
 
 
 
 
 
 

માર્ચ 1, 2021 ના રોજ સુધારેલ 

  
Gujarati 

કોવિડ-19 માટ ેપરીક્ષણ થયલે વ્યવતિઓ માટ ેઅનસુરિાની સરૂ્નાઓ 

શા માટ ેમારું પરીક્ષણ કરિામાું આવ્યુું હિુું? 

હુું આરોગ્ય સુંભાળ કાયચકિાચ છુું 

 નીર્ેનુું માર્ચદશચન આરોગ્ય સુંભાળ કાયચકિાચન ેલાર્ુ પડિુું નથી. પરીક્ષણ અને વતલયરન્સ પર કોવિડ-19 ઝડપી સુંદભચ જાહેર આરોગ્ય 

માર્ચદશચન  અને જો લાર્ુ પડે િો િમારા વ્યિસાવયક આરોગ્ય અન ેસલામિી વિભાર્ સાથ ેઅનુસરો. 

હુું શાળામાું કામ કરું છુું અથિા શાળા (જે.ક ે- ગ્રડે 12) માું હાજર છુું અથિા બાળકો છે જે શાળામાું ભણ ેછે 

 જો િમે શાળામાું કામ કરો છો અથિા શાળામાું હાજરી આપિા હોિ અથિા શાળામાું કોઈ બાળક ભણે છે, િો કૃપા કરીન ેશાળાના 

વિદ્યાથીઓ,સ્ટાફ અને મુલાકાિીઓ માટે કોવિડ-19 માટેના પરીક્ષણ સુંબુંધી અનુસરિાના સૂર્નોમાું  આર્ળનુું માર્ચદશચન જુઓ. 

અનસુરિાના સરૂ્નો 

 
હુું કોવિડ -19 કેસના નજીકના સુંપકચમાું આવ્યો છુું 

અથિા પાછલા 14 દદિસમાું મેં કનેેડાની બહાર પ્રિાસ 

કયો છે 

હુું કોવિડ -19 કેસના નજીકના સુંપકચમાું આવ્યો નથી અને 

પાછલા 14 દદિસોમાું મેં કેનડેાની બહાર પ્રિાસ કયો નથી 

મન ેલક્ષણો  છે 
 િમારા પરીક્ષણ પદરણામોની રાહ જોિા હોય 

ત્યારે સ્િયુંને-અલર્ કરો. 

 જો િમારું પરીક્ષણ નકારાત્મક છે, િો િમે કેસના 

સુંપકચમાું આવ્યા હોિ િેના છેલ્લા દદિસથી અથિા 

િમે ઓન્ટારીયોમાું પાછા આવ્યા િે દદિસથી 14 

દદિસ માટે સ્િયું-અલર્ રહો. 

 જો િમારું પરીક્ષણ નકારાત્મક હિુું જે િમારા 

સ્િયું-અલર્ થયાના 7 દદિસ પહલેા કરિામાું 

આવ્યુું હિુું, િો િમારા સ્િયું અલર્ થયાના 

સમયર્ાળાના 10 માું દદિસે અથિા 10 દદિસ 

પછી પરીક્ષણનુું પુનરાિિચન કરો 

 જો િમારું પરીક્ષણ સકારાત્મક છે, િો િમારે 

લક્ષણો શરૂ થયા પછી 10 દદિસ* સુધી ઘર ે

રહેિુું જોઈએ અને સ્િયું-અલર્ થિુું જોઈએ. 

10 દદિસ* પછી જો િમન ેિાિ ન આિે અને 

ઓછામાું ઓછા 24 કલાક માટ ેિમારા 

લક્ષણોમાું સુધારો થિો હોય િો િમે સ્િયું-અલર્ 

થિાનુું બુંધ કરી શકો છો. 

 

 

 િમારા પરીક્ષણ પદરણામોની રાહ જોિા હોય ત્યારે 

સ્િયુંને-અલર્ કરો. 

 જો િમારું પરીક્ષણ સકારાત્મક છે, િો િમન ેલક્ષણો 

શરૂ થયા પછી િમાર ે10 દદિસ* સુધી ઘરે રહેિુું 

જોઈએ અને સ્િયું-અલર્ થિુું જોઈએ. 10 દદિસ* 

પછી જો િમન ેિાિ ન આિે અન ેઓછામાું ઓછા 

24 કલાક માટે િમારા લક્ષણોમાું સુધારો થિો હોય િો 

િમે સ્િયું-અલર્ થિાનુું બુંધ કરી શકો છો. 

