
કોરોનાવાયરસ (COVID-19)

COVID-19ની તપાસ

તપાસ કોણે કરાવવી જોઇએ?
જેમને પણ શરદી કે સળેખમ (ફ્લુ)ના ચિન્હો જણાતા ં્હોય, 
એકદમ ્ળવા ચિન્હો ્હોય તહો પણ, તમેણે જેમ બને  
તમે જલદી COVID-19ની તપાસ કરાવવી જહોઇએ. 
COVID-19ના ચિન્હોમા ંનીિનેાનહો સમાવશે થાય છે:

• તાવ ઉ.દા. ઠંડી લાગવી, રાત્ે પરસવેહો થવહો
• શ્વસનતતં્ના ચિન્હો જેવા કે ખાસંી, ગળામા ંદલુખાવહો/

ગળામા ંખરાશ, નાકમાથંી પાણી નીકળવલુ,ં શ્વાસ લવેામા ં
તકલીફ, સવાદ અથવા ગધં ન આવવા

• બીજા ચિન્હોમા ંસનાયલુ અને સાધંાઓમા ંકળતર, ઝાડા, 
ઉલ્ી/ઉબકા અને ભખૂ ન લાગવીનહો સમાવશે થાય છે.

જયારે તમે તપાસ કરાવો તયારે શુ ંઅપેક્ા રાખવી?
• તપાસ નન:શલૂક, સરળ અને ઝડપી છે.
• જહો તમને જે ત ેતપાસ કેનદ્રમા ંજવા મા્ે ભલામણ 

કરવામા ંઆવી ્હોય તહો, કૃપા કરી ભલામણ પત્ જહોડે 
લઇને જશહો. મહો્ા ભાગના કેનદ્રહોમા ંતનેી જરૂર નથી.

• તપાસ અને શ્વસનતતં્ના કેનદ્રહોના કમ્મિારીઓએ માસક, 
ગાઉન, ્ાથના મહોજા અને િ્રેા પર રક્ષણ મા્ે બીજલુ  ં
આવરણ પ્રેેલા ં્શે.

• કમ્મિારીઓ તમને તમારા ચિન્હો નવષે પછૂશે.
• તપાસના નમનૂા, તમારા નાક અને ગળાની અંદરથી 

લવેામા ંઆવશે. 

મારી તપાસ થયા પછી શુ ંથશે?
• તમારી તપાસનલુ ંપરરણામ આવી જાય અન ેતમને સારલું થઇ 

જાય તયા ંસલુધી તમારે ઘરે (બીજાઓથી દૂર) જ ર્વે લુ ંજહોઇએ.
• ક્હોક્ી ્હોય અથવા દાકતરી સારવાર લવેા જવા 

નસવાય તમે ઘરની બ્ાર ન જઇ શકહો. તમે કહોઇને 
મળવા પણ ન બહોલાવી શકહો.

• જહો તમારા ચિન્હો ગભંીર થઇ જાય (ઉ.દા. શ્વાસ ન 
લવેાતહો ્હોય), તહો ત્ણ શનૂય (000) પર ફહોન કરશહો. 
તમારી COVID-19ની તપાસ થઇ છે, તે એમ્બયલુલનસના 
કમ્મિારીઓને જણાવશહો.

• જહો તમારા ઘરમા ંતમારી સાથ ેબીજલુ  ંકહોઇ ર્તે લુ ં્હોય 
તહો, તમારે અલગ ઓરડામા ંર્વે લુ ંજહોઇએ. જયારે ઘરના 
બીજા સભયહો સાથ ેએક જ ઓરડામા ં્હો, તયારે સજજીકલ 
માસક પ્રેહો અને અનય લહોકહોથી ૧.૫મી્ર દૂર ર્હો, 

• સવચછતા જાળવહો. તમારા ્ાથ વારંવાર ધલુઓ. ખાસંી 
અને છીંક તમારી કહોણીમા ંઅથવા ્ીશયલુમા ંખાવ.

