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જો તમે સંભવિતપણ ેCOVID-19 થી સંક્રવમત થયેલ કોઈ 
વ્યવિના સંપકક માં આવ્યા હોિ તો શ  ંકરિ જોઈએ 
ઓકટોબર 24, 2022માં કરલે ફેરફારોનો સારાંશ 

• સામાન્ય લોકો માટે સંસર્ગનિષેધિી ભલામણ દૂર કરી  
• અપડેટ કરલે પરીક્ષણ ભલામણો 
• ચોક્કસ સમૂહ સેનટંગ્સમાં રહેતા અથવા કામ કરતા લોકો માટે સુધારલેી માનહતી 
• જ ેલોકો COVID-19 િા સંપકગમાં આવ્યા હતા અિે હવ ેબીમાર છે તેમિા માટે સુધારલેી ભલામણો 

પવરચય 

જો તમે COVID-19 િા સંપકગમાં આવ્યા છો, અથવા તમિે લાર્ે છે કે તમે સંપકગમાં આવ્યા છો, તો તમે તમારા ઘર 
અિે સમુદાયિા અન્ય લોકોમાં વાયરસિા ફેલાવાિે રોકવામાં મદદ કરી શકો છો. કૃપા કરીિે િીચે આપેલા 
માર્ગદશગિિે અિુસરો. કૃપા કરીિે નવનશષ્ટ સેનટંગ્સ માટે અહી ંવધારાિા માર્ગદશગિિી િોધં લો: 

• આરોગ્ય સંભાળ સુનવધામાં રહેતા, કામ કરતા અથવા મલુાકાત લેતા લોકો SARS-CoV- 2 ચેપ નિવારણ 
અિે હેલ્થકેર સેનટંગ્સમાં નિયંત્રણ માટેિી વચર્ાળાિી ભલામણો (ફક્ત અંગ્રજેી) માં માર્ગદશગિિું પાલિ 
કરવંુ જોઈએ. 

• જો તમે ર્ીચ કાયગસ્થળ, કામચલાઉ કામદાર આવાસ, વ્યાપારી દનરયાઈ સેનટંર્, સુધારાઓ અથવા 
અટકાયતિી સુનવધા, બેઘર આશ્રયસ્થાિ અથવા સંક્રનમત આવાસમા ંકામ કરો છો અથવા રોકાઈ રહ્યા 
છો, તો કૃપા કરીિે ચોક્કસ સમૂહ સેનટંગ્સમાં રહેતા અથવા કામ કરતા લોકો માટેિી માનહતી હેઠળ 
માર્ગદશગિિે અિુસરો.  

સ્થાનિક આરોગ્ય અનધકારક્ષેત્રો આ ભલામણો પર હળવું કરવા અથવા નવસ્તૃત કરવા માટે પ્રકોપ નિયંત્રણ અિે 
સ્થાિે નિવારક પર્લાં લાર્ ૂકરવા, જમે નવચારણાઓ પર આધાનરત તેમિી નવવેકબુનિિો ઉપયોર્ કરી શકે છે. 
Revised Code of Washington (RCW, વોનશંગ્ટિિો સંશોનધત કોડ) 70.05.070 માં વ્યાખ્યાનયત કયાગ 
મજુબ, (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) સ્થાનિક આરોગ્ય અનધકારીઓિે નિયંત્રણ અિે ચેપી રોર્ 
ફેલાવાિે રોકવા માટે જરૂરી લાર્ ેતેમ પર્લાં લઈ શકે છે.  

COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરનાર વ્યવિ સાથ ેમારો નજીકનો સંપકક  હતો પરંત  હ ં  
બીમાર નથી. માર ેશ ં કરિ ં જોઈએ? 

તમારા છેલ્લા એક્સપોઝરિા 3-5 નદવસ પછી COVID-19 માટે પરીક્ષણ કરો.  