 જો િમારું પરીક્ષણ નકારાત્મક છે, િમન ેહિે િાિ 

નથી આિિો અને ઓછામાું ઓછા 24 કલાક સુધી 

િમારા લક્ષણોમાું સુધારો થિો હોય િો િમે સ્િયું-

અલર્ થિાનુું બુંધ કરી શકો છો. 

 જ્યારે િમે િમારા પરીક્ષણ પદરણામોની રાહ જોિા 

હો ત્યારે ઘરના સભ્યોએ પણ સ્િયું-અલર્ થિુું 

જોઈએ.જો ઘરના બધા સભ્યો સકારાત્મક પરીક્ષણ 

કરનાર વ્યવતિના સુંપકચમાું હિા િો િેના છેલ્લા 

દદિસથી 14 દદિસ માટે સ્િયું-અલર્ થિુું આિશ્યક 

છે. િેમના સ્િયું-અલર્ થયાના 10 માું દદિસ ેઅથિા 

10 દદિસ પછી પરીક્ષણ કેન્ર માું િેમની િપાસ 

કરાિિી જોઈએ. 

http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_clearing_cases_guidance.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/covid-19-assessment-centres/?accordion=follow-up-instructions-for-school-children-staff-visitors-tested-for-covid-19
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
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 હુું કોવિડ -19 કસેના નજીકના સુંપકચમાું આવ્યો છુું 

અથિા પાછલા 14 દદિસમાું મેં કનેેડાની બહાર પ્રિાસ 

કયો છે. 

 

મન ેલક્ષણો નથી, હુું કોઈ કોવિડ-19 કસેના નજીકના 

સુંપકચમાું આવ્યો નથી, અન ેમેં પાછલા 14 દદિસમાું 

કેનડેાની બહાર પ્રિાસ કયો નથી 

 

મને લક્ષણો છે 

 (અસુંમિ) 

 જ્યારે િમે િમારા પરીક્ષણ પદરણામોની રાહ 

જોિા હો ત્યારે ઘરના સભ્યોએ પણ સ્િયું-અલર્ 

થિુું જોઈએ.જો િમે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો 

છો, િો િેઓએ િમારી સાથે સુંપકચ કયો િેના 

છેલ્લા દદિસથી 14 દદિસ માટે સ્િયું-અલર્ 

થિાનુું ર્ાલ ુરાખિુું આિશ્યક છે અને િેમના 

સ્િયું-અલર્ થયાના 10 માું દદિસ ેઅથિા 10 

દદિસ પછી પરીક્ષણ કેન્ર માું િેમની િપાસ 

કરાિિી જોઈએ. 

 

મન ેલક્ષણો 

નથી 

 િમારે કેસના સુંપકચ આવ્યા િેના છેલ્લા દદિસથી 

અથિા ઓન્ટારીયોમાું પાછા ફયાચ પછીના 

દદિસથી 14 દદિસો સુધી િમારે સ્િયું-અલર્ 

થિુું જોઈએ, પછી ભલ ેિમારું પરીક્ષણ 

પદરણામ નકારાત્મક હોય, કારણ કે લક્ષણો 

દેખાિા માટે િે કેટલોક સમય લઈ શકે છે. 

 જો િમે COVID-19 ના કેસના નજીકના 

સુંપકચમાું આવ્યા હોિ અને નકારાત્મક પરીક્ષણ કયુું 

હોય જે િમારા સ્િયું-અલર્ થયાના 7 દદિસ 

પહેલાું કરિામાું આવ્યુું હિુું, િો સ્િયું-અલર્ 

થયાના સમયર્ાળાના 10 માું દદિસે અથિા 10 

દદિસ પછી પરીક્ષણનુું પુનરાિિચન કરો. 

 જો િમન ેફતિ કોવિડ ર્ેિિણી ઍપ દ્િારા 

એતસપોઝર સૂર્ના મળી છે, જો િમારું 

પરીક્ષણ પદરણામ નકારાત્મક છે, િો િમારે હિે 

સ્િયું-અલર્ થિાની જરૂર રહેશે નહીં. 

