યુકે સરકાર

ટેસ્ટ અને ટ્રસ
ે

તમારી પોતાની જાતે ઘરે કઈ
રીતે કોરોનાવાયરસ (કોવવડ-19)
નું પરીક્ષણ કરવું

આ વાાંચવા માટેની સરળ માર્ગદર્શિકા છે .
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પરરચય

આરોગ્ય અને
સામાજિક સાંભાળ
વવભાર્

આ માર્ગદર્શિકા સરકારના આરોગ્ય અને સામાજિક
સાંભાળ વવભાર્માાંથી આવે છે .

આ તમને કહે છે :
Home Test

•

જ્યારે તમે તમારી પરીક્ષણ કીટ
મેળવો ત્યારે શુાં કરવુાં.

•

કોરોનાવાયરસ માટે જાતે
પરીક્ષણ કેમ કરવુાં.

કોરોનાવાયરસ એ એક એવી બીમારી છે િે
દુનનયાભરમાાં ફલાઈ
ે
રહી છ.ે
ઘણાાં લોકો તેને COVID-19 કહે છે .

અમારી પાસે કોરોનાવાયરસ માટે એક પરીક્ષણ છે .
તમે જાતે િ પરીક્ષણ કરી શકો છો.

કોરોનાવાઇરસ
તમને કોરોનાવાયરસ હોય શકે છે અને
તમે બીમાર ન પણ હોવ.

કેટલાક લોકો તેનાથી ખૂબ બીમાર થાય છે .

કોરોનાવાયરસના લક્ષણો
તમને તીવ્ર તાવ અને ઉધરસ હોઈ શકે છે .

તમે વસ્તુઓનો સ્વાદ કે ર્ાંધનો અનુભવ ન કરી
શકો.
િો તમને કોરોનાવાયરસ ના કોઈ લક્ષણો હોય
તો તમારે અલગ રિેવું આવશ્યક છે અને
પરીક્ષણ આરક્ષક્ષત કરાવી શકો છો.

આઇસોલેટનો અથગ:

•

તમારે ઘરે િ રહેવુાં િોઈએ.

•

તમારે અન્ય લોકોની નજીક ન િવુાં િોઈએ.

•

તમે બહાર િઈ શકતા નથી.
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પરીક્ષણ રકટ ને રજીસ્ટર કરો.
રજીસ્ટર અથગ એ છે કે સરકારને કહો કે તમે
પરીક્ષણ કરવા િઇ રહ્યા છો અને તે તેમને પરત
મોકલશો.
તમારે તમારું પરીક્ષણ રજીસ્ટર કરાવવુાં િ
િોઇએ, અન્યથા તમે તમારા પરીક્ષણનુાં પરરણામ
પ્રાપ્ત કરશો નહીં.
અહી િઈને તમારું પરીક્ષણ રજીસ્ટર કરાવો:
www.gov.uk/register-home-test
રજીસ્ટર કરવા માટે તમને િરૂર પડશે:
•

તમારો ઓડડ ર ID. તે 10 અાંકોનુાં બનેલુાં છે .
તમે મેળવેલ સાંદેશ અથવા ઇમેઇલમાાં તમે
આને શોધી શકો છો.

•

તમારી પરીક્ષણ રકટ બારકોડ. તે 11 અક્ષરો
અને અાંકોનો બનેલો છે . આ બારકોડ તમારી
બૂકલેટ, પ્લાજસ્ટક ટ્યુબ, બાયોહેઝાડડ બેર્ અને
રરટનગ બોક્સ પર છે .

•

વપ્રપઇડ
ે રરટનન લેબલ પર તમારો રોયલ
મેઇલ બારકોડ તે 13 અક્ષરો અને અાંકોનો
બનેલો છે .

પરીક્ષણ માટે તૈયારી કરો

પરીક્ષણ વવશે કોઈ ચચિતા કરવાની િરૂર નથી.
તે ખૂબ િ ઝડપી હશે અને તેનાથી નુકસાન
થશે નહીં.

સપાટીને સ્વચ્છ અને કોરી કરો.
પહેલા સપાટીને સાફ કરીને સુકાવી લો પછી
તેના પર પરીક્ષણ કીટમાાંથી બધુાં બહાર કાઢો.

િો તમારું નાક વહેતુાં હોય, તો તમારે પરીક્ષણ
કરતાાં પહેલા ટીશ્યુ વડે નાક સાફ કરવાની
િરૂર રહેશે. ઉપયોર્માાં લેવાયેલ ટીસ્યૂને
કચરાપેટીમાાં ફેંકો.