• જો તમારો ટેસ્ટ પોનઝનટવ આવ,ે તો તમે COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો તો શુ ંકરવંુ માં 
આપેલા માર્ગદશગિિે અિુસરો. (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) 

• જો તમે એનન્ટજિે પરીક્ષણ દ્વારા િકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો, તો પ્રથમ િકારાત્મક પરીક્ષણિા 24-48 
કલાક પછી એનન્ટજિે પરીક્ષણ સાથે ફરીથી પરીક્ષણ કરો. જો બીજી ટેસ્ટ િેર્ેનટવ હોય, પરંતુ COVID-
19 માટે નચંતાઓ હોય, તો તમે બીજા િેર્ેનટવ ટેસ્ટિા 24-48 કલાક પછી, ઓછામાં ઓછા 3 ટેસ્ટ માટે 
ફરી ટેસ્ટ કરી શકો છો. જો તમિે ત્રીજા પરીક્ષણમાં િકારાત્મક પનરણામ મળે છે અિે તમિે નચંતા છે કે 
તમિે COVID-19 હોઈ શકે છે, તો તમે એનન્ટજિે પરીક્ષણિો ઉપયોર્ કરીિે ફરીથી પરીક્ષણ કરવાિું 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=70-05-070
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
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પસંદ કરી શકો છો, લેબોરટેરી મોલેક્યુલર-આધાનરત પરીક્ષણ કરાવવાિું નવચારી શકો છો અથવા તમારા 
આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાિે કૉલ કરી શકો છો. જો તમારી પાસ ેએનન્ટજિે પરીક્ષણ સાથે 3 વખત પરીક્ષણ 
કરવા માટે પયાગપ્ત સંસાધિો િ હોય, તો તમારા સંસાધિો અિે તમારા અિે તમારી આસપાસિા લોકો 
માટે જોખમિા સ્તર અિુસાર ઓછંુ પરીક્ષણ કરવંુ સ્વીકાયગ છે. 

• જો તમિે COVID-19 િા સંપકગમાં આવ્યા હોય અિે કોઈ લક્ષણો િ હોય પરંતુ છેલ્લા 30 નદવસમાં તમિે 
COVID-19 હતો, તો પરીક્ષણિી ભલામણ કરવામાં આવતી િથી. જો તમિે છેલ્લા 30-90 નદવસમાં 
COVID-19 થયો હોય, તો એનન્ટજિે ટેસ્ટિો ઉપયોર્ કરો (PCR ટેસ્ટ િહી)ં, કારણ કે જો િવો, સનક્રય 
ચેપ િ હોય તો પણ PCR પનરણામો સતત હકારાત્મક રહી શકે છે.  

COVID-19 વાળા વ્યનક્ત સાથે તમારા છેલ્લા સંપકગમાં આવ્યા પછીિા 10 નદવસ માટે, િીચેિા પર્લાં લો: 

• ઘર ેઅથવા જાહેરમાં અન્ય લોકોિી આસપાસ ઉચ્ચ ર્ુણવત્તાવાળા માસ્ક અથવા રનેસ્પરટેર (બધી 
ભાષાઓ ઉપલબ્ધ) પહેરો. જો તમે COVID-19 માટે િકારાત્મક પરીક્ષણ કરો તો પણ માસ્ક પહેરવાિું 
ચાલ ુરાખો.  

o જ્ાં તમે માસ્ક પહેરવામાં અસમથગ હોવ તેવા સ્થળોએ િ જશો.  
o જો કોઈ વ્યનક્ત 2 વષગથી ઓછી ઉંમરિા હોવાિે કારણ ેમાસ્ક પહેરવામાં અસમથગ હોય અથવા 

તેિે માસ્ક પહેરવાથી અટકાવતી નવકલાંર્તા હોય, તો અન્ય નિવારક પર્લાં (જમે કે સુધારવું 
વેનન્ટલેશિ) (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) આ 10 નદવસ દરનમયાિ ટર ાન્સનમશિ 
ટાળવા માટે ઉપયોર્ કરવો જોઈએ.  