 જયારે િમે સ્િયું-અલર્ હોિ ત્યારે આિશ્યક 

કારણો વસિાય ઘરના સભ્યોએ ઘરે રહેિુું જોઈએ 

જો િમે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો, િો િેઓએ 

િમારી સાથે સુંપકચ કયો િેના છેલ્લા દદિસથી 

14 દદિસ માટે સ્િયું-અલર્ થિુું આિશ્યક છે 

અને િેમના સ્િયું-અલર્ થયાના 10 માું દદિસ ે

અથિા 10 દદિસ પછી પરીક્ષણ કેન્ર માું િેમની 

િપાસ કરાિિી જોઈએ. 

 િમારા પરીક્ષણ પદરણામોની રાહ જોિા િમારે સ્િયું-

અલર્ થિુું જરૂરી નથી. 

 જો િમારું પરીક્ષણ સકારાત્મક છે, િો િમારા 

પરીક્ષણના દદિસ પછીના 10 દદિસ* માટે સ્િયું-

અલર્ થાિ. 

 જો ઘરનાું સભ્યોમાું લક્ષણો ન હોય િો િેઓ કામ પર 

જઈ શકે છે. જો િમે સકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો, િો 

િેઓએ િમારી સાથે છેલ્લા સુંપકચમાું આવ્યા હોય 

ત્યારથી 14 દદિસ માટે સ્િયું-અલર્ થિુું આિશ્યક છે 

અને િેમના સ્િયું-અલર્ થયાના 10 માું દદિસ ે

અથિા 10 દદિસ પછી પરીક્ષણ કેન્ર માું િેમની 

િપાસ કરાિિી જોઈએ. 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=get-tested
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*જો િમને હોવસ્પટલમાું દાખલ કરિામાું આિે અને ICU કક્ષાની સુંભાળની આિશ્યકિા હોય અથિા અવિશય નબળી રોર્પ્રવિકારક શવતિ હોય િો 

(દા.િ. િમે કેન્સરની કીમોથેરાપીમાુંથી પસાર થઈ રહ્યા છો) 20 દદિસ માટે સ્િયું-અલર્ રહો. જો િમે વિદેશથી પાછા ફયાચ પછી કોવિડ -19 માટે 

સકારાત્મક પરીક્ષણ કયુું છે, િો 14 દદિસ માટે સ્િયું-અલર્ રહો. 

 

નોંધ: ઉપરોતિ િમામ સુંજોર્ો માટ,ે જ્યારે િમે સ્િયું-અલર્ રહેિાનુું પૂણચ કરો છો, ત્યારે બીજાઓથી વ્યવતિર્િ અુંિર રાખિાનુું ર્ાલ ુ

રાખો, િમારા હાથન ેિારુંિાર સાફ કરો, સ્િયુંનુું-વનરીક્ષણ કરો અન ેજો િમને કોઈ કોવિડ-19  લક્ષણો માુંથી કોઈ એક વિકવસિ થાય છે, 

િો ફરીથી પરીક્ષણ કરાિો. જ્યારે વ્યકવિર્િ અુંિર શતય નથી અન ેબધી બુંવધયાર સાિચજવનક જગ્યાઓ પર,માસ્ક પહેરો અથિા ર્હેરાન ે

આિદરિ પણ કરો.(શહેરના ટોરન્ટો કાયદા દ્િારા અને O. Reg 364 મુજબ) 

   વિદશે પ્રિાસ પછી પરીક્ષણ 

વિદેશથી આિિા મુસાફરોએ ઘરે જ નમૂનાનુું કલેતશન કરિાની કીટનો ઉપયોર્ કરીન ેિેમના ફરવજયાિ તિોરેન્ટાઇન સમયર્ાળાના 10 

માું દદિસે અથિા 10 દદિસ પછી કોવિડ-19 માટે પરીક્ષણ કરિુું આિશ્યક છે. વિદેશથી કેનેડા પાછા ફરિા વિશેની િધુ માવહિી કેનેડા 

સરકારની િેબસાઇટ પર મળી શક ેછે. 

 

 િમારું પરીક્ષણ પદરણામ કિેી રીિ ેમળશ ે

િમારા પદરