
 
Updated December 5, 2022 Gujarati 

DOH 420-360  

વચગાળાન ું COVID-19 સેલ્ફ-ટેસ્ટ માગગદર્ગન 

5  ડિસેમ્બર, 2022 ના ફેરફારોનો સારાુંર્  

• 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોમાં સેલ્ફ-ટેસ્ટ્સના ઉપયોગ વવશેની માવિતી ઉમેરવામાં આવી 

• જો તમારો ટેસ્ટટ નેગેવટવ આવે તો શ  ંકરવ ં તે અંગ ેઅપડેટ કરલેી માવિતી 

પડરચય 

COVID -19 ના ફેલાવાને ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે ટેસ્ટટ ખૂબ જ મિત્વપૂર્ષ છે. ટેસ્ટટ બિ વવધ પવરવસ્ટથવતઓમાં 

ઉપયોગી છે: 

• જો તમને COVID-19 ના લક્ષર્ો િોય, તો તમાર ેશક્ય તેટલી વિેલી તકે ટેસ્ટટ કરાવવ ં જોઈએ અને COVID-19 

વસમ્ટમ વડવસઝન ટર ીઝ (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ છે) માં આપેલા પગલાંને અન સરો.  

• જો તમે COVID-19 ધરાવતા કોઈ વ્યવિના સંપકષમાં િોવ, તમાર ેજો તમે સંભવવતપર્ ેCOVID-19 ધરાવતા 

કોઈ વ્યવિના સંપકષમાં આવ્યા િોવ તો શ  ંકરવ ં (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ છે) માં આપેલા માગષદશષનન ં પાલન 

કરવ ં જોઈએ, જમેાં ટેસ્ટટનો સમાવેશ થાય છે.  

• તમે કેટલીકવાર મ સાફરી જવેી આગામી પ્રવૃવિ માટે અગાઉથી ટેસ્ટટ કરી શકો છો, પછી ભલ ેતમને લક્ષર્ો ન 

િોય અને COVID -19 થી પીવડત કોઈના સંપકષમાં આવવાની જાર્ ન િોય.  

તમે આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા, જાિેર આરોગ્ય ટેસ્ટટ સાઇટ દ્વારા ટેસ્ટટ કરાવી શકો છો, અથવા સેલ્ફ-કલેક્ર્ન ડકટ અથવા 

સેલ્ફ-ટેસ્ટનો ઉપયોગ કરી શકો છો જ ેઘર ેઅથવા બીજ ેક્યાંય પર્ કરી શકાય છે. કેટલીકવાર સેલ્ફ-ટેસ્ટટને "િોમ ટેસ્ટટ", 

"એટ-િોમ ટેસ્ટટ" અથવા "ઓવર-ધ-કાઉન્ટર ટેસ્ટટ" પર્ કિેવામાં આવે છે. િાલમાં ઉપલબ્ધ સેલ્ફ-કલેક્શન વક્સ અને 

સેલ્ફ-ટેસ્ટ્સનો ઉપયોગ વતષમાન ચેપની તપાસ કરવા માટે થાય છે, જનેો અથષ એ છે કે તમને અત્યાર ેCOVID -19 િોવાની 

સંભાવના છે કે નિી.ં તેઓ ભૂતકાળમાં તમને COVID -19 િતો કે કેમ તે અંગ ેમાવિતી આપતા નથી. 

સેલ્ફ-કલેક્શન વક્સ અને સેલ્ફ-ટેસ્ટટ ફામષસી અથવા વરટેલ સ્ટટોરમાં વપ્રવસ્ટિપ્શન અથવા ઓવર-ધ-કાઉન્ટર (વપ્રવસ્ટિપ્શન 

વવના) દ્વારા ઉપલબ્ધ છે. મોટાભાગનો ખાનગી વીમો દર મવિને આવરી લીધેલ વ્યવિ દીઠ 8 સેલ્ફ-ટેસ્ટ્સને આવરી લેવા 

માટે જરૂરી (માત્ર અંગ્રજેી) છે. રાજ્યભરના પવરવારો Department of Health (DOH, આરોગ્ય વવભાગ) તરફથી તેના 

Say Yes! COVID Test (સે યસ! કોવવડ ટેસ્ટટ) પિેલ દ્વારા મફત COVID-19 પરીક્ષર્ો મેળવવા માટે પર્ પાત્ર છે. આ 

