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િવષયવસ્�  ુ

કોરોનાવાઈરસ (Covid19) માગર્દશર્ન  

કોરોનાવાઈરસ (coronavirus)�ુ ં જોખમ કોને વ�ુ રહ� છે  

સંક્રિમત થવા�ુ ંજોખમ જો તમને વ�ુ હોય તો પોતા�ુ ંરક્ષણ ક�વી ર�તે કરશો  

કોરોનાવાઈરસના (coronavirus) સંભિવત સંક્રિમત �ુ �ંુબ – પ�રવારો માટ� �ૂદા 

(આઇસોલેશન) રહ�વા�ુ ંમાગર્દશર્ન  

એકલા  (આઇસોલેશન) રહ�વા  માટ��ુ ંમાગર્દશર્ન  ક�ટલા  લાંબા  સમય �ુધી  અ�ુસરવા�ુ ં

રહ�શે? 

માર�  NHS 111નો સંપકર્  કયાર�  કરવો જોઈએ? 

�ું NHS 111નો સંપકર્  ક�વી  ર�તે કર�  શ�ંુ? 

જો મને માર� ઈિમગે્રશનની �સ્થિત િવશે �ચ�તા થતી હોય તો �ું થશે?  

કોરોનાવાઈરસ (Coronavirus) �ુ ંસ ંક્રમણ અટકાવવામાં �ું �ું મદદ કર�  શ�ંુ? 

 
  



 

કોરોનાવાઈરસ (Covid19) માગર્દશર્ન ક� ગાઈડન્સ 
COVID-19 એ કોઈ એક નવી માદંગી-બીમાર� છે ક� � તમારા ફ�ફસાઓ અને વા� ુમાગર્ને (એરવેઈઝ) અસર કર� શક� 

છે. તે કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) નામના વાયરસ દ્વારા થાય છે. 

બને એટ�ુ ંવ� ુને વ� ુઘરમા ંરહ� દર�ક�દર�ક વ્ય�ક્તએ કોરોના વાઈરસ (coronavirus)�ુ ંસકં્રમણ ફ�લા� ુ ંઅટકાવવામા ં

મદદ�પ બન�ુ ંજોઈએ. 

આમા ંબધીજ �મરના લોકો સમાિવષ્ટ હોઈ શક� છે – તમને કોઈ �તના લક્ષણો હોય ક� ન હોય અથવા સ્વાસ્થ્ય ને 

લગતી અન્ય સમસ્યાઓ હોય ક� ન હોય.  

તમે તમારા ઘરમાથંી માત્ર નીચે વણર્વેલ �સ્થિતમા ંજ બહાર નીકળ� શકો છો...: 

• માત્ર એ �ુકાનોમા ંખર�દ�  માટ� � ખોલવા માટ�ની પરવાનગી હોય, એ �ળૂ આવશ્યક ચીજ- વસ્�ઓુ �વી ક� 

અનાજ, દવાઓ અને એ માલ-સામાન પ્રાપ્ત કરવા � ઓનલાઈન- અથવા ફોનમા ંઓડર્ર કરવામા ંઆવ્યો 

હોય.  

• વ્યાયામ કરવા માટ� ( અથવા જો તમે �ગ્લેન્ડમા ંહો તો બહાર થોડો સમય પસાર કરવા માટ�) પણ શરત એ 

રહ�શે ક� તમારા ઘરની બહાર કોઈની પણ વચ્ચ ેઓછામા ંઓ� ં2 મીટર�ુ ં�તર રાખ�ુ ંજ�ર� રહ�શે.  

• કોઈ પણ તબીબી જ��રયાત માટ�, રક્ત દાન કરવા માટ�, ઈ� અથવા માદંગી ના ંઈલાજ માટ�, સ્વાસ્થ્યના 

જોખમને ટાળવા માટ�, કોઈની સભંાળ લેવા માટ� અથવા સવેંદનશીલ વ્ય�ક્તને મદદ કરવા માટ�  

• નોકર�એ જવા આવવા માટ� – તો જ જો ઘર�થી કામ કર�ુ ંશ� ન હોય.  