• લોકોિી આસપાસ રહેવાિું ટાળો ર્ંભીર રોર્િું ઉચ્ચ જોખમ, (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) 
અિે ઉચ્ચ જોખમી સેનટંગ્સ (દા.ત., આરોગ્યસંભાળ સુનવધાઓ) પર જશો િહી.ં 

• COVID-19િા ંલક્ષણો માટે જુઓ. (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) 
• જો લક્ષણો નવકસ,ે તો પરીક્ષણ કરાવો (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ) અિે હેઠળિાં પર્લાં અિુસરો 

COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરિાર વ્યનક્ત સાથે મારો િજીકિો સંપકગ  હતો અિે હવ ેહંુ બીમાર 
છંુ. માર ેશુ ંકરવંુ જોઈએ? 

• મુસાફરી નવશેિી માનહતી માટે જુઓ ટર ાવેલ | Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC, રોર્ નિયંત્રણ અિે નિવારણ કેન્રો) (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે). 

• જો તમે સ્વ-પરીક્ષણિો ઉપયોર્ કરી રહ્યાં હોવ તો માર્ગદશગિ માટે વચર્ાળાિું SARS-CoV-2 સેલ્ફ-
ટેનસ્ટંર્ ર્ાઇડન્સ (wa.gov) (માત્ર અંગ્રજેી) જુઓ. 

ઘરર્થ્થુ એક્સપોઝર વારંવાર COVID-19 માટે સકારાત્મક વ્યનક્તઓ સાથે લાંબા સમય સુધી અિે વારંવાર 
સંપકગમાં પનરણમ ેછે. જો તમે ઘરમા ંસતત COVID-19િા સંપકગમાં રહેશો, તો COVID-19િા લક્ષણોિું ધ્યાિ 
રાખો અિે તમારા ચેપી સમયર્ાળા દરનમયાિ COVID-19 વાળી વ્યનક્ત સાથે તમારા છેલ્લા સંપકગ  પછી તમારા 
એક્સપોઝરિી શરૂઆતથી 10 નદવસ સુધી ઘર ેઅિે જાહેરમાં અન્ય લોકોિી આસપાસ ઉચ્ચ ર્ુણવત્તાવાળા 
માસ્ક અથવા રનેસ્પરટેર પહેરો. તમારા પ્રથમ એક્સપોઝર પછી અિે COVID-19 વાળા વ્યનક્ત સાથે તમારા 
છેલ્લા એક્સપોઝર પછીિા 3-5 નદવસ પછી દર 3-5 નદવસે પરીક્ષણ કરો. 

ચોક્કસ સામૂવહક સેવટંગ્સમાં રહેતા અથિા કામ કરતા લોકો માટે માવહતી 

હવ ેનબિ-આરોગ્ય સંભાળ સામૂનહક સેનટંગ્સમાં ક્વોરને્ટાઇિ થવું તે એક પ્રમાણભૂત ભલામણ િથી. જો કે, િીચે 
દશાગવેલ અમુક સજંોર્ોમાં નબિ-આરોગ્ય સંભાળ સામૂનહક સેનટંગ્સમાં ક્વોરને્ટાઇિિે ધ્યાિમાં લવેામાં આવી શકે 
છે: 

• સુધારણાલક્ષી સુનવધાઓ અિે અટકાયત નિવારણ સુનવધાઓ 
• ઘરબાર નવહોણાિે આશ્રય અિે સંક્રમણકારી આવાસ 
• ભીડવાળા કાયગક્ષેત્રો જ્ાં કામિી પ્રકૃનતિે કારણ ેભૌનતક અંતર શક્ય િથી (દા. ત. વેરહાઉસ, ફેક્ટરીઓ, 

