દીઘગકાલીન દવાઓની વસ્થવતને કારણે
COVID-19 થી ખૂબ જ બીમાર થવાની સુંભાવના વધારે છે , તો સારવાર ઉપલબ્ધ છે જે તમારા
િોવસ્પટલમાું દાખલ થવાની અથવા રોગથી મૃત્ય પામવાની શક્યતાને ઘટાડી શકે છે . COVID-19
અસરકારક રીતે વનદાન થાય પછી સારવાર માટે ની દવાઓ આરોગ્યસુંભાળ પ્રદાતા દ્વારા સૂચવવામાું

આવે પછી શક્ય તેટલી વિેલી તકે શરૂ કરવી આવશ્યક છે . તમે સારવાર માટે લાયક છો કે કે મ તે નક્કી
કરવા માટે તરત જ આરોગ્ય સુંભાળ પ્રદાતાનો સુંપકગ કરો, પછી ભલે તમારા લક્ષણો અત્યારે િળવા િોય.
તમારા અને તમારા આરોગ્ય સુંભાળ પ્રદાતા માટે ચોક્કસ COVID-19 ઉપચારો પર વધ માવિતી
(કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ) માટે અને સારવાર કે વી રીતે મેળવવી DOH વેબપેજની
મલાકાત લો.

ઘરમાું બધાથી અલગ એકલા રાખો.
જે લોકો COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરે છે અથવા જે COVID-19 ના લક્ષણો દશાગવે છે અને
તેઓ પરીક્ષણ પવરણામોની રાિ જોઈ રહ્યા છે તેઓએ તબીબી સુંભાળ મેળવવા વસવાય અટય લોકોથી
દૂ ર ઘરે જ બધાથી અલગ એકલા રિેવું જોઈએ. COVID-19 ધરાવતા લોકો અટય લોકોને સુંક્રવમત કરી
શકે છે . ઘરમાું બધાથી અલગ એકલા રાખવાથી અટય લોકોને બીમરીથી દૂ ર રાખવામાું મદદ મળે છે .
તમારી રસીકરણની વસ્થવતને ધ્યાનમાું લીધા વવના તમારે બધાથી અલગ એકલા રિેવું જોઈએ. જો રસી
લીધેલ વ્યવિને COVID-19 થાય, તો પણ તેઓ અટય લોકોને સુંક્રવમત કરી શકે છે , પરું ત COVID-19
ની રસી અપાવવાથી તેમને િોવસ્પટલમાું દાખલ થવાની અથવા COVID-19થી મૃત્ય થવાની શક્યતા
ઘણી ઓછી થઈ જાય છે . અટય લોકોને તમારી ખરીદી કરવા અથવા કવરયાણાની વડવલવરી સેવાનો લાભ
આપવા કિો. જો તમે ઘરમાું એકલા િોવ ત્યારે તમને ખોરાક અથવા અટય સિાયની જરૂર િોય, તો
Care Connect Washington (કે ર કનેક્ટ વોશ િંગ્ટન) (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ) દ્વારા
તે સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. COVID-19 માવિતી િોટલાઇન 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો, પછી #
દબાવો, અથવા તમારા Care Connect (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ) િબનો સુંપકગ કરો.
જરૂરી ભાષા સિાય ઉપલબ્ધ છે. મસાફરી કરશો નિીું, કામ પર, શાળામાું, બાળ સુંભાળ અથવા જાિેર
વવસ્તારોમાું જશો નિીું અથવા જાિેર પવરવિન, રાઇડ શેવરું ગ અથવા ટે ક્સીઓનો ઉપયોગ કરશો નિીું.
અલગતા દરવમયાન:
•