જાતે અલગ રહવેા બાબતમા ંવધ ુમાહહતી હું 
કાથંી મેળવી શકંુ?
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/
covid-19/Pages/resources.aspx 

• જહો તમે જેને COVID-19નહો િપે લાગયહો ્હોય તવેા 
વયકકતના નજીકના સપંક્મમા ંઆવયા ્હો, તહો તમેને 
છેલલીવાર મળયા તયારથી ૧૪ રદવસ સલુધી તમારે ઘરે 
ર્વે લુ ંજરૂરી છે. (નજીકના સપંક્મમા ંઆવવામા ં- જે 
વયકકતને COVID-19નહો િપે લાગયહો ્હોય તે વયકકત 
ચબમાર થઇ, તનેા છેલલા ૪૮ કલાકમા ંતમેની સાથ ેએક 
જ ઘરમા ંર્તેા ં્હોવલુ ંઅથવા ૧૫નમનન્થી વધલુ સમય 
સામસામે પસાર કરવહો અથવા બધંીયાર જગયામા ંતમેની 
સાથ ે૨ કલાક ર્વે લુ ં- નહો સમાવશે થાય છે). 

• ભલે તમને ્ાલમા ંસારલું લાગી રહલુ ં્હોય અને તમારી તપાસનલુ ં
પરરણામ નકારાતમક આવયલુ ં્હોય તહો પણ, ઘરમા ંજ અલગ 
ર્વે લુ ંદરેક નજીકના સપંક્મમા ંઆવલેાઓને લાગલુ પડે છે. 

મને મારી તપાસનુ ંપહરણામ કેવી રીતે મળશે?
• સામાનય રીતે તમારી તપાસનલુ ંપરરણામ ૨૪થી ૪૮ 

કલાકમા ંતમને મળી જશે, પરંત લુ કૃપા કરી ૭૨ કલાક 
સલુધી રા્ જહોશહો. 

• જહો તમે તમારી તપાસ ઇમરજનસી ડીપા ્્મમને્મા ંઅથવા 
જા્રે દવાખાનાના ંCOVID-19 કલીનીકમા ંકરાવી 
્હોય અને જહો તમે પથેહોલહોજી COVID-19 એસએમએસ 
રરઝલ્ સવેા મા્ે નોંધણી કરાવી ્હોય તહો, તમારી 
COVID-19 તપાસનલુ ંનકારાતમક પરરણામ તમને 
એસએમએસ દ્ારા મળી શકે છે. જહો તમે નોંધણી નર્ં 
કરાવહો તહો તમારા સથાનનક આરહોગય જજલલાના જા્રે 
આરહોગય અનધકારીનહો તમને ફહોન આવશે. 

• જહો તમે તમારી તપાસનહો નમનૂહો તમારા દાકતરને 
અથવા બીજી કહોઇ જગયાએ આપયહો ્શ ેતહો, તમારા 
દાકતર તમને તમારલું પરરણામ આપશે. 

જો મારી તપાસનુ ંપહરણામ હકારાતમક આવશે 
તો શુ ંથશે?
• એનએસડબલયલુ ્લેથ તમારી  

દેખભાળ કરશે. તમારી પાસે  
મડેીકેર કાડ્મ નર્ં ્હોય તહો પણ, 
તમારી સારવારનહો કહોઇ ખિ્મ  
થશ ેનર્ં.

Gujarati

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/resources.aspx


હુ ંતપાસ કા ંકરાવી શકંુ?
• એક COVID-19 કેનદ્રની મલુલાકાત લહો: https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
 અથવા 
• તમારા દાકતરને ફહોન કરહો 

એનએસડબલ્ ુહલેથના COVID-19ના તપાસ કેન્દ્રના સથળો:  

ઉપનગર સથળ કામકાજના કલાકહો ફહોન 
ભલામણ 
પત્ની 
જરૂર છે?

કોરોનાવાયરસ (COVID-19)

COVID-19 ની તપાસ
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