ફૂડ પેકેનજંર્ અિે માંસ પ્રોસેનસંર્ સુનવધાઓ અિે એમ્પ્લોયર દ્વારા પ્રદાિ કરાયેલ પનરવહિ વ્યવસ્થા)  

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://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-10/820131-COVID19MaskGuidance-Gujarati.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html#do-not-travel
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
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• કામચલાઉ કામદાર આવાસ 
• વ્યાપારી દનરયાઈ સેનટંર્ (માત્ર અંગ્રજેી) (દા.ત., વાનણનજ્ક સીફૂડ જહાજો, માલવાહક જહાજો, કૂ્રઝ 

જહાજો)  

એવી પનરનસ્થનતઓ જમેાં ક્વોરને્ટાઇિિે સમાનવષ્ટ કરવંુ ધ્યાિમાં લઈ શકાય: 

• ખાસ કરીિે જો અન્ય ઉપશમિ પર્લાં સંક્રમણિે રોકવામાં સફળ િ થયા હોય તો મહામારીિા પ્રકોપિે 
નિયંનત્રત કરતાં 

• જો COVID-19 િા સંપકગમાં આવેલા લોકો માટે નિવારણિા પર્લે જવેા કે પરીક્ષણ અિે માનસ્કંર્િે 
ધ્યાિમાં િ લીધેલ હોય 

આવા સજંોર્ોમાં, જોખમ સનહષ્ણુતાિા સ્તર પ્રમાણ ેCOVID-19 િા સંક્રમણિા સમયર્ાળાિા આધાર,ે 
ક્વોરનૅ્ટીિિો સમયર્ાળો છેલ્લા એક્સપોઝરથી 5-10 નદવસિો હોવો જોઈએ. ક્વોરનૅ્ટીિ સમયર્ાળાિી ર્ણતરી 
કરવા માટે, COVID-19 વાળા વ્યનક્તિો રોર્િો ચેપ ફેલાવાિા સમયર્ાળા દરનમયાિ તમારા સંપકગિી તારીખ 0 
નદવસ છે. નદવસ 1 એ COVID-19 વાળી વ્યનક્ત સાથેિા તમારા છેલ્લા િજીકિા સંપકગ  પછીિો પ્રથમ સંપૂણગ 
નદવસ છે. 

ક્વોરનૅ્ટીિિા નવકલ્પો પણ ધ્યાિમાં લેવામાં આવી શકે છે, જમે કે કમગચારીએ અમુક અંતર ેદૂરથી કામ કરવંુ 
અથવા વ્યનક્તર્ત કાયગસ્થળ અિે સારી વેનન્ટલેશિે સુનવધા ધરાવતા નવસ્તારમાં તેિે કાયગિી કામચલાઉ 
પુિઃસોપંણ કરવી 

આ સેનટંગ્સ માં રહેલા લોકો પણ ઉપર આપેલ માર્ગદશગિ અિુસરવું જોઈએ આ હેઠળ “COVID-19 માટે 
સકારાત્મક પરીક્ષણ કરિાર વ્યનક્ત સાથે મારો િજીકિો સંપકગ  હતો પરંતુ હંુ બીમાર િથી. માર ેશુ ંકરવંુ જોઈએ?. 

સુનવધાઓ તેમિા સ્થાનિક આરોગ્ય અનધકારક્ષેત્ર સાથે સંપકગ  કરી શકે છે કે શુ ંઆવી પનરનસ્થનતમાં સંસર્ગનિષેધ 
થવું અથવા સસંર્ગનિષેધિો નવકલ્પ યોગ્ય છે કે કેમ, અિે સુનવધાઓએ કોઈપણ સ્થાનિક આરોગ્ય અનધકારક્ષેત્રિા 
માર્ગદશગિિે અિુસરવુ ંજોઈએ. શક્ય છે કે સ્થાનિક આરોગ્ય અનધકારક્ષેત્રોમાં સંસર્ગનિષેધિે ધ્યાિમાં લેવામા ં
આવ ેતેવા સજંોર્ોમાં ક્વોરનૅ્ટીિિી જરૂર પડશે. 