જો તમારામા ં નીચે �જુબના લક્ષણો હોય:  

• શર�ર�ુ ં�� ુતાપમાન ક� તાવ – તમાર� છાતી અથવા પીઠ ઉપર સ્પશર્ કરવાથી તમને એ ગરમ હોવાનો 

અહ�સાસ થાય.  

• અગાઉ અ�ભુવી ન હોય તેવી ખાસંી, એનો અથર્ જ એ ક� તમાર� ખાસંી સતત ચા� ુજ હોય. 

•  સ્વાદ અથવા ગધંની અ��ુિૂત (એનોસેિમયા)  ન થવી અથવા બદલાવ થવો, - જો તમને કોઈ પણ ગધં 

અથવા સ્વાદની અ��ુિૂત  જ ન થતી હોય અથવા સ્વાદ  ક� ગધં અસલ કરતા અલગ લાગ ેતો   

તો આવા સજંોગોમા ંતમાર� ઘર� રહ� અને સભંિવત  કોરોનાવાઈરસ સકં્રિમત પ�રવારોએ એકલા(આઈસલેશન) રહ�વા 

માટ�� ુ ંમાગર્દશર્ન ચો�સ પણે અ�સુર�ુ ંજોઈએ,   

�હ�રમા ંએકત્ર થ�ુ ંપ્રિતબિંધત છે 

• જો તમે �ગ્લ�ડ અને ઉ�ર� આયલ�ન્ડમા ંરહો છો, તો તમે અલગ અલગ ઘરના 6 �ટલા લોકોને �ૂથમા ં

મળવાની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવશે. 

• જો તમે વેલ્સમા ંરહ�તા હોવ તો સ્થાિનક બ ેઘરના સભ્યોને (5 માઈલના �તરમા)ં મળ� શકશો. 

• જો તમે સ્કોટલેન્ડમા ંરહ�તા હોવ તો  બ ેપ�રવારના સભ્યો �પૃમા ંમળ� શક� છે પરં� ુતમારા �પૃમા ં8 થી 

વ� ુસભ્યો હોવા ન જોઈએ. 

• આવી �લૂકાતો ફક્ત બહારના ભાગ ેઅથવા ખાનગી બગીચાઓમા ંથવી જોઈએ, અને તે પણ એક બી� 

વચ્ચ ે2 મીટર �તર વચ્ચ ેથાય તે ખાસ જળવાય તે જ�ર� છે.  

તમે આ માગર્દશર્ન અ�સુરો તે અત્યતં જ�ર� છે, જો તમે એ�ુ ંપાલન ન�હ કરો તો તમને દંડ થઈ શક� છે. 



 

પો�લસ, ઈિમગ્રેશન અિધકાર�ઓ, અને લશ્કર, �હ�ર સ્વાસ્થ્ય ઉપાયોના ંઅમલીકરણ માટ� અને ખાવાની અને બી� 

આવશ્યક ચીજ-વસ્�ઓુ િનબર્ળ લોકો �ધુ� પહ�ચાડવામા ંકદાચ મદદ �પ થવાની �િૂમકા ભજવી શક�.  

કોરોનાવાઈરસના (coronavirus) કારણે, ઈિમગ્રેશનની બલે માટ�ની જ�ર� શરતોને હાલ કામચલાઉ મો�ૂફ રાખવામા ં

આવેલ છે. તમાર� હવે પછ�ની �રપોટ�ગ કરવાની તાર�ખ માટ� િવગતો આપતો SMS ટ�કસ્ટ તમને મળશે. અસાઈલમ 

િસસ્ટમમા ંબદલાવ િવષેની વ� ુમા�હતી માટ� અહ� �ક્લક કરો: 
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-
practice-in-response-to-covid-19/ 
 