કોઈ પર્ ફેડરલ પિેલ ઉપરાંત છે. પવરવારો િાલમાં દર મવિને બે ઓડષર આપી શકે છે, જમેાં દર મવિને 10 મફત ટેસ્ટટનો 

સમાવેશ થાય છે. ઑડષર Home (િોમ) - Say Yes! COVID Test (sayyescovidhometest.org) (વધાર ેભાર્ાઓ 

ઉપલબ્ધ છે) મારફતે ઓનલાઈન સબવમટ કરી શકાય છે અથવા DOH COVID-19 િોટલાઇન 1-800-525-0127 દ્વારા 

કરાવવા માટે. જ્યાર ેજરૂરી િોય ત્યાર ેટેસ્ટટ કરવા માટે તૈયાર રિેવ ં અને િાથ પર ટેસ્ટટ ઉપલબ્ધ િોવા મિત્વપૂર્ષ છે. 

સામાન્ય રીતે ઓડષર મળ્યાના 2-4 વદવસમાં ટેસ્ટટ આવવાની અપેક્ષા રાખી શકાય છે, જો કે તે રાજ્યના વવવવધ ભાગોમાં 

અલગ અલગ િોઈ શકે છે. 

આ સમય,ે US Food and Drug Administration (FDA, ય એસ ફૂડ એન્ડ ડરગ એડવમવનસ્ટટર ેશન) એ 2 વર્ષથી ઓછી 

ઉંમરના બાળકોમાં ઉપયોગ માટે કોઈપર્ એટ-િોમ COVID -19 રવેપડ એવન્ટજને ટેસ્ટટને મજૂંરી આપી નથી અથવા 

અવધકૃત કરલે નથી. જો કે, 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોમાં પોસ્ટટ-એક્સપોઝર, આઇસોલેશન અને લક્ષર્ોવાળા 

ટેસ્ટટના િેત ઓ માટે ઘર-ેઘર ેરવેપડ એવન્ટજને ટેસ્ટટનો સ રવક્ષત રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે. એવી ભલામર્ કરવામાં આવે 

છે કે 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે ટેસ્ટટ કરવાન ં નક્કી કરતા માતા-વપતા અથવા વાલીઓ જાત ેજ એટ-િોમ 

રવેપડ એવન્ટજને ટેસ્ટટ કરાવે.  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Gujarati.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Gujarati.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/
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FDA એ 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો, K-12 શાળાઓ અને બાળકની સંભાળ સાથેના ઉપયોગ માટે િોમ COVID-19 

રવેપડ એવન્ટજને ટેસ્ટટને મજૂંરી આપી નથી કે અવધકૃત કરલે નથી, તેથી અવધકારનો ત્યાગ કરલે મેવડકલ ટેસ્ટટ સાઇટ (MTS) 

લાયસન્સને 2 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો પર ઘર-ેઘર ેઝડપી એવન્ટજને ટેસ્ટટ કરવાની પરવાનગી નથી. K-12 શાળાઓ 

અને બાળ સંભાળ તેમના ઉપયોગ માટે માતા-વપતા અથવા સંભાળ કતાષઓને ઘર ેજ રવેપડ એવન્ટજને ટેસ્ટટ પૂરા પાડી શકે 

છે.  

આ દસ્તાવજે સેલ્ફ-ટેસ્ટ પછી ર્ ું કરવ ું તને ું માગગદર્ગન પૂરું  પાિે છે. આનો અથષ એ છે કે તમે જાતે જ કરો છો તે ટેસ્ટટ, જ ે

આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા દ્વારા સૂચવવામાં આવ્ય ં નથી અથવા સંચાવલત કરવામાં આવ્ય ં નથી અથવા લેબોરટેરીમાં 

મોકલવામાં આવ્ય ં નથી.  

જો તમે સેલ્ફ-ટેસ્ટટનો ઉપયોગ કરી રહ્યા િોવ, તો ટેસ્ટટનો ઉપયોગ કરતા પિેલા ઉત્પાદકની સંપૂર્ષ સૂચનાઓ વાંચવાની 

ખાતરી કરો. જો તમને તમારા પવરર્ામો વવશ ેપ્રશ્નો િોય તો આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો. કેટલીક શાળાઓ 

અને કાયષસ્ટથળો કામ પર અથવા શાળામાં પાછા ફરવા માટે સેલ્ફ-ટેસ્ટ્સ સ્ટવીકારી શકે છે. તમે પાછા ફરવા માટે તૈયાર છો 

કે નિી ંતે નક્કી કરવા માટે તમાર ેતમારા એમ્પ્લોયર, શાળા વગેર ેસાથે તમારા પવરર્ામોની ચચાષ કરવી જોઈએ. 