હ ં  COVID-19 ના સંપકક માં કેિી રીતે આવ્યો? 

COVID-19 િું કારણ બિ ેછે તે વાયરસ નવનવધ કદિા એરોસોલાઇઝ્ડ કણો દ્વારા પ્રસાનરત થાય છે, જમેાં 
િજીકિા સંપકગ  દ્વારા સંકુનચત થઈ શકે તેવા કણોિો સમાવેશ થાય છે, દા.ત. 6 ફૂટિી (2 મીટર) અંદર, તેમજ તે જ ે

હવામાં લટકેલા રહી શકે છે અિે વધુ દૂર પ્રસાનરત થઈ શકે છે, ખાસ કરીિે િબળી વેનન્ટલેટેડ ઇન્ડોર સેનટંગ્સ. 
COVID-19 ધરાવતા લોકો લક્ષણો ઉત્પન્ન થાય તેિા બે નદવસ પહેલા (અથવા જો તેઓમા ંલક્ષણો િ હોય તો 
તેમિા સકારાત્મક પરીક્ષણિી તારીખિા બે નદવસ પહેલા) લક્ષણો નવકનસત થયા પછી 10 નદવસ સુધી (અથવા 
તેમિા સકારાત્મક પરીક્ષણિી તારીખિા 10 નદવસ પછી જો તેઓમા ંલક્ષણો િ હોય) અન્ય લોકોમાં વાયરસ 
ફેલાવી શકે છે. જો COVID-19 ધરાવતી વ્યનક્તિી અલર્તા સમયર્ાળાિા 10 નદવસથી વધુ લાંબી હોય છે 
(દા.ત., કારણ કે તેઓ ર્ંભીર રીતે બીમાર હોય અથવા રોર્પ્રનતકારક શનક્ત િબળી હોય), તો તેઓ તેમિા 
અલર્તા સમયર્ાળાિા અંત સુધીમાં ચેપી હોય છે. જો કોઈ વ્યનક્ત જણે ેCOVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ 
કયુું હોય તો તે બે ક્રનમક િકારાત્મક કોનવડ-19 પરીક્ષણો મેળવે છે જ્ાર ેઓછામાં ઓછા 5 નદવસિા અલર્તા 
પછી 24-48 કલાકિા અંતર ેવધુ સારં લાર્ ેછે, ત્યાર ેતેઓ હવ ેચેપી માિવામાં આવતા િથી.  

સામાન્ય રીતે િજીકિો સંપકગ  હોવાિો અથગ એ છે કે તમે 24-કલાકિા સમયર્ાળામાં ઓછામાં ઓછી 15 સંનચત 
નમનિટ અથવા વધુ સમયથી COVID-19 વાળા વ્યનક્તિા 6 ફૂટિી (2 મીટર) અંદર રહ્યા છો. જો, તમે એવી 

પનરનસ્થનતઓમાં છો કે જ્ા ંસંભનવત સંક્રમણિું જોખમ વધાર ેછે, જમે કે મયાગનદત જગ્યાઓ, િબળી 
વેનન્ટલેશિવાળી જગ્યાઓ અથવા એવા નવસ્તારો કે જ્ાં લોકો બૂમો પાડવી અથવા ર્ાવા જવેી પ્રવૃનત્તઓ કરી 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
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રહ્યા છે, અિે COVID-19થી સંક્રનમત થયેલ કોઈ વ્યનક્ત તમારાથી 6 ફૂટિી (2 મીટર) વધુ દૂર હોય તો પણ તેિા 
સંપકગમાં આવવાિું જોખમરૂપ છે કેટલાક લોકોિે તેઓ કેવી રીતે સંક્રનમત થાય તે જાણ્યા નવિા COVID-19 થાય 
છે.  