કોરોનાવાઈરસ (coronavirus)�ું જોખમ કોને વ�ુ હોય છે 

કોરોનાવાઈરસ (Coronavirus) કોઈપણ વ્ય�ક્તને ગભંીર ર�તે બીમાર કર� શક� છે, પણ અ�કુ લોકો એવા પણ હોય છે 

�મને  સકં્રિમત થવા�ુ ંજોખમ સૌથી વ� ુહોય છે.  દા.ત. તમને કોરોનાવાઈરસના ંસકં્રમણ�ુ ંજોખમ વ� ુહોઈ શક� છે 

જો 

 
તમે ઓગર્ન 

ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ક�ુર્ 

હોય 

 

તમે અ�કુ – ચોકકસ 

પ્રકારની ક�ન્સરની 

સારવાર લઈ રહયા હો. 

 

તમે બ્લડ અથવા બોન 

મૅરો ક�ન્સરના ંિશકાર હો, 

�મક� લ્�કૂ�િમઆ 

 

તમારા ફ�ફસાની �સ્થિત વકર�લી 

હોય �મક� િસસ્ટ�ક ફાઈબ્રોિસસ 

(cystic fibrosis) અથવા ગભંીર  

અસ્થમા (severe asthma) 

 

તમને ચેપ લાગવા�ુ ંજોખમ  

સૌથી વ� ુહોય.  

 

તમે એવી દવાઓ લઇ રહ્યા હો � 

તમાર� ઈમ્�નૂ િસસ્ટમને નબળ� 

બનાવે  

 

તમે સગભાર્ હો અને તમારા  

�દયની �સ્થિત વ� ુકથળેલી 

હોય 

જો તમારા િવચાર પ્રમાણે તમે એ વગર્મા ંહો ક� �મણે સકં્રમણ લાગવા�ુ ંજોખમ સૌથી વ� ુહોય છે અને તમાર� 

કાળ� લેનાર� સ્વાસ્થ્ય ટ�મ તરફથી રિવવાર 29 માચર્ 2020 �ધુીમા ં તમને કોઈ પત્ર મોકલવામા ંન આવ્યો હોય, 

અથવા તમારા  GP (ડોકટર) દ્વારા તમરો સપંકર્ કરવામા ંન આવ્યો હોય, તો તમાર� એ િવષે તમારા GP (ડોકટર) 

અથવા હૉ�સ્પટલના �ક્લિનિશયનની સાથે ચચાર્ કરવી જોઈએ. જો તમાર� પાસે કોઈ એક GP ન હોય તો, સપોટર્ માટ� 

સપંકર્ કરો  DOTW UK : 0808 1647 686  (આ િન�લુ્ક ફોન સેવા છે) અથવા ઈમેઈલ 

કરોઃ  clinic@doctorsoftheworld.org.uk  

 

https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
https://www.refugeecouncil.org.uk/latest/news/changes-to-home-office-asylum-resettlement-policy-and-practice-in-response-to-covid-19/
tel://+4408081647686/
mailto:clinic@doctorsoftheworld.org.uk


 

જો સંક્રમણ�ું જોખમ તમને વ�ુ હોય યો પોતા�ું રક્ષણ ક�વી ર�તે કરશો?  

જો તમને અચાનક COVID-19 ના ંલક્ષણો દ�ખા દ� �વા ક� સતત સકં્રિમત કર� એવી ખાસંી આવે, અથવા તાવ ચડ�, તો 

NHS 111 ઓનલાઈન કોરોનાવાયરસ સિવ�સનો ઊપયોગ કર� અથવા NHS 111નો સપંકર્ સાધી તાત્કા�લક તબીબી 

સલાહ લો. તમને લક્ષણો દ�ખાય ક� તરત જ ઉપર વણર્વેલ �જુબ કરો.  