•
•
•
•

•

ઘરના સભ્યો અને પાલત પ્રાણીઓ સવિત, અટય લોકોથી દૂ ર એકલા ચોક્કસ રૂમમાું રિીને અને
જો શક્ય િોય તો અલગ બાથરૂમનો ઉપયોગ કરીને, ઘરમાું અટય લોકોથી બને તેટલું એકલા
રિી અુંતર જાળવવ.ું Centers for Disease Control and Prevention (CDC, રોગ
વનયુંત્રણ અને વનવારણ કે ટરો) COVID-19 અને પ્રાણીઓ વવશે વધ માવિતી ધરાવે છે (કે ટલીક
વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ).
જો તમે ઘરે અથવા જાિેરમાું અટય લોકોની આસપાસ િોવ તો ઉચ્ચ ગણવત્તાવાળા માસ્ક
અથવા રેવસ્પરેટર (બધી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ) પિેરો.
જો શક્ય િોય તો ઘરે વેવટટલેશન (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે)ની સગવડ સધારવા
માટના પગલાું લો.
ઘરની વ્યવિગત વસ્તઓ, જેમ કે કપ, ટવાલ અને વાસણો બીજા સાથે શેર કરશો નિીું.
તમારા લક્ષણોનું વનરીક્ષણ કરો. જો તમારી પાસે ઇમરજટસી ચેતવણી વચહ્ન (કે ટલીક વધારાની
ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) (જેમ કે શ્વાસ લેવામાું તકલીફ) િોય, તો તાત્કાવલક તબીબી સુંભાળ
કે ટરની મલાકાત લો.
જો તમારી પાસે વનયવમત મેવડકલ એપોઇટટમેટટ છે (ઇમરજટસી કે રથી વવપરીત), તો તમે ત્યાું
જાઓ તે પિેલાું કૉલ કરો અને તમારા આરોગ્ય સુંભાળ પ્રદાતાને જણાવો કે તમે COVID-19થી
સુંક્રવમત થયેલ છો અથવા તમારું COVID-19 માટે મૂલ્યાુંકન કરવામાું આવી રહ્યું છે .

2

માર ે કે ટલા સમય સધી મારી જાતને અન્યથી અલગ રાખવાની અને માસ્ક પહે રવાની
જરૂર છે ?
જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો, તો ઓછામાું ઓછા 5 રિવસ ઘર ે રહો અને
તમારા ઘરમાું અન્ય લોકોથી અલગ રહો જેથી કરીને અટય લોકોમાું COVID-19 ના ફે લાય.
એકલતાનો અુંત
તમારે કે ટલા સમય માટે અલગ રિેવું જોઈએ તે ઘણા પવરબળો પર આધાવરત છે :
•
•
•
•

કાું તો તમે સારો વફવટું ગવાળો માસ્ક પિેરી શકો છો,
શું તમે 5 વદવસના આઇસોલેશન પછી પણ 6-10 વદવસો દરવમયાન COVID-19 માટે
સકારાત્મક પરીક્ષણ ધરાવો છો,
ભલે તમે COVID-19 થી ગુંભીર રીતે બીમાર િોવ અથવા તમારી રોગપ્રવતકારક શવિ નબળી
પડી િોય, અને
પછી ભલે તમે મુંડળી સેવટું ગમાું રિેતા િોવ અથવા કામ કરતાું િોવ.

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કયું હોય અને તમને લક્ષણ િે ખાતા હોય (કે ટલીક
વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ):
તમારા લક્ષણો પ્રથમ દે ખાય તે પછી ઓછામાું ઓછા 5 રિવસ માટે અટયથી અલગ રિો. જો તમને કોઈ
લક્ષણો ન દે ખાય તો તમે સુંપૂણગ 5 વદવસ પછી અલગ રિેવાનું છોડી શકો છો:
•
•

તમારા આઇસોલેશનની શરૂઆતના 5 વદવસ પછી તમારા લક્ષણોમાું સધારો થઈ રહ્યો છે ,
અને
તાવ ઘટાડવાની-દવા લીધા વવના તમને 24 કલાકથી તાવ આવ્યો નથી

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કયું હોય અને તમને લક્ષણ િે ખાતા (કે ટલીક
વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ) િોય: તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કયાગ પછી ઓછામાું
ઓછા 5 રિવસ માટે અટયથી અલગ રિો. જો તમને કોઈ લક્ષણો ન દે ખાય તો તમે સુંપૂણગ 5 વદવસ પછી
અલગ રિેવાનું છોડી શકો છો.
જો તમને સકારાત્મક પરીક્ષણ કયાગ પછી લક્ષણો દે ખાય છે , તો તમારી 5વદવસ માટે અટયથી ફરી અલગ
રિેવું જોઈએ, જો તમને લક્ષણો દે ખાતા િોય તો અલગ રિેવાનું સમાપ્ત કરવા માટે ઉપરની ભલામણોને
અનસરો.
તમે કાુંઇ ધ્યાનમાું લીધા વગર જ્યાર ે પણ અન્યથી એકલતાનો અુંત લાવો છો ત્યાર ે, તમારામાું
લક્ષણો િે ખાય તે પછીના 10 રિવસ સધી નીચેના પગલાું લો (અથવા તમને કોઈ લક્ષણો ન િે ખાય
તો પણ પરીક્ષણ સકારાત્મક આવયું હોય):
•