જાહેર ઇન્ટરવ્ય માં ભાગ લો 

જો COVID-19 ધરાવતી કોઈ વ્યનક્ત જાહેર આરોગ્યિે જણાવે કે તે તાજતેરમાં તમારી સાથે િજીકિા સંપકગમાં 
આવેલ છે તો તમે જાહેર આરોગ્ય દ્વારા લખીિે અથવા ફોિ કરીિે યોગ્ય માનહતી મેળવી શકો છો. ઇન્ટરવ્યુઅર 
તમિે એ સમજવામાં મદદ કરશ ેકે હવ ેતમાર ેશુ ંકરવંુ જોઈએ અિે તમારી માટે કઈ સહાય ઉપલબ્ધ છે. ઇન્ટરવ્યુ 
લેિાર તમિે જણાવશ ેિહી ંકે તેમિે તમારં િામ કોણ ેઆ્યું છે.  

COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરનાર વ્યવિ સાથ ેમારો નજીકનો સંપકક  હતો અને હિ ેહ ં  
બીમાર છ ં . માર ેશ ં કરિ ં જોઈએ? 

જો તમે COVID-19 િા સંપકગમાં આવ્યા હોવ અિે રોર્િા લક્ષણો (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) 
નવકનસત થયા હોય (હળવા પણ), તમાર ેઘર ેરહેવું જોઈએ અિે અન્ય લોકોથી દૂર રહેવું જોઈએ અિે રસીકરણિી 
નસ્થનતિે ધ્યાિમાં લીધા નવિા, વાયરલ પરીક્ષણ, (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) COVID-19િા 
રસીકરણિે ધ્યાિમાં લીધા વર્ર કરાવવું જોઈએ  

• જો તમારં એનન્ટજિ પરીક્ષણ િકારાત્મક સાનબત થાય છે: 
o તાવ ઘટાડતી દવાિો ઉપયોર્ કયાગ નવિા છેલ્લા 24 કલાકમાં જ્ાં સુધી તમિે તાવ િ આવ ેત્યાં 

સુધી ઘર ેજ રહો અન ેતમારા રોર્િા લક્ષણો (કેટલાક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે)માં 
િોધંપાત્ર સુધારો થયો છે. 

o તમારા રોર્િા લક્ષણો શરૂ થયાિા ઓછામાં ઓછા પાંચ નદવસ સુધી દર 24-48 કલાકે ફરીથી 
રોર્િું પરીક્ષણ કરો. જો તમારા લક્ષણો શરૂ થયાિા ઓછામાં ઓછા પાંચ નદવસ પછી તમિે 
પરીક્ષણ પર િકારાત્મક પનરણામ મળે છે અિે તમિે નચતંા છે કે તમિે COVID-19 હોઈ શકે છે, 
તો તમે એનન્ટજિે પરીક્ષણિો ઉપયોર્ કરીિે ફરીથી પરીક્ષણ કરી શકો છો, લેબોરટેરી 
મોલેક્યુલર-આધાનરત પરીક્ષણ કરાવવાિું નવચારી શકો છો અથવા તમારા આરોગ્ય સંભાળ 
પ્રદાતાિે ફોિ કરી માનહતી મેળવી શકો છો. 

• જો તમે િકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો અિે તમારા લક્ષણો િાબૂદ થઈ જાય છે, COVID-19 માટે 
સકારાત્મક પરીક્ષણ કરિાર વ્યનક્ત સાથે મારો િજીકિો સંપકગ  હતો પરંતુ હંુ બીમાર િથી તે નવષ ેફરીથી 
માર્ગદશગિ મેળવો. માર ેશુ ંકરવંુ જોઈએ? 