Say Yes! COVID Test Digital Assistant (વડવજટલ આવસસ્ટટન્ટ) (સ્ટપેવનશમાં ઉપલબ્ધ) નો ઉપયોગ કરીને તમારા સેલ્ફ-

ટેસ્ટટના પવરર્ામો (નેગેવટવ અને પોવઝવટવ બંન)ે ઓનલાઇન વરપોટષ  કરો. તમે કોઈ પર્ સેલ્ફ-ટેસ્ટટની જાર્ કરવા માટે આ 

સાધનનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પછી ભલે તમે Say Yes! COVID Test કાયષિમ માંથી તમારો ટેસ્ટટ ઑડષર ન કયો િોય! 

સેલ્ફ-ટેસ્ટ્સની જાર્ કરવાથી અમને વોવશંગ્ટનમાં COVID -19 ના ફેલાવાને વધ  સારી રીતે સમજવામાં મદદ મળે છે. 

જો તમારો ટેસ્ટ પોડિડટવ હોય તો 

જો તમારં સેલ્ફ-ટેસ્ટટન ં પવરર્ામ પોવઝવટવ આવ ેછે, તો વોવશંગ્ટન સ્ટટેટ DOH નો સંદભષ લો જો તમારં પવરર્ામ COVID-

19 માટે પોવઝવટવ આવ ેતો શ  ંકરવ ં (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ) તમારી જાતન ેઅને અન્યને કેવી રીતે સ રવક્ષત રાખવી તે 

અંગેની વવગતવાર માવિતી માટે માગષદશષન, જમેાં આઇસોલેશન પરની માવિતી અને જો તમને ગંભીર રોગન ં જોખમ વધત  ં

િોય તો સારવાર કેવી રીતે મેળવવી તે અંગેન ં માગષદશષન. ટેસ્ટટના પોવઝવટવ પવરર્ામ સાથે પ નરાવવતષત ટેસ્ટટની ભલામર્ 

કરવામાં આવતી નથી. તમારા ટેસ્ટટના પોવઝવટવ પવરર્ામ વવશ ેતમારા આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને કિો અને તમારી માંદગી 

દરવમયાન તેમની સાથે સંપકષમાં રિો. જો તમને કોઈ પ્રશ્નો િોય અને તમે કોઈ આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાને ઍક્સેસ કરી 

શકતા ન િોવ, તો WA DOH િોટલાઇનને 1-800-525-0127 પર કોલ કરો. 

COVID -19 થેરાપ્ય વટક્સ (સારવાર અને દવાઓ) સાથે પ્રારંવભક િસ્ટતક્ષેપથી ગંભીર બીમારી અને COVID-19 ધરાવતા 

લોકો માટે િોવસ્ટપટલમાં દાખલ થવાન ં જોખમ ઘટાડી શકાય છે, જમેને વધ  ગંભીર બીમારી થવાન ં જોખમ વધાર ેછે. જ ે

લોકોમાં ખૂબ જ બીમાર પડવાની સંભાવના વધાર ેિોય છે તેમાં મોટી ઉંમરના પ ખ્ત વયના લોકો (50 વર્ષ કે તેથી વધ  

ઉંમરના, વૃદ્ધાવસ્ટથા સાથે જોખમ વધત  ંજાય છે), રસી લીધા વગરના અથવા અપ ટ  ડેટ ન િોય તેવા લોકો, અને નબળી 

રોગપ્રવતકારક શવિ જવેી ચોક્કસ તબીબી વસ્ટથવત ધરાવતા બાળકો અને પ ખ્ત વયના લોકોનો સમાવેશ થાય છે. જો 

તમને લાગત ં િોય કે તમે લાયક ઠરી શકો છો, તો કૃપા કરીને COVID-19 થેરાપ્ય વટક્સ (PrEP (પ્રી-એક્સપોઝર 

પ્રોવફલેવક્સસ), મોનોક્લોનલ એવન્ટબોડીઝ અથવા ઓરલ એવન્ટવાયરલ્સ) માટે તમારી લાયકાત નક્કી કરવા માટે તમારા 

આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરો. ડવલુંબ ન કરો: અસરકારક બનવા માટે તમન ેપ્રથમ લક્ષણો દેખાય તે પછીના 

ડદવસોની અુંદર સારવાર ર્રૂ કરવી આવશ્યક છે. 