તમે પરીક્ષણ કરો તે પહેલાાં, તમારા હાથને
સાબુ અને પાણીથી ધોઈ લો.

તમે તમારા ર્ળા અને તમારા નાકમાાંથી
સ્વેબનો ઉપયોર્ કરીને પરીક્ષણ કરશો.
સ્વેબ એક મોટા કોટન બડ િેવુાં છ.ે

તમે તમારા ર્ળા અને તમારા નાક બાંને માટે
એક િ સ્વેબનો ઉપયોર્ કરશો.
જો તમે તમારા ગળાને સ્વેબ કરી શકતા
નથી, તો તમે તેના બદલે બાંને નાકના ફોયણાાંને
સ્વેબ કરી શકો છો.

પેકેિ ખોલો અને સળીના છે ડાએ પકડીને
હળવેથી સ્વેબ કાઢો.
સ્વેબની ટીપને અન્ય સપાટીઓ પર સ્પશગ થવા
દેશો નહીં નહહિતર તો તે તમારા પરરણામોમાાં
ભેળસેળ કરી શકે છે .
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ગળાનો સ્વેબ

તમારા મોંની અાંદર િઓ
અને તમારા
ુ
કાકડા શોધી કાઢો. તમારા કાકડા તમારા
ર્ળાના પાછલા ભાર્માાં આવેલો એક
નરમ ભાર્ છે .

'આઆ'' કહો

તમારે તમારું મોં ખોલવાની અને તમારી
જીભ બહાર કાઢવાની િરૂર છે .
તમારા ર્ળામાાંથી નમૂનો લેવા માટે
સ્વેબનો ઉપયોર્ કરો.

સ્વેબને તમારા ર્ળાના નરમ ભાર્ો ઉપર
દરેક બાિુ એ 4 વખત િળવાશપૂવનક
ઘસો.
આ થોડુક અસ્વસ્થ હોઈ શકે છે અને
તમને બોલતા બાંધ કરી શકે છે , પરું તુ તે
નુકસાન કરશે નહીં.
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નાકનો સ્વેબ
તમારા ર્ળામાાંથી નમૂના લેવા માટે એિ
સ્વેબનો ઉપયોર્ કરો. િો તમારું એક
ફોયણાં વીંધાયેલુાં હોય, તો બીજા
ફોયણામાાં સ્વેબ કરો.
સ્વેબને તમારા નસકોરામાાં નાખો અને તેને
ધીમેથી ઉપરની તરફ િવા દો.
તે નુકસાન કરશે નહીં અને તે વધુ આર્ળ
િશે નહીં.
સ્વેબને હળવાશપૂવગક પૂરી 10 વખત
ગોળ-ગોળ ફે રવો. તે નુકસાન કરશે નહીં
પરું તુ થોડુક અસ્વસ્થ કરી શકે છે .
િો તમે તમારા ર્ળામાાં સ્વેબ નથી કયુગ,
તો હવે બીજા નસકોરાને સ્વેબ કરો.

સ્વેબને પ્લાસ્સ્ટકની નળી માાં મૂકો.
પ્લાસ્સ્ટકની નળી એ એક નાનો જાર છે
િે થોડાક પ્રવાહીથી ભરેલી છે .
ખાતરી કરો કે પ્રવાહી ટ્યુબમાાં રહે છે .

સ્વેબના છે ડા ને કાપી નાખો િેથી તે
વળ્યા વવના પ્લાજસ્ટકની નળીમાાં બાંધ બેસે.

પ્લાજસ્ટક ટ્યુબના ઢાુંકણને ફરી ચુસ્ત રીતે
બાંધ કરો અને ચકાસો કે તે બરાબર છે .

થઈ ર્યુાં , સારું કયુું.
હવે તમારે પરીક્ષણ પૂરું કરવાની અને તેને
પાછુ ું મોકલવાની િરૂર છે .
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તમારું પરીક્ષણ પેક કરો
શોષક પેડ એ નરમ ફેક્ષિકનો એક નાનો
ટુકડો છે .
પ્લાજસ્ટકની ટ્યુબ અને શોષક પેડ બન્નેને
એકસાથે વઝપ લોક બેર્માાં મૂકો.

પછી, વઝપ લોક બેર્ને બાયોિેઝાડડ બેગ
માાં મૂકો.
બાયોહેઝાડડ બેર્ ની ઉપર બારકોડ હશે.

બેર્ની અાંદરથી થોડી હવા બહાર નીકળી
િવા દો.
પછી બેર્ના ઉપરના ભાર્ેથી ક્ષસલ્વર
સ્રીપને બહાર કાઢો. અાંદરની બાિએ
ુ
ચીકાશવાળો ભાર્ છે .
બેર્ને બાંધ કરવા માટે તેના ઉપરના ભાર્ને
એકસાથે દબાવો.