તમારા 5-વદવસની અલગતા અવવધની સમાવપ્ત પછી ઓછામાું ઓછા 5 વધારાના વદવસો
(વદવસ 6 થી 10 વદવસ) માટે ઘરે અને જાિેરમાું અટય લોકોની આસપાસ સારી રીતે વફવટું ગવાળું
અને ઉચ્ચ-ગણવત્ત ધરાવતું માસ્ક અથવા રેવસ્પરેટર પિેરો.
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•

•
•
•

એવા લોકોનો સુંપકગ ટાળો જેઓ સુંકવચત રોગપ્રવતકારક શવિ ધરાવતા િોય અથવા ગુંભીર રોગ
માટે ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા િોય (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ), અને આરોગ્યસુંભાળ
સવવધાઓ (નવસિંગ િોમ્સ સવિત) અને અટય ઉચ્ચ-જોખમ ધરાવતા સ્થાનો પર જાઓ નિીું.
રેસ્ટોરટટ અને અમક વજમ જેવા સ્થળોએ જવાનું ટાળો જ્યાું તમે માસ્ક પિેરવા માટે અસમથગ
િોવ, અને ઘરે અને કામ પર અટય લોકોની આસપાસ ખાવાનું ટાળો.
જો લક્ષણો પનરાવવતગત થાય છે અથવા વધ ખરાબ થાય છે , તો તમારે તમારા અટયોથી અલગતા
રાખવાના સમયગાળાને 0 વદવસે ફરી શરૂ કરવો જોઈએ.
જઓ મસાફરી વવશેની માવિતી માટે ટર ાવેલ | CDC (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ).

તમારા એકાુંતવાસના સમયગાળાની ગણતરી કે વી રીતે કરવી:
જો તમને લક્ષણો દે ખાતા િોય, તો વદવસ 0 એ તમારા લક્ષણોનો પ્રથમ વદવસ છે. વદવસ 1 એ તમારા
લક્ષણો વવકવસત થયા પછીનો પ્રથમ સુંપૂણગ વદવસ છે .
જો તમને કોઈ લક્ષણો ન િોય, તો વદવસ 0 એ તારીખ છે કે જ્યારે તમારી તપાસ કરવામાું આવી િતી.
વદવસ 1 એ તમારા સકારાત્મક પરીક્ષણ માટે નમૂના એકવત્રત કયાગ પછીનો પ્રથમ સુંપૂણગ વદવસ છે .
સિાયતા માટે DOH આઇસોલેશન અને ક્વોરેટટાઇન કે લ્ક્યલેટર (બધી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ) ટૂ લ જઓ.
તમારા માસ્કને કાઢી રહ્યા છો.
એકાુંતવાસના 5 વદવસ પછી પણ તમે રોગથી સુંક્રવમત રિી શકો છો. તમારા 5-વદવસની એકાુંતવાસની
અવવધની સમાવપ્ત પછી ઓછામાું ઓછા બીજા વધારાના 5 વદવસો (વદવસ 6 થી 10 વદવસ) માટે ઘરે
અને જાિેરમાું અટય લોકોની આસપાસ સારી રીતે વફવટું ગ અને ઉચ્ચ-ગણવત્તાવાળા માસ્ક અથવા
રેવસ્પરેટર પિેરો. વૈકવલ્પક રીતે, તમારા માસ્કને ક્યારે દૂ ર કરવો તે નક્કી કરવા માટે એવટટજેન
પરીક્ષણનો કરવાનું વવચારો (નીચે જઓ). જો તમે યોગ્ય માસ્ક પિેરી શકતા નથી, તો તમારે સુંપૂણગ 10
વદવસ માટે અલગ રિેવાનું જારી રાખવું જોઈએ.
સતત માસ્કનો ઉપયોગ કરવાનો અથગ છે સારી રીતે વફવટું ગ અને ઉચ્ચ-ગણવત્તાવાળા માસ્ક અથવા
રેવસ્પરેટર (બધી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ) જ્યારે પણ તમે ઘરની અુંદર કે બિાર અટય લોકોની આસપાસ િોવ
ત્યારે પિેરો. જ્યારે સૂતી વખતે, ખાતી વખતે અથવા વસ્વવમુંગ કરતી વખતે તમે માસ્ક પિેરી શકતા નથી
તો ત્યારે તમારે અટયની આસપાસની પ્રવૃવત્તઓમાું જોડાવું જોઈએ નિીું. માસ્કના વવકલ્પો (જેમ કે ડર ેપ
સાથે ફે સ વશલ્ડ) સારી રીતે વફવટું ગ અને ઉચ્ચ-ગણવત્તાવાળા માસ્ક જેટલું રક્ષણ પૂરું પાડતા નથી. જો
તમે સારી રીતે વફવટું ગ માસ્ક પિેરી શકતા નથી, તો તમારે 10 વદવસ માટે અલગ રિેવું જોઈએ.
એવટટજન પવરક્ષણનો ઉપયોગ કરીને ક્યારે એકાુંતવાસમાુંથી બિાર નીકળવું અને તમારા માસ્કને દૂ ર
કરવાનું નક્કી કરવું.
જો તમારી પાસે એવટટજન ટે સ્ટ (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ) ની ઍક્સેસ િોય, અને તમે
એકલતા છોડવાની યોજના ઘડી રહ્યા િોવ ત્યારે વદવસ 6 પછી તમે પરીક્ષણ કરીને અટય લોકોને ચેપ
લાગવાનું જોખમ ઘટાડી શકો છો. જો તમે તાવ ઘટાડતી દવાનો ઉપયોગ કયાગ વવના 24 કલાક માટે તાવ
મિ િોવ અને તમારા અટય લક્ષણોમાું સધારો થયો િોય તો જ પરીક્ષણ કરો. સ્વાદ અથવા ગુંધની ખોટ
પનઃપ્રાવપ્ત પછી અઠવાવડયા કે મવિનાઓ સધી ચાલ રિી શકે છે અને અલગતાના અુંતમાું વવલુંબ થવો
જોઈએ નિીું.
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•