જો તમને કોરોનાવારઇરસથી સકં્રિમત થવાની શ�તાઓ સૌથી વ� ુહોય તો અ�કુ એવી વધારાની બાબતો છે � 

તમાર� કરવી જોઈએ �થી તમે સકં્રિમત ન થાવ.  

તેમા ંસમાવેશ થાય છે: 

• �યાર� તમાર� ખર�દ� કરવા અથવા દવા લેવા માટ� બહાર જવા�ુ ંન થાય તો ઘરની બહાર િનકળશો નહ� 

અથવા બહાર િનકાળવા�ુ ંટાળો. 

o જો તમે �ગ્લ�ડ અને ઉ�ર� આયલ�ન્ડમા ં રહો છો, તો તમે તમારા ઘરના સભ્યો સાથે સમય પસાર કર� શકો 

છો. અથવા તમે એકલા રહ�તા હોવ તો બી� ઘરના એક વ્ય�ક્ત સાથે 2 મીટર �તર રાખીને સમય પસાર 

કર� શકો છો. 

o જો તમે વેલ્સમા ંરહ�તા હોવ તો વ્યાયામ ક� કસરત કરવા માટ� બહાર જઈ શકો છો, પણ એક બી� વચ્ચ ે2 

મીટર�તર રાખ�ુ ંજ�ર� છે. 

• કોઈ પણ �તના મેળાવડા- એકબી�ને મળવાથી બચો (િમત્રો અને પ�રવારના સભ્યો સ�હત) 

• શકય હોય ત્યા ં�ધુી બહાર અને તમારા ઘરમા ંપણ અન્યોથી ઓછામા ંઓછા 2  મીટર�ુ(ં3 ડગલા)�ુ ં�તર 

�ળવો.  

• �ની ત�બયત સાર� ન હોય અથવા કોરોના વાયરસના લક્ષણો એ �મ દ�ખા દ�ધી હોય તેમને મળવા�ુ ં

ટાળો.  

િમત્રો, �ુ�ંુબ –પ�રવાર અથવા પડોશીઓને તમારા માટ� શોપ�ગ કરવા અથવા દવાઓ લાવવા િવનતંી કરો. તેઓએ 

તમારા દરવા�ની બહાર તે છોડ� દ�વી જોઈએ. 

ખાવાપીવાની ચીજો અથાર્ત આવશ્યક �રૂવઠાની �ડ�લવ�ર મેળવવામા ંતમને મદદની જ�ર જણાય તો તમે નીચે 

વણર્વેલ જગ્યાઓથી કોરોનાવાયરસ સપોટર્ મેળવવા માટ� નામ ર�સ્ટર કરાવી શકો છો:  

• જો તમે �ગ્લેન્ડમા ંરહ�તા હો તો : https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable   

• જો તમે નોધર્ન આયલ�ન્ડમા ંરહ�તા હો તો : https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-support-

referral  

• જો તમે સ્કોટલનૅ્ડમા ંરહ�તા હો તો : 08001114000 પર સપંકર્ સાધો' 

• જો તમે વેલ્સમા ંરહ�તા હો તો, તમારા પત્રમા ંતમને સપકર્ માટ�ની તમામ િવગતો મળ� જશે.  

જો કોરોના વાયરસથી સકં્રિમત થવા�ુ ંજોખમ તમને વ� ુહોય તો પોતા�ુ ંરક્ષણ ક�વી ર�તે કર�ુ ંએ માટ� ની તમામ 

િવગતો અને  સલાહ �ચૂનો GOV.UK પર વાચો:  

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-
persons-from-covid-19  

 

https://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-support-referral
https://www.adviceni.net/eform/submit/covid-support-referral
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


 

કોરોનાવાઈરસ(coronavirus)થી સંક્રિમત હોવાની શ�તાવાળા પ�રવારોએ  

એકલા(આઈસલેશનમાં) રહ�વા માટ��ું માગર્દશર્ન 

નોકર�, સ્�ૂલ, �પી સ��રઝ, ફામર્િસ 

અથવા હૉ�સ્પટલ જશો ન�હ 

ઘરમા ંતદ્દન �ુદ� સગવડતાઓનો 

ઉપયોગ કરો અથવા વરવારના 

ઉપયોગ વચ્ચે સ્વચ્છ કરતા રહો. 