• જો તમારો ટેસ્ટ પોનઝનટવ આવ,ે તો તમે COVID-19 (wa.gov) માટે પોનઝનટવ ટેસ્ટ કરશો તો શું કરવંુ 
(કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) માં માર્ગદશગિ અિુસરો. જ જો તમારં પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું 
િથી, તો સકારાત્મક પરીક્ષણ કરિારા લોકિી જમે જ અન્યથી અંતર જળવવાિું અિે માસ્ક પહેરાવાિા 
માર્ગદશગિિે અિુસરો. 

• જો તમે સ્વ-પરીક્ષણિો ઉપયોર્ કરી રહ્યાં હોવ તો માર્ગદશગિ માટે વચર્ાળાિું SARS-CoV-2 સેલ્ફ-
ટેનસ્ટંર્ ર્ાઇડન્સ (wa.gov) (માત્ર અંગ્રજેી) જુઓ. 

જો તમે તમારા ઘરિી અંદર કે બહાર અન્ય લોકોિા સંપકગમાં હોવ તો ઉચ્ચ-ર્ુણવત્તાવાળા માસ્ક (કેટલીક 
વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ) પહેરો. જો તમે તમારા ઘરિી બહારિા અન્ય લોકોિા સંપકગમાં હોવ તો માસ્ક 
અથવા રનેસ્પરટેર પહેરવું જોઈએ. જો તમારા લક્ષણો વધુ ખરાબ થાય અથવા તમિે િવા લક્ષણો દેખાય, તો 
આરોગ્ય સંભાલ પ્રદાતાિો સપંકગ  કરો.  

જો કોઈની પાસે આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતા ન હોય તો: ઇનમગ્રેશિ સ્ટેટસિે ધ્યાિમાં લીધા નવિા ઘણા સ્થળોએ 
મફત અથવા ઓછા ખચે પરીક્ષણ કરવામાં આવ ેછે. જુઓ Department of Health (સ્વાસ્્ય વવભાગ)િા 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-360-SARSCoV2SelfTesting.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
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પરીક્ષણિા વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (માત્ર અગેં્રજીમાં) અથવા WA રાજ્ COVID-19 માનહતી હોટલાઇિ (કેટલીક 
વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) પર કૉલ કરો. 

આઇસોલેશન અને ક્વોરને્ટાઇન િચ્ચ ેશ ં તફાિત છે? 

• આઇસોલેશન એટલે જો તમિે COVID-19િા લક્ષણો દેખાતા હોય, પરીક્ષણ પનરણામોિી રાહ જોઈ 
રહ્યા હોય અથવા તમારં COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હોયતો તમે જ ેપર્લાં લો 
છો. આઇસોલેશિિો અથગ છે કે તમે નબમારી ફેલાવવાથી બચવા માટે ભલામણ કરલે સમયિા 
સમયર્ાળા (માત્ર અંગ્રજેીમાં)દરનમયાિ અન્ય લોકોથી (ઘરિાં સભ્યો સનહત) ઘર ેઅિે દૂર રહો.  

• ક્વોરને્ટાઇન એટલે કે તમે સંક્રનમત હોવ અિે ચેપી હો તો COVID-19િા સંપકગમાં આવ્યા પછી ઘર ેરહેવું 
અિે અન્ય લોકોથી દૂર રહેવું. જો તમે પાછળથી COVID-19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો અથવા 
COVID-19િા લક્ષણો નવકનસત કરો તો ક્વોરને્ટાઇિ આઇસોલેશિ બિી જાય છે. 

માનવસક અને િતકણૂકીય આરોગ્ય સંસાધનો 

કૃપા કરીિે DOHિા વતગણૂક સંબંધી આરોગ્ય સંસાધિો અિે ભલામણો (માત્ર અંગ્રજેી) વેબપેજિી મુલાકાત લો. 