તેને રેખાઓની સમાાંતરે વાળીને કાડડ બૉડડ
બોક્સ બનાવો.

પહેલા, તેને બોક્સના આકારમાાં બનાવવા
માટે તમામ 4 બાિુ ઓને કેન્ર તરફ વાળો

પછી, ડાબા અને િમણા પડોને નીચેની
બાિુ વાળો અને તેમણે તક્ષળયા પર
કાણાાંમાાં ધકલો.
ે આ બાિુ ઓને િગ્યામાાં
પકડી રાખશે.

બેર્ને તમારા કાડડ બોડડ
બોક્સની અાંદર મૂકો.

ઢાુંકણની બાિુ ઓ અને આર્લા પડોને
વાળો અને બોક્સને બાંધ કરવા માટે તેને
તક્ષળયામાાં ધકેલો.

સુરક્ષા સીલ

સુરક્ષા સીલ સાથે તેને બાંધ કરો.
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તમારા પરીક્ષણ પરરણામો મેળવો
તમને તરત િ પરીક્ષણ પરરણામો
જાણવા નહીં મળે . તેને પરીક્ષણ માટે
લેબમાાં મોકલવામાાં આવશે.

તમારે તમારા પરીક્ષણ પરરણામો માટે રાહ
િોવી પડશે. આને 3 રદવસો િેટલો
સમય લાર્શે.
તમને અથવા તમે િેની સાથે રહો છો તે
વ્યક્ક્તને િો કોરોનાવાયરસના કોઈ
લક્ષણો હોય, તો પોતાની જાતે અલર્
રહેવાનુાં ચાલુ રાખો જ્યારે તમે તમારા
પરીક્ષણ પરરણામોની રાહ િુ ઓ છે .

તમને તમારા પરીક્ષણ પરરણામો ટેક્સ્ટ
અથવા ઇમેઇલ દ્વારા મળશે.

જો તમારૂ પરીક્ષણ પરરણામ પોવઝટીવ છે

+

તેનો અથગ એ કે તમને કોરોનાવાયરસ છે .
િો તમને લક્ષણો છે તો તમારે તમારા
લક્ષણો શરૂ થયાના રિવસથી 10 રિવસો
સધી અલગ રિેવું આવશ્યક છે .
િો તમને લક્ષણો ન હોય તો તમે જ્યારે
પરીક્ષણ કર્ું ત્યારથી 10 રિવસ માટે
તમારે આઈસોલેટ રિેવું જોઈએ.

જો તમારૂ પરીક્ષણ પરરણામ નેગેટીવ છે

+

તેનો અથગ એ છે કે પરીક્ષણમાાં
કોરોનાવાયરસ મળ્યો નથી.
તમારે ત્યાાં સુધી અલર્ રહેવાની
િરૂરનથીજ્યાાં સુધી:

ટે સ્ટ એન્ડ ટર ે સ

•

•

તમારા ઘરમાાં કોઈને લક્ષણો ન હોય

•

NHS ટેસ્ટ એન્ડ રેસે તમને પોતાની જાતે
અલર્ રહેવાનુ નથી કહેલુાં
તમે સારું અનુભવશો: તમે સારું અનુભવો
છો - િો તમને અસ્વસ્થતા લાર્ે, તો જ્યાાં
સુધી તમને સારું ન લાર્ે ત્યાાં સુધી ઘરમાાં
રહો

9

વધ માવિતી માટે
િો તમને વધારે માનહતીની િરૂર હોય, તો કૃ પા
કરીને અહી મુલાકાત લો:
www.gov.uk/government/publicatio
ns/supported-living-servicesduring-coronavirus-covid-19
િો તમને તમારા કોરોનાવાયરસ પરીક્ષણ વવશે
કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃ પા કરીને કોલ કરો:
•

119 િો તમે ઈંગ્લેન્ડ, વેલ્સ અથવા ઉત્તરી
આયલેન્ડમાાં રહો છો

•

0300 303 2713 િો તમે સ્કોટલેન્ડમાાં રહો
છો
લાઇન્સ દરરોિ સવારના 7 વાગ્યાથી
રાવિના 11 વાગ્યા સુધી ખુલી રહે છે .

િો તમે બીમાર િેવુાં અનુભવો છો, અથવા તમે 7
રદવસ પછી સ્વસ્થ થતાાં નથી:
•

અહી NHS 111 ની ઓનલાઇન મુલાકાત લો
www.111.nhs.uk

•

અથવા111પર કોલ કરો