બી� લોકો સાથે ન�કના  

સપંકર્થી �ૂર રહો 

ભોજન અને દવાઓ તમને 

પહ�ચાડવામા ંઆવે એવી વ્યવસ્થા  

કરો   

�લુાકાતીઓને આવવા  

દ�શો ન�હ 

 

જો શકય હોય તો,  

એકલા જ �ઓૂ 

િનયિમત ર�તે તમારા હાથ �ઓૂ �બૂ પાણી પીઓ તમારા રોગના લક્ષણોમા ંમદદ�પ 

પૅરાિસટામોલ લો 

જો તમને કોરોનાના લક્ષણો જણાઈ આવે તો તમાર� પર�ક્ષણ કરાવ�ુ ંખાસ જ�ર� છે. (�મા ંતમાર� શ�આતના 5 �દવસમા ં

તપાસ કરાવવી જોઈએ) https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test. તપાસ �ગે મોબાઈલમા ંટ�ક્સ મેસેજ 

મેળવવા માટ� તમાર� તમારો સેવામા ંચા� ુહોય તે નબંર આપવો ખાસ જ�ર� છે. વ� ુમા�હતી માટ� �લુાકાત લો: ; 
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance    



 

ક�ટલા સમય �ુધી એકલા રહ�વા માટ��ું(આઇસોલેશન) માગર્દશર્ન અ�ુસરવા�ું રહ�શે?  

• રોગના લક્ષણો ધરાવતી કોઈ પણ વ્ય�ક્તએ ઓછામા ં ઓછા 7 �દવસો માટ� ઘર� રહ� અને એકલા 

(આઇસોલેશન)) રહ��ુ ંજોઈએ. 

• જો તમે બી� લોકો સાથે રહ�તા હો, તો તેઓએ પણ ઓછામા ંઓછા 14 �દવસ માટ� ઘરમા ંજ આઇસોલેશનમા ં

જ રહ��ુ ંજોઈએ, �થી ઘરની બહાર આ સકં્રમણ ન ફ�લાય.  

• પણ, જો તમારા ઘરમાનંી કોઈ પણ વ્ય�ક્તને આવા લક્ષણો ઉભર� તો, � �દવસે આ લક્ષણો ઉભર� તે �દવસથી 

તેઓએ 7  �દવસો માટ� ઘરમા ંરહ� પોતાની �તને અલગ અથાર્ત અઈસોલેટ કર� દ�વી જોઈએ... પછ� ભલેને 

આવી ર�તે રહ�તા એમને 14 �દવસ ક� એથી વ� ુપણ થઇ ગયા હોય 

• જો તમે એવી કોઈ વ્ય�ક્ત સાથે રહ�તા હોય, ક� �ઓ  70 વષર્ ક� એથી વ� ુવયના હોય, અથાવ એવી વ્ય�ક્ત � 

સગભાર્ હોય, અથવા �ની રોગ પ્રિતકારક ક્ષમતા ઘટ� ગઈ હોય તો એમને 14 �દવસ �ધુી બી� �ાકં 

ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરો.  

• જો તમાર� ઘર� સાથે જ રહ��ુ ંપડ� એમ હોય તો શ� એટલા  એક બી�થી �ૂર રહ�વાનો પ્રયત્ન કરો. 

માર�  NHS 111નો સંપકર્  કયાર�  કરવો જોઈએ?  