જો તમને મફત ટેવલિેલ્થ સંસાધનોનો ઍક્સેસ કરવામાં રસ િોય, તો કૃપા કરીને COVID-19 સારવાર માટે ફ્રી ટેવલિેલ્થની 

મ લાકાત લો (સ્ટપેવનશમાં ઉપલબ્ધ) અને એપોઇન્ટમેન્ટ સેટ કરવા માટેની સૂચનાઓન ં પાલન કરો. તમારા માટે અને તમારા 

આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતા માટે ચોક્કસ COVID-19 થેરાપ્ય વટકસ પર વધ  માવિતી માટે DOH વેબપેજ (ઉપલબ્ધ વધાર ે

ભાર્ાઓ) ની મ લાકાત લો 

જો તમને આઇસોલેશનમાં સિાયની જરૂર િોય, જમે કે ખોરાક, વ્યવિગત સંભાળ કીટ, અથવા અન્ય જરૂવરયાતો સાથે, 

તો તમે તમારા પોવઝવટવ ટેસ્ટટ પવરર્ામની જાર્ કરવા અને Care Connect સાથે વાત કરવા માટે પૂછવા માટે અને 

તમારા Care Connect (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ) િબ સ ધી પિોચંવા માટે WA DOH િોટલાઇનને 1-800-525-0127 

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420308-COVIDPositive-Gujarati.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420308-COVIDPositive-Gujarati.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/care-connect-washington
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પર કોલ કરી શકો છો. જો તમને આઇસોલેશનમાં સિાયની જરૂર િોય, તો કૃપા કરીને સિાયતા ઍક્સેસ કરવામાં થતા 

વવલંબને રોકવા માટે િોટલાઇન દ્વારા તમારા ટેસ્ટટના પવરર્ામની જાર્ કરો.  

તમારા નજીકના સંપકોને જર્ાવો તેઓ કદાચ COVID-19 ના સંપકષમાં આવ્યા િોઈ શકે છે અને તેમને જો તમે 

સંભવવતપર્ ેCOVID-19 ધરાવતા કોઈના સંપકષમાં આવ્યા િોવ તો શ  ંકરવ ં મોકલો (વધારાના ભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ છે). 

સામાન્ય રીતે નજીકનો સંપકષ  િોવાનો અથષ એ છે કે 24-કલાકના સમયગાળા દરવમયાન વ્યવિ ઓછામાં ઓછી 15 

સંવચત વમવનટ અથવા તેથી વધ  સમય સ ધી COVID-19 ગ્રસ્ટત વ્યવિથી 6 ફૂટ (2 મીટર) નજીક રિી છે. જો, જો કે, તમે 

એવી પવરવસ્ટથવતઓમાં છો કે જ ેસંભવવત એક્સપોઝરન ં જોખમ વધાર ેછે, જમે કે મયાષવદત જગ્યાઓ, નબળ ં વેવન્ટલેશન 

અથવા બૂમો પાડવી અથવા ગાવા જવેી પ્રવૃવિઓ કરવી, તો પર્ તમારા તરફથી અન્ય લોકો 6 ફૂટથી (2 મીટર) વધ  દૂર 

િોવા છતાં પર્ ચેપ લાગવાન ં જોખમ રિેલ ં છે. તમે કોઈ પર્ લક્ષર્ો ધરાવતા પિેલા 48 કલાક (અથવા 2 વદવસ) થી શરૂ 

કરીને અને તમારામાં લક્ષર્ો વવકસ ેપછી ઓછામાં ઓછા 10 વદવસ સ ધી COVID -19 ફેલાવી શકો છો. જો તમને લક્ષર્ો 

ન દેખાય પર્ COVID-19 નો ટેસ્ટટ પોવઝવટવ આવ,ે તો તમે પોવઝવટવ ટેસ્ટટના 48 કલાક (અથવા 2 વદવસ) પિેલાંથી શરૂ 