•

જો તમારો ટે સ્ટ સકારાત્મક છે, તો તમે સુંભવતઃ િજ પણ ચેપી છો. તમારે એકલા રિેવાનું અને
માસ્ક પિેરવાનું ચાલ રાખવું જોઈએ અને ફરીથી પરીક્ષણ કરવા માટે 24-48 કલાક રાિ જોવી
જોઈએ.
જો તમે 24-48 કલાકના અુંતરે કરવામાું આવેલા બે ક્રવમક પરીક્ષણોમાું નકારાત્મક પરીક્ષણ કરો
છો, તો તમે એકલતા સમાપ્ત કરી શકો છો અને 10 વદવસ પિેલા માસ્ક પિેરવાનું બુંધ કરી શકો
છો.

જો તમે 10 વદવસ સધી પનરાવવતગત પરીક્ષણ પર સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો, તો તમારે માસ્ક
પિેરવાનું ચાલ રાખવું જોઈએ અને જ્યાું સધી તમને બે ક્રવમક નકારાત્મક એવટટજેન પરીક્ષણ પવરણામો
પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાું સધી તમારે માસ્ક પિેરવું જોઈએ અને રોગપ્રવતકારક શવિ ઓછી િોય અથવા ગુંભીર
રોગ માટે ઉચ્ચ જોખમ િોય તેવા લોકોને ટાળવા જોઈએ.
ભલે તમે COVID-19 થી ગુંભીર રીતે બીમાર િોવ અથવા તમારી રોગપ્રવતકારક શવિ નબળી પડી
િોય:
જે લોકો COVID-19 થી ગુંભીર રીતે બીમાર છે (જેઓ િોવસ્પટલમાું દાખલ િતા અથવા સઘન સુંભાળ
અથવા વેવટટલેશન સપોટગ ની જરૂર િોય તેવા લોકો સવિત) અને ચેડાગ્રસ્ત રોગપ્રવતકારક તુંત્ર (કે ટલીક
વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ) ધરાવતા લોકોને ઓછામાું ઓછા 10 વદવસ અને 20 વદવસ સધી અલગ
રાખવા જોઈએ. તેઓ અટયની આસપાસ ક્યારે િોઈ શકે તે વનધાગવરત કરવા માટે તેમને વાયરલ ટે સ્ટ
(કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ) સાથે પરીક્ષણની પણ જરૂર પડી શકે છે . તમે ક્યારે અટય
લોકોની આસપાસ રિેવાનું ફરી શરૂ કરી શકો તે વવશે તમારા આરોગ્યસુંભાળ પ્રદાતાની સલાિ લો. તમે
જે સારવાર અને દવાઓ માટે યોગ્યતા ધરાવો છો તેના વવશેની માવિતી માટે ઉપરોિ ઉપચાર વવભાગ
જઓ.
જો તમે આમાુંની કોઈપણ સમૂિ સેવટું ગ્સમાું રિી રહ્યા છો અથવા કામ કરી રહ્યા છો:
જે લોકો નીચે આપેલા સમૂિ સેવટું ગમાું રિે છે અથવા કામ કરે છે તેઓએ નીચે દશાગવેલ આઇસોલેશન
ભલામણોનું પાલન કરવું જોઈએ.
•
•
•
•

•

સધારાત્મક અથવા અટકાયત સવવધા
બેઘર આશ્રય અથવા સુંક્રવમત આવાસ
વ્યાપારી દવરયાઈ સેવટું ગ (દા.ત., વાવણવજ્યક સીફૂડ જિાજો, માલવાિક જિાજો, ક્રૂઝ જિાજો)
ગીચ કામ સેવટું ગ જ્યાું કામની પ્રકૃ વતને કારણે ભૌવતક અુંતર શક્ય નથી, જેમ કે વેરિાઉસો,
ફે ક્ટરીઓ, ફૂડ પેકેવજું ગ અને માુંસ પ્રોસેવસુંગ સવવધાઓ અને એમ્્લોયર દ્વારા પ્રદાન કરાયેલ
પવરવિન વ્યવસ્થા, વગરેમાું.
કામચલાઉ કામદાર આવાસ

જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કયું હોય અને લક્ષણો હોય, તો તમારા લક્ષણો પ્રથમ
દે ખાયા ત્યારથી 10 રિવસ વીતી ગયા પછી તમે સમૂિ સેવટું ગમાુંથી અલગતા સમાપ્ત કરી શકો છો જો:
•
•

તાવ ઘટાડવાની-દવા લીધા વવના તમને 24 કલાકથી તાવ આવ્યો નથી, અને
તમારા લક્ષણોમાું સધારો થયો છે .
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જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કયું છે , પરું ત કોઈ લક્ષણો નથી, તો તમે 10 રિવસ
પછી સમૂિ સેવટું ગને સમાપ્ત કરી શકો છો. ત્યારથી તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કયિં છે , જો
તમને લક્ષણો ન દે ખાયા િોય. જો તમે સકારાત્મક પરીક્ષણ કયાગ પછી લક્ષણો વવકવસત કરો છો, તો આ
સેવટું ગમાુંથી તમારું 10-વદવસનું આઇસોલેશન ફરીથી શરૂ થવું જોઈએ. જો તમને લક્ષણો દે ખાતા િોય
તો અલગ રિેવાનું સમાપ્ત કરવા માટે ઉપરની ભલામણોને અનસરો.
જો તમને લક્ષણો દે ખાતા િોય, તો વદવસ 0 એ તમારા લક્ષણોનો પ્રથમ વદવસ છે. વદવસ 1 એ તમારા
લક્ષણો વવકવસત થયા પછીનો પ્રથમ સુંપૂણગ વદવસ છે . જો તમને કોઈ લક્ષણો ન િોય, તો વદવસ 0 એ
તારીખ છે કે જ્યારે તમારી તપાસ કરવામાું આવી િતી. વદવસ 1 એ તમારા સકારાત્મક પરીક્ષણ માટે
નમૂના એકવત્રત કયાગ પછીનો પ્રથમ સુંપૂણગ વદવસ છે .
જો તમે કામ કરો છો પરું ત સમૂિ સેવટું ગમાું રિેતા નથી, તો પૂરા 10 વદવસ સધી કાયગસ્થળ પર જશો નિીું
અને ઉપર આપેલા ટૂું કા િોમ આઇસોલેશન માગગદશગનને અનસરો.
જવટલ સ્ટાવફું ગની અછતના સમયગાળા દરવમયાન, સધારણા સવવધાઓ, અટકાયત સવવધાઓ, બેઘર
આશ્રયસ્થાનો, સુંક્રવમત આવાસ અને જવટલ માળખાકીય કાયગસ્થળો કામગીરીની સાતત્યતા સવનવિત
કરવા માટે સ્ટાફ માટે અલગતાનો સમયગાળો ઘટાડવાનું વવચારી શકે છે. આ સેવટું ગ્સમાું અલગતા
ઘટાડવાના વનણગયો સ્થાવનક આરોગ્ય અવધકારક્ષેત્ર સાથે પરામશગ કરીને લેવા જોઈએ.

જો મારા લક્ષણો પાછા આવે તો માર ે શું કરવું જોઈએ?
તમે આઇસોલેશન સમાપ્ત કરી લો તે પછી, જો તમારા COVID-19 લક્ષણો ફરી આવે અથવા વધ ખરાબ
થાય, તો તમારું આઇસોલેશન 0 વદવસે ફરી શરૂ કરો અને ઉપરની મારે કે ટલા સમય સધી મારી જાતને
અલગ રાખવાની અને માસ્ક પિેરવાની જરૂર છે? અનસરો. જો તમને તમારા લક્ષણો વવશે અથવા
અલગતા ક્યારે સમાપ્ત કરવી તે વવશે પ્રશ્નો િોય તો આરોગ્ય સુંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો.