િધ  COVID-19 માવહતી અને સંસાધનો 

આિા પર અપ-ટૂ-ડેટ રહો વતગમાિ વોનશંગ્ટિમાં COVID-19િી નસ્થનત (માત્ર અંગ્રજેી), ર્વિગર Insleeિી ઘોષણા 
(કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે), લક્ષણો (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે), તે કેવી રીતે ફેલાય 
છે (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે), કેવી રીતે અિે ક્યાર ેલોકોએ પરીક્ષણ કરાવવું જોઈએ (કેટલીક 
વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે), and રસી ક્યા ંશોધવી (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે). વધુ માનહતી 
માટે અમારા વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોિ ે(માત્ર અંગ્રજેીમાં) જુઓ. 

વ્યનક્તિી જાનત/વંશીયતા અથવા રાષ્ટર ીયતા, પોત,ે તેમિે COVID-19 િા વધુ જોખમમાં મૂકતી િથી. જો કે, ડેટા 
દશાગવે છે કે COVID-19 દ્વારા રંર્ીિ સમુદાયો અપ્રમાણસર રીતે પ્રભાનવત થઈ રહ્યા છે. આ જાનતવાદ, અિે ખાસ 
કરીિે માળખાકીય જાનતવાદિી અસરોિે કારણ ેછે, જ ેકેટલાક જૂથોિે પોતાિે અિે તેમિા સમુદાયોિે સુરનક્ષત 
રાખવાિી ઓછી તકો સાથે છોડી દે છે. આ કલંનકત બીમારી સામ ેલડવામાં કોઈ મદદ કરશ ેિહી ં(ફક્ત અંગ્રજેી). 
અફવાઓ અિે ખોટી માનહતી ફેલાતી અટકાવવા માટે અન્ય લોકો સાથે સચોટ માનહતી શેર કરો. 

• વાનશંર્ટિ રાજ્ Department of Health 2019 િોવેલ કોરોિાવાયરસ પ્રકોપ (COVID-19) 
(કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) 

• વાનશંર્ટિ રાજ્ કોરોિાવાયરસ નરસ્પોન્સ (COVID-19) (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) 
• તમારા સ્થાનિક આરોગ્ય નવભાર્ અથવા નજલ્લાિે શોધો (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) 
• CDC કોરોિાવાયરસ (COVID-19) (કેટલીક વધારાિી ભાષાઓ ઉપલબ્ધ છે) 

િધ  પ્રશ્નો છે? અમારી COVID-19 માનહતી હોટલાઇિિે 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. હોટલાઇિિા કલાકો: 
• સોમવાર સવાર ે6 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી. 
• મંર્ળવારથી રનવવાર સવાર ે6 વાગ્યાથી સાંજ ે6 વાગ્યા સુધી.  
• રાજ્િી રજાઓિું અવલોકિ કયુું (ફક્ત અંગ્રજેીમાં) સવાર ે6 વાગ્યાથી સાંજ ે6 વાગ્યા સુધી.  

અથગઘટિ સેવાઓ માટે, જ્ાર ેતેઓ જવાબ આપ ેઅિે તમારી ભાષા બોલે ત્યાર ે# દબાિો. તમારા પોતાિા 
સ્વાસ્થ્ય અથવા પરીક્ષણ પનરણામો નવશેિા પ્રશ્નો માટે, કૃપા કરીિે આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાિો સંપકગ  કરો. 

આ દસ્તાવજેિે અન્ય ફોમેટમાં મેળવવાિી નવિંતી કરવા માટે, 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. બહેરા અથવા 
ઓછંુ સાંભળી શકતા ગ્રાહકો, કૃપા કરીને 711 (Washington Relay) (ફક્ત અંગ્રજેી) પર કૉલ કરો અથવા 
અહી ંઈમેઈલ કરો civil.rights@doh.wa.gov. 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/ContactUs
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/CaseInvestigationsandContactTracing/IsolationandQuarantineforCOVID19
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.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
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://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
file:///C:/Users/LG/Documents/!번역/유니랭스/QA/J2001-35/job-2001-35-input-files/ઈમેલકરો:civil.rights@doh.wa.gov