કરીને અને તમારા ટેસ્ટટના પોવઝવટવ આવ્યા પછી ઓછામાં ઓછા 10 વદવસ સ ધી COVID-19 ફેલાવી શકો છો. જો 

તમારો આઇસોલેશન સમયગાળો 10 વદવસથી વધ  લાંબો િોય, જમે કે તમે િજી પર્ લક્ષર્ો અન ભવી રહ્યા છો અથવા 

ગંભીર રીતે બીમાર છો અથવા રોગપ્રવતકારક શવિ ઓછી િોય, તો તમને તમારા આઇસોલેશન સમયગાળાના અંત સ ધી 

ચેપી માનવામાં આવ ેછે. તમારા નજીકના સંપકોને જર્ાવવાથી કે તેઓ COVID-19 ના સંપકષમાં આવ્યા િોઈ શકે છે, તમે 

દરકેને સ રવક્ષત કરવામાં મદદ કરી રહ્યાં છો.  

જો તમે WA Notify (WA નોવટફાય) (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ) નો ઉપયોગ કરો છો અને સેલ્ફ-ટેસ્ટટ સાથે COVID -19 

માટેનો ટેસ્ટટ પોવઝવટવ આવ ેછે, તો તમે ચકાસર્ી કોડની વવનંતી કરીને અને એવપ્લકેશનમાં તમારા પવરર્ામની પ વિ 

કરીને તમે તમારા સંપકષમાં આવેલા અન્ય વપરાશકતાષઓને અનામી રૂપે ચેતવર્ી આપવા માટે WA Notify નો ઉપયોગ 

કરી શકો છો. આ એપનો ઉપયોગ કરી રિેલા લોકોને સૂવચત કરશ ેકે જઓે સંભવવત રીતે સંપકષમાં આવ્યા િતા જથેી તેઓ 

પોતાને અને તેમની આસપાસના લોકોને સ રવક્ષત રાખવા માટે સાવચેતી રાખી શકે. જ્યાર ેતમે WA Notify નો ઉપયોગ 

કરો છો ત્યાર ેકોઈ અંગત કે ઓળખી શકાય તેવી માવિતી એકવત્રત કે શેર કરવામાં આવતી નથી. ચકાસર્ી કોડની 

વવનંતી કરવા માટે: 

1. તમારા મોબાઇલ ઉપકરર્ (Android અથવા iPhone) નો ઉપયોગ કરીને, QR કોડ સ્ટકેન કરો અથવા ચકાસર્ી 

કોડની વવનંતી કરો (માત્ર અંગે્રજી):  

 

2. તમારા વડવાઇસનો ફોન નંબર દાખલ કરો જ ેWA Notify નો ઉપયોગ કર ેછે અને તમારા પોવઝવટવ COVID-19 

ટેસ્ટટની તારીખ દાખલ કરો. 

3. "Continue (ચાલ  રાખો)" પસંદ કરો. 

જો તમે WA Notify માં વેવરવફકેશન કોડની વવનંતી કરવામાં અસમથષ છો, તો તમાર ેતમારા રાજ્યની COVID-19 

િોટલાઈન, 1-800-525-0127 પર કૉલ કરવો જોઈએ, પછી # દબાવો અને િોટલાઈન સ્ટટાફને જર્ાવો કે તમે WA 

Notify વપરાશકતાષ છો. િોટલાઇન સ્ટટાફ તમને વેવરવફકેશન વલંક પ્રદાન કર ેછે જનેો ઉપયોગ તમે અન્ય WA Notify 

વપરાશકતાષઓને ચેતવર્ી આપવા માટે કરી શકો છો કે તેઓ કદાચ બિાર જાિેરમાં આવ્યા છે. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Gujarati.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Gujarati.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify
https://g.co/ens/report
https://g.co/ens/report
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કૃપા કરીને વધ  માવિતી માટે WANotify.org પર (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ છે) વવભાગ પર “સેલ્ફ-ટેસ્ટટ સાથે COVID-19 

માટેના ટેસ્ટટન ં પવરર્ામ પોવઝવટવ આવ ેતો અન્ય લોકોને કેવી રીતે જાર્ કરવી” ની મ લાકાત લો. જો તમે તમારા ફોનમાં 

તેને કેવી રીતે ઉમેરવ ં તે સવિત WA Notify વવશ ેવધ  જાર્વા માંગતા િોવ, તો WANotify.org ની મ લાકાત લો (વધાર ે

ભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ છે). 