• તેમ તમાર� બીમાર�ના ંએવા લક્ષણો અ�ભુવો ક� �મા ંતમે સામન્ય ર�તે � કરતા હો એમાથંી કાઈ ન કર� 

શકો, �મકક� ટ�વી જો�ુ,ં ફોનમા ંરચ્યાપચ્યા રહ��ુ,ં વાચં�ુ ંઅથવા �ઈુ ન શક્�ુ.ં  

• તમને એ�ુ ંલાગે ક� તમે ઘર� તમારા રોગના લક્ષણોને પહ�ચી વળ� શકો તેમ નથી 

• તમાર� �સ્થિત વધાર� કથળે. 

• 7 �દવસો પછ� પણ તમારા રોગના લક્ષણોમા ં�ધુારો ન જણાય. 

�ું  NHS 111નો સંપકર્  ક�વી ર�તે કર� શ�ંુ?  

તમે NHS 111 online coronavirus service (NHS ઓનલાઈન કોરોનાવાઈરસ સેવા https://111.nhs.uk/covid-19) 

નો ઉપયોગ કર� હવે પછ� �ુ ંકર�ુ ંતેની મા�હતી મેળવો. જો તમને ઓનલાઈન સિવ�સની �ગુમતા મળ� ન શક� તો, 

તમે111 ને ફોન કર� શકો (આ સેવા િન�લુ્ક છે). તમે તમાર� ભાષામા ંઈન્ટરિપ્રટર માટ� િવનતંી કર� શકો છો. 

જો મને માર� ઈિમગે્રશનની �સ્થિત િવષે �ચ�તા થતી હોય તો �ું થશે?  

�ગ્લેન્ડમા ં(England) આવતા દ�રયાપારના �લુાકાતીઓ ક� િવ�ઝટસર્, ક� �મા ં�કૂ�મા ં(UK) કોઈ પરવાનગી વગર 

રહ�તા હોય તેવા કોઈ પણ લોકો પાસે, ચા� ક� ખચર્ માગંવામા ંઆવશે ન�હઃ 

• કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) માટ� કસોટ� ક� તપાસ કરવા�ુ ં(પછ� ભલે કસોટ� એ� ુબતાવતી હોય ક� તમને 

કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) નથી) 

• કોરોનાવાઈરસ માટ� સારવાર (coronavirus) – જો તમે સારવાર શ� કરો, અને ત્યારબાદ આવી કસોટ� એ� ુ

બતાવે ક� તમને કોરોનાવાઈરસ નથી, તો તમને કસોટ�- તપાસના પ�રણામ મળ્યા બાદ કોઈ પણ સારવાર 

માટ� ખચર્ માગંવામા ંઆવી શક�. 

જો તમને ફકત કોરોનાવાઈરસ (coronavirus) માટ� કસોટ� અથવા સારવાર હોય તો તે માટ� ઈિમગ્રેશનની તપાસ 

કરવાની જ�ર હોતી નથી. 

https://111.nhs.uk/covid-19


 

કોરોનાવાઈરસ (Coronavirus) સંક્રમણ ફ�લા� ું અટકાવવા �ું  �ું મદદ કર� શ�ંુ?  
• એ બાબત �િુનિ�ત કરો ક� તમે સા� ુઅને �ટ પાણીનો ઉપયોગ કર�, ઓછામા ંઓછા 20 સેકન્ડસ માટ�, 

વારંવાર તમારા હાથ ધોશો. .  

• સદા ��તૃ અને �રુ�ક્ષત રહ�વા માટ� સલાહ �ચૂનો નો અમલ કરો. 

• �હ�ર પ�રવહન અને નાની �ુકાનોમા ં�યા ંલોકો માટ� 2 મીટર�ુ ંસામ�જક �તર �ળવ�ુ ંરાખ�ુ ંસભંવ ન 

હોય ત્યા ંમ� ઢાકં��ુ ંરાખો.  

વ� ુમા�હતી માટ� �લુાકાત લો:  

• NHS માગર્દશર્ન:  https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

• WHO માગર્દશર્ન: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