હું સુંભરવત રૂપે ચેપી અને અન્ય લોકોનો સુંપકક ક્યાર ે કરું છું ?
COVID-19 ધરાવતા લોકો લક્ષણો ઉત્પન્ન થાય તેના બે વદવસ પિેલા (અથવા જો તેઓમાું લક્ષણો ન
િોય તો તેમના સકારાત્મક પરીક્ષણની તારીખના 2 વદવસ પિેલા) લક્ષણો વવકવસત થયા પછી 10 વદવસ
સધી (અથવા તેમના સકારાત્મક પરીક્ષણની તારીખના 10 વદવસ પછી જો તેઓમાું લક્ષણો ન િોય)
અટય લોકોમાું વાયરસ ફે લાવી શકે છે. જો COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરનાર વ્યવિ
ઓછામાું ઓછા 5 વદવસના આઇસોલેશન પછી સારું લાગે ત્યારે 24-48 કલાકના અુંતરે બે ક્રવમક
નકારાત્મક COVID-19 એવટટજેન પરીક્ષણો મેળવે છે , તો તને િવે ચેપી માનવામાું આવશે નિીું. જો કોઈ
વ્યવિનો આઈસોલેશન સમયગાળો 10 વદવસથી વધ લાુંબો િોય (દા.ત., કારણ કે તેઓ ગુંભીર રીતે
બીમાર િોય અથવા રોગપ્રવતકારક શવિ નબળી િોય), તો તેઓ તેમના અલગતા સમયગાળાના અુંત
સધીમાું ચેપી િોય છે .

તમારા સુંપકક માું આવયા હોય તેવા લોકોને સૂરચત કરો
તમારા નજીકના સુંપકોને જણાવો તેઓ COVID-19 ના સુંપકગ માું આવ્યા િોઈ શકે છે અને તેમને મોકલો
જો તમે સુંભવવતપણે COVID-19 વાળા કોઈના સુંપકગ માું આવ્યા િોવ તો શું કરવું (કે ટલીક વધારાની
ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે). સામાટય રીતે નજીકનો સુંપકગ િોવાનો અથગ એ છે કે 24-કલાકના સમયગાળા
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દરવમયાન વ્યવિ ઓછામાું ઓછી 15 સુંવચત વમવનટ અથવા તેથી વધ સમય સધી COVID-19 ગ્રસ્ત
વ્યવિના 6 ફૂટની (2 મીટર) અુંદર રિી છે . જો, જો કે , તમે એવી પવરવસ્થવતઓમાું છો કે જે સુંભવવત
એક્સપોઝરનું જોખમ વધારે છે, જેમ કે મયાગવદત જગ્યાઓ, નબળી વેવટટલેશન અથવા બૂમો પાડવી
અથવા ગાવા જેવી પ્રવૃવત્તઓ કરવી, તો પણ તમારા તરફથી અટય લોકો 6 ફૂટની (2 મીટર) વધ દૂ ર િોવા
છતાું પણ ચેપ લાગવાનું જોખમ રિેલું છે . જો તમે સુંભવવત રીતે ચેપી િતા ત્યારે તમે કામ પર િતા, તો
તમારા એમ્્લોયરને જાણ કરો જેથી તેઓ સિકાયગકરોને સૂવચત કરી શકે . એમ્્લોયરે COVID-19
ધરાવતી વ્યવિની ગપ્તતા જાળવીને કામ પર COVID-19ના સુંપકગ માું આવેલા કમગચારીઓને જાણ કરવી
જરૂરી છે.
જો તમે WA Notify (ડબ્લ્યૂ એ નોવટફાઈ) (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) નો ઉપયોગ કરો
છો અને COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો, તો તમે અટય વપરાશકતાગઓને અનામી રૂપે
ચેતવણી આપવા માટે WA Notify નો ઉપયોગ કરી શકો છો ખલ્લા કયાગ છે . આ એપનો ઉપયોગ કરી
રિેલા લોકોને કે જેઓ સુંભવવત રીતે ખલ્લા િતા પોતાને અને તેમની આસપાસના લોકોને બચાવવા માટે
સાવચેતી રાખવી મુંજૂરી આપશે. જો તમે સ્વ-પરીક્ષણ સાથે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો અથવા લેબ
અથવા પ્રદાતા-આધાવરત પરીક્ષણ સેવા દ્વારા COVID-19 માટે પરીક્ષણ કરવામાું આવ્યું િતું અને
DOH તરફથી ચકાસણી કોડ ટે ક્સ્ટ સુંદેશ પ્રાપ્ત થયો નથી, તો તમે WA Notify માું ચકાસણી કોડની
વવનુંતી કરી શકો છો. જ્યારે તમે WA Notify નો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે કોઈ અુંગત કે ઓળખી શકાય
તેવી માવિતી એકવત્રત કે શેર કરવામાું આવતી નથી. ચકાસણી કોડની વવનુંતી કરવા માટે :
1. તમારા મોબાઇલ ઉપકરણ (Android અથવા iPhone) નો ઉપયોગ કરીને, QR કોડ સ્કે ન કરો
અથવા ચકાસણી કોડની વવનુંતી કરો (માત્ર અુંગ્રજી
ે ):