જો તમારો ટેસ્ટ નેગેડટવ આવ ેતો  

નેગેવટવ ટેસ્ટટ વરઝલ્ટનો અથષ એ છે કે SARS-CoV-2, COVID -19 ન ં કારર્ બન ેછે તે વાયરસ, તે સમયે ટેસ્ટટ દ્વારા શોધી 

કાઢવામાં આવ્યો ન િતો.  

સીરીયલ ટેસ્ટટીગં એ છે કે જ્યાર ેકોઈ વ્યવિ ઘર્ી વખત ટેસ્ટટ કર ેછે, જમે કે દર થોડા વદવસ.ે વારંવાર ટેસ્ટટ કરવાથી, તમે 

COVID-19 ને વધ  ઝડપથી શોધી શકો છો અને ચેપનો ફેલાવો ઘટાડી શકો છો. સેલ્ફ-કલેક્શન વક્સ ઘર્ી વખત બીજા 

ટેસ્ટટ સાથે આવે છે અને તેને શ્રેર્ીમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે વડઝાઇન કરવામાં આવી છે. જો તમારો પ્રથમ સેલ્ફ-ટેસ્ટટ 

નેગેવટવ િોય, તો તમાર ેસીરીયલ ટેવસ્ટટંગ માટે ઉત્પાદકની સૂચનાઓન ં પાલન કરવ ં જોઈએ. આમાં સામાન્ય રીતે ટેસ્ટટ ત્રર્ 

વદવસમાં ઓછામાં ઓછ ં  બે વખત ટેસ્ટટ કરવાન ં કિેવામાં આવ ેછે, જમેાં બે ટેસ્ટટ વચ્ચે ઓછામાં ઓછા 24 કલાક અને 

વધ માં વધ  48 કલાકથી વધ  સમય નિી ંિોય. જો તમને તમારા ટેસ્ટટનાં પવરર્ામો અથવા શ્રેર્ીબદ્ધ ટેસ્ટટ વવશે કોઈ પર્ 

પ્રશ્નો િોય તો આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતાનો સંપકષ  કરો.  

ઘર-ેઘર ેCOVID -19 એવન્ટજને ટેસ્ટટ નેગેવટવ ટેસ્ટટ કેટલીકવાર "ખોટ ં  નેગેવટવ" પવરર્ામ િોઈ શકે છે. આનો અથષ એ છે કે 

ટેસ્ટટમાં SARS-CoV-2 વાયરસની જાર્ થઈ નથી જ ેતમારા અન નાવસક સ્ટવેબ નમૂનામાં િતો. જો તમને COVID-19 ના 

લક્ષર્ો િોય અથવા COVID-19 ચેપની ઉચ્ચ સંભાવના િોય (જમે કે એવા વવસ્ટતારમાં િોવ કે જ્યાં COVID-19 સમ દાય 

સ્ટતર (સ્ટપેવનશમાં ઉપલબ્ધ) વધાર ેિોય અથવા જો તમે COVID-19 ધરાવતા કોઈ વ્યવિના સંપકષમાં આવ્યા િોવ તો) 

પ નરાવવતષત ટેસ્ટટની ભલામર્ કરવામાં આવ ેછે: 

• જો તમારા ટેસ્ટટન ં પવરર્ામ શરૂઆતમાં નેગેવટવ આવ્ય ં િોય અને તમને COVID -19 લક્ષર્ો િોય, તો તમારા 

લક્ષર્ો શરૂ થયાના ઓછામાં ઓછા પાંચ વદવસ સ ધી દર 24-48 કલાકે ફરીથી ટેસ્ટટ કરો.  

