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મારે COVID-19નું પરીક્ષણ ક્ારે કરાવવું જોઇએ ?
 • તમને COVID-19ના ચિન્ો જણાતાં ્ોય.

 • તમને ગંભીર બીમારીનું જોખમ વધારે છે અને તાજેતરમાં જ તમે COVID-19 થયો ્ોય તેવા કોઇ વયક્તના 
સંપક્કમાં આવયા છો.

 • તમે ઘરગથ્ ુ સંપક્ક  છો અથવા COVID-19 થયું ્ોય તેવા વયક્તના સંપક્કમાં આવયાનું વધુ કે મધયમ જોખમ છે.

ગંભીર બીમારીનું જોખમ કોને ્ોય છે?
 • ૬૦ વર્ષ કે તેથી વધુ વયના લોકો

 • સગભા્ષ સ્તીઓ

 • એબોરરજીનલ, ટોરસ સ્ટ્ટે આઇલેન્ડર અને પેસસરિક આઇલેન્ડર લોકો (૩૫ વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના)

 • સ્્થૂળતા, મધુમે્, હ્રદયનો ગંભીર રોગ, લાંબા સમયથી િાલતી િેિસાની બીમારી (છેલલા ૧૨ મહ્નામાં અસ્પતાલમાં દાખલ થવું પડું ્ોય 
તેવા દમના રોગ સહ્ત), લાંબા સમયથી િાલતી યકૃત અથવા મથૂત્રપપં્ડની ગંભીર બીમારી, સરરિય કેનસર અથવા રોગપ્રચતકારક ક્ષમતા નબળી 
્ોય તેવા લોકો

 • તેમના િેિસાં, હ્રદય અથવા રોગપ્રચતકારક ક્ષમતાને અસર કરતી ચવકલાંગતા ધરાવતા લોકો સહ્તના કેટલીક ચવકલાંગતા ધરાવતા લોકો

 • વદ્ધસંભાળ અને ચવકલાંગતા સંભાળ સુચવધાઓના ર્ેવાસીઓ

 • જેમણે રસી નથી લીધી તેવા ૧૮વર્ષ કે તેથી વધુ વયના લોકો 

મારે COVID-19નું કયું પરીક્ષણ કરાવવું જોઇએ?
તમને COVID-19 થયો છે કે કેમ તે તપાસવા તમે બે જુદા જુદા પરીક્ષણો કરી શકો છો. રેપપડ એન્ટિજન ટેિસટિ 
(RAT) કે જે તમે જાતે કરી શકો છો અને PCR (પીસીઆર) (નાક અને ગળાના સ્વોબ) પરીક્ષણ કે જે પરીક્ષણ 
કેનદ્રમાં કરવામાં આવે છે

 • જો તમને ગંભીર બીમારીનું જોખમ વધારે હોય તો, PCR પરીક્ષણ કરાવવું જોઇએ. જો તમે PCR પરીક્ષણનું 
પરરણામ ઝ્ડપથી મેળવી શકો તેમ ન ્ોવ તો, જયારે PCRના પરરણામની રા્ જોતા ્ોવ તયારે (જો તમારી પાસે 
્ોય તો) રેહપ્ડ એચનટજન ટસે્ટ કરો.

 • જો તમને ગંભીર બીમારીનું વધુ જોખમ ન ્ોય તો, જો તમારા ્ડૉ્ટરે તમને PCR પરીક્ષણ કરાવવાનું ન કહું ્ોય 
તો, તમે રેહપ્ડ એચનટજન પરીક્ષણ કરી શકો છો.

જો મારું  COVID-19ના પરીક્ષણનું પરરણામ ્કારાતમક આવે તો મારે 
શું કરવું?
 • જો તમારું  PCR પરીક્ષણનું પરરણામ ્કારાતમક ્ોય તો, તમને લક્ષણો ન જણાતાં ્ોય તો પણ, તમને  

COVID-19 છે. તમારે COVID-19 થયું ્ોય તેવા લોકો માટનેી સલા્નું, COVID-19નું પરરણામ ્કારાતમક 
આવવું અને ઘરે સલામત રીતે COVID-19ની સારવાર કરવી, પાલન કરવું જોઇએ.

 • જો તમારું  રેહપ્ડ એચનટજન પરીક્ષણ ્કારાતમક આવયું ્ોય તો, તમારું  પરરણામ Service NSW પર નોંધાવો 
અને COVID-19નું પરરણામ ્કારાતમક આવવું અને ઘરે સલામત રીતે COVID-19ની સારવાર કરવી પર આપેલ 
સલા્નું પાલન કરો. 

જો તમને આરોગય ચવરયક કોઇ ચિંતા ્ોય અને ભારા સ્ાયની જરૂર ્ોય તો, TIS (ટીસ)ને 131 450 પર િોન કરો અને  
1800 022 222 પર Health Direct (્ેલથ ર્ડરે્ટ)ની માંગણી કરો.
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