2. તમારા વડવાઇસનો ફોન નુંબર દાખલ કરો જે WA Notify નો ઉપયોગ કરે છે અને તમારા
િકારાત્મક COVID-19 પરીક્ષણની તારીખ દાખલ કરો.
3. "Continue (ચાલ રાખો)" પસુંદ કરો.
જો તમે WA Notify માું વેવરવફકે શન કોડની વવનુંતી કરવામાું અસમથગ છો, તો તમારે તમારા રાજ્યની
COVID-19 િોટલાઈન, 1-800-525-0127 પર કૉલ કરવો જોઈએ, પછી # દબાવો અને િોટલાઈન
સ્ટાફને જણાવો કે તમે WA Notify વપરાશકતાગ છો. િોટલાઇન સ્ટાફ તમને વેવરવફકે શન વલુંક પ્રદાન કરે
છે જેનો ઉપયોગ તમે અટય WA Notify વપરાશકતાગઓને ચેતવણી આપવા માટે કરી શકો છો કે તેઓ
કદાચ બિાર જાિેરમાું આવ્યા છે .
વધ માવિતી માટે કૃ પા કરીને “જો તમે સ્વ-પરીક્ષણ દ્વારા COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો તો
અટયને કે વી રીતે સૂવચત કરવું” (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ) વવભાગ ની WANotify.org

7

(કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે )ના મલાકાત લો. જો તમે તમારા ફોનમાું તેને કે વી રીતે ઉમેરવું
તે સવિત WA Notify વવશે વધ જાણવા માુંગતા િો, તો WANotify.org (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ
ઉપલબ્ધ છે) ની મલાકાત લો.

જાહે ર આરોગ્ય ઇન્ટરવયમાું ભાગ લો
જો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો, તો સામાટય રીતે ફોન દ્વારા જાિેર આરોગ્યના
ઇટટરવ્યઅર તમારો સુંપકગ કરી શકે છે . ઇટટરવ્યઅર તમને એ સમજવામાું મદદ કરશે કે આગળ શું કરવું
અને કયો સપોટગ ઉપલબ્ધ છે . ઇટટરવ્યઅર એક્સપોઝર વવશે સૂવચત કરવા માટે તમે જેમની સાથે
તાજેતરમાું નજીકનો સુંપકગ કયો િોય તેવા લોકોના નામ અને સુંપકગ માવિતી પૂછશે. તેઓ આ માવિતી
માટે પૂછે છે જેથી તેઓ એવા લોકોને સૂવચત કરી શકે કે જેઓ કદાચ ખલ્લામાું આવ્યા િોય.
ઇટટરવ્યઅર તમારા નજીકના સુંપકો સાથે તમારું નામ શેર કરશે નિીું.

જો તમે સ્વ-પરીક્ષણનો ઉપયોગ કરીને સકારાત્મક પરીક્ષણ કયું છે
વધ માવિતી માટે કૃ પા કરીને વચગાળાના SARS-CoV-2 સ્વ-પરીક્ષણ માગગદશગન (માત્ર અુંગ્રજી
ે માું)
જઓ.

આઇસોલેશન અને ક્વોર ેન્ટાઇન વચ્ચે શું તફાવત છે ?
•

•

આઇસોલેશન તમે જે કરો છો તે છે જો તમને COVID-19 ના લક્ષણો િોય, પરીક્ષણ
પવરણામોની રાિ જોઈ રહ્યા િોય અથવા COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરવામાું આવ્યું
િોય. આઇસોલેશનનો અથગ છે કે તમે વબમારી ફે લાવવાથી બચવા માટે ભલામણ કરેલ સમયના
સમયગાળા (માત્ર અુંગ્રજી
ે માું) અટય લોકોથી (ઘરનાું સભ્યો સવિત) ઘરે અને દૂ ર રિો.
સુંસગકરનષેધ એટલે કે તમે સુંક્રવમત િોવ અને ચેપી િો તો COVID-19ના સુંપકગ માું આવ્યા પછી
ઘરે રિેવું અને અટય લોકોથી દૂ ર રિેવ.ું જો તમે પાછળથી COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ
કરો અથવા COVID-19 લક્ષણો વવકવસત કરો તો ક્વોરેટટાઇન આઇસોલેશન બની જાય છે .

માનરસક અને વતકણૂકીય આરોગ્ય સુંસાધનો
કૃ પા કરીને DOHના વતગણૂક સુંબુંધી આરોગ્ય સુંસાધનો અને ભલામણો (માત્ર અુંગ્રજી
ે ) વેબપેજની
મલાકાત લો.

વધ COVID-19 મારહતી અને સુંસાધનો
આના પર અપ-ટૂ -ડેટ રિો વતગમાન વોવશુંગ્ટનમાું COVID-19ની વસ્થવત (માત્ર અુંગ્રજી
ે ), ગવનગર
Insleeની ઘોષણા (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ), લક્ષણો (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ
ઉપલબ્ધ છે), તે કે વી રીતે ફે લાય છે (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ), કે વી રીતે અને ક્યારે
લોકોએ પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે), and રસી ક્યાું શોધવી
(કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે ). વધ માવિતી માટે અમારા વારું વાર પૂછાતા પ્રશ્નોને (માત્ર
અુંગ્રજી
ે માું) જઓ.
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વ્યવિની જાવત/વુંશ અથવા રાષ્ટ્રીયતા તેમને COVID-19 ના વધ જોખમમાું મૂકતી નથી. જો કે , ડેટા
દશાગવે છે કે COVID-19 દ્વારા રું ગભેદ સમદાયો અપ્રમાણસર રીતે પ્રભાવવત થઈ રહ્યા છે . આ જાવતવાદ,
અને ખાસ કરીને માળખાકીય જાવતવાદની અસરોને કારણે છે , જે કે ટલાક જૂ થોને પોતાને અને તેમના
સમદાયોને સરવક્ષત રાખવાની ઓછી તકો સાથે છોડી દે છે . આ કલુંવકત બીમારી સામે લડવામાું કોઈ
મદદ કરશે નિીું (ફિ અુંગ્રજી
ે ). અફવાઓ અને ખોટી માવિતી ફે લાતી અટકાવવા માટે અટય લોકો સાથે
સચોટ માવિતી શેર કરો.
•
•

વાવશુંગટન રાજ્ય Department of Health 2019 નોવેલ કોરોનાવાયરસ પ્રકોપ
(COVID-19) (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે)
વાવશુંગટન રાજ્ય કોરોનાવાયરસ વરસ્પોટસ (COVID-19) (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ
ઉપલબ્ધ છે )

•

તમારા સ્થાવનક આરોગ્ય વવભાગ અથવા વજલ્લાને શોધો (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ
છે )

•

CDC કોરોનાવાયરસ (COVID-19) (કે ટલીક વધારાની ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે)

વધ પ્રશ્નો છે ? અમારી COVID-19 માવિતી િોટલાઇનને 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો.
િોટલાઇનના કલાકો:
• સોમવાર સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સધી.
• મુંગળવારથી રવવવાર સવારે 6 વાગ્યાથી સાુંજ ે 6 વાગ્યા સધી.
• રાજ્યની રજાઓનું અવલોકન કયિં (ફિ અુંગ્રજી
ે માું) સવારે 6 વાગ્યાથી સાુંજ ે 6 વાગ્યા સધી.
અથગઘટન સેવાઓ માટે , જ્યારે તેઓ જવાબ આપે અને તમારી ભાષા બોલે ત્યારે # િબાવો. તમારા
પોતાના સ્વાસ્્ય અથવા પરીક્ષણ પવરણામો વવશેના પ્રશ્નો માટે , કૃ પા કરીને આરોગ્ય સુંભાળ પ્રદાતાનો
સુંપકગ કરો.
આ દસ્તાવેજને અટય ફોમેટમાું મેળવવાની વવનુંતી કરવા માટે , 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. બિેરા
અથવા ઓછું સાુંભળી શકતા ગ્રાિકો, કૃ પા કરીને 711 (Washington Relay) (ફક્ત અિંગ્રજી
ે ) પર કૉલ
કર અથવા અિીું ઈમેઈલ કરો civil.rights@doh.wa.gov.
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