• જો તમને COVID -19 ના લક્ષર્ો ન િોય અને તમે COVID -19 ના સંપકષમાં આવ્યા િોવ, તો પ્રથમ નેગેવટવ 

ટેસ્ટટના 24-48 કલાક પછી એવન્ટજને ટેસ્ટટ સાથે ફરીથી ટેસ્ટટ કરો. જો બીજો ટેસ્ટટ નેગેવટવ િોય, પરંત  COVID-19 

માટે વચંતાઓ િોય, તો તમે બીજા નેગેવટવ ટેસ્ટટના 24-48 કલાક પછી, ઓછામાં ઓછા 3 ટેસ્ટટ માટે ફરી ટેસ્ટટ કરી 

શકો છો. જો તમારી પાસે એવન્ટજન ટેસ્ટટ સાથે 3 વખત ટેસ્ટટ કરવા માટે પયાષપ્ત સંસાધનો ન િોય, તો તમારા 

સંસાધનો અને તમારા અને તમારી આસપાસના લોકો માટે જોખમના સ્ટતર અન સાર ઓછી વખત ટેસ્ટટ કરવ ં 

સ્ટવીકાયષ છે. 

• જો તમારા પ નરાવવતષત ટેસ્ટટના પવરર્ામો નેગેવટવ છે પરંત  તમે વચંવતત રિો છો કે તમને COVID-19 થઈ શકે છે, 

તો તમે એવન્ટજને ટેસ્ટટનો ઉપયોગ કરીને ફરીથી ટેસ્ટટ કરવાન ં પસંદ કરી શકો છો, લેબોરટેરી મોલેક્ય લર-

આધાવરત ટેસ્ટટ મેળવવાન ં વવચારી શકો છો, અથવા તમારા આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાને કોલ કરી શકો છો. 

વધ  માવિતી માટે DOH નોન-િેલ્થ કેર સેવટંગ્સ અને પવબ્લક માટે વસમ્ટમ વડવસઝન ટર ી (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ) જ ઓ. 

જો તમે COVID-19 ધરાવતા કોઈ વ્યવિના સંપકષમાં આવ્યા િોવ અને તમારા ટેસ્ટટન ં પવરર્ામ િમશઃ નેગેવટવ આવે છે, 

જો તમે સંભવવતપર્ે COVID-19 ધરાવતા કોઈના સંપકષમાં આવ્યા િોવ તો શ  ંકરવ ં (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ છે) માં 

માગષદશષનને અન સરવાન ં ચાલ  રાખો.  

જો તમારું  પડરણામ અમાન્ય અથવા ભૂલ બતાવે તો 

કેટલીકવાર પવરર્ામો સ્ટપિ િોતા નથી અથવા અવનવર્ષત િોય છે, અને ટેસ્ટટ તમને તમારા પવરર્ામો પોવઝવટવ છે કે 

નેગેવટવ તે જર્ાવવા માટે અસમથષ િોય છે. અમાન્ય પવરર્ામો ઘર્ા કારર્ોસર થઈ શકે છે, જમે કે તમારા નમૂનાને યોગ્ય 

રીતે એકવત્રત કરવામાં આવ્યા ન િોઈ શકે અથવા સેલ્ફ-કલેક્શન ટેસ્ટટ કીટમાં ખામી િોઈ શકે છે. અમાન્ય ટેસ્ટટ 

પવરર્ામો દ લષભ છે પરંત  થઈ શકે છે. 

https://www.wanotify.org/
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify#1
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify#1
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/wa-notify
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-11/420309-COVID19ExposedGuidance-Gujarati.pdf
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જો સેલ્ફ-ટેસ્ટટ પરન  ંપ્રદશષન અયોગ્ય પવરર્ામ અથવા ટેસ્ટટ ભૂલ બતાવે છે, તો ટેસ્ટટે યોગ્ય રીતે કામ કય ું નથી. જો આમ 

થાય તો, જો બીજો ટેસ્ટટ ઉપલબ્ધ િોય તો, નવી ટેસ્ટટ વકટ સાથે આ ટેસ્ટટન ં એકવાર પ નરાવતષન કરો. જો બીજ ં  પવરર્ામ 

િજ  પર્ અમાન્ય િોય, તો સૂચનાઓનો સંદભષ લો અને સિાય માટે ઉત્પાદકનો સંપકષ  કરો. તમે આરોગ્યસંભાળ પ્રદાતા 

અથવા જાિેર આરોગ્ય ટેસ્ટટ સાઇટ (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ) પાસેથી પર્ ટેસ્ટટ મેળવી શકો છો. 

વધ  COVID-19 માડહતી અને સુંસાધનો  

વતષમાનમાં વોવશંગ્ટનમાં COVID-19 પવરવસ્ટથવત (ફિ અંગ્રજેી) પર અપ-ટૂ-ડેટ રિો, ગવનષર ઇન્સ્ટલીની ઘોર્ર્ાઓ 

(ચાઇનીઝ (સરળીકૃત), કોવરયન, રવશયન, સ્ટપેવનશ અને વવયેતનામીસમાં ઉપલબ્ધ – વેબસાઇટની ટોચ પરની સૂવચમાંથી 

પસંદ કરો), લક્ષર્ો (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ - ચાઇનીઝ (સરળીકૃત), કોવરયન, સ્ટપેવનશ, વવયેતનામીસ), તે કેવી રીતે 

ફેલાય છે (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ - ચાઇનીઝ (સરળીકૃત), કોવરયન, સ્ટપેવનશ, વવયેતનામીસ), લોકોનો ટેસ્ટટ કેવી રીતે 

અને ક્યાર ેથવો જોઈએ (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ), અને રસી ક્યાં શોધવી (વધાર ેભાર્ાઓ ઉપલબ્ધ). વધ  માવિતી માટે 

અમારા વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોને (માત્ર અંગ્રજેીમાં) જ ઓ. 

વ્યવિની જાવત/વંશ અથવા રાિર ીયતા તેમને COVID-19 ના વધ  જોખમમાં મૂકતી નથી. જો કે, ડેટા દશાષવે છે કે COVID-

19 દ્વારા રંગભેદ સમ દાયો અપ્રમાર્સર રીતે પ્રભાવવત થઈ રહ્યા છે. આ જાવતવાદ, અને ખાસ કરીને માળખાકીય 

જાવતવાદની અસરોને કારર્ ેછે, જ ેકેટલાક જૂથોને પોતાને અને તેમના સમ દાયોને સ રવક્ષત રાખવાની ઓછી તકો સાથે 

છોડી દે છે. આ ભેદ બીમારી સામ ેલડવામાં મદદ કરશ ેનિી ં(ફિ અંગે્રજી).  અફવાઓ અને ખોટી માવિતી ફેલાતી 

અટકાવવા માટે અન્ય લોકો સાથે સચોટ માવિતી શેર કરો. 

• WA State Department of Health કોરોનાવાયરસ વરસ્ટપોન્સ (COVID-19) (વધાર ેભાર્ાઓમાં ઉપલબ્ધ) 

• તમારા સ્ટથાવનક આરોગ્ય વવભાગ અથવા વજલ્લાને શોધો (માત્ર અંગ્રજેી) 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, સેન્ટસષ ફોર વડસીઝ કંટર ોલ એન્ડ વપ્રવેન્શન) 

કોરોનાવાયરસ (COVID-19) (વધાર ેભાર્ાઓમા ંઉપલબ્ધ – ચાઇનીઝ (સરળીકૃત), કોવરયન, સ્ટપેવનશ, 

વવયેતનામીસ) 

વધ  પ્રશ્નો છે? અમારી COVID-19 માવિતી િોટલાઇનને 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. િોટલાઇનના કલાકો: 

• સોમવાર સવાર ે6 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સ ધી. 

• મંગળવારથી રવવવાર સવાર ે6 વાગ્યાથી સાંજ ે6 વાગ્યા સ ધી.  

• રાજ્યની રજાઓન ં અવલોકન કય ું (ફિ અંગ્રજેીમાં) સવાર ે6 વાગ્યાથી સાંજ ે6 વાગ્યા સ ધી.  

અથષઘટન સેવાઓ માટે, જ્યાર ેતેઓ જવાબ આપે અને તમારી ભાષા બોલે ત્યાર ે# દબાવો. તમારા પોતાના સ્ટવાસ્ટ્ય 

અથવા ટેસ્ટટ પવરર્ામો વવશેના પ્રશ્નો માટે, કૃપા કરીને આરોગ્ય સંભાળ પ્રદાતાનો સંપકષ  કરો. 

આ દસ્ટતાવજેને અન્ય ફોમેટમાં મેળવવાની વવનંતી કરવા માટે, 1-800-525-0127 પર કૉલ કરો. બિેરા અથવા ઓછ ં  

સાંભળી શકતા ગ્રાિકો, કૃપા કરીને 711 (Washington Relay) (ફિ અંગે્રજી) પર કૉલ કર અથવા 

civil.rights@doh.wa.gov પર ઇમેઇલ કરો. 

 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/TestingforCOVID19
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/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://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
ઈમેલકરો:civil.rights@doh.wa.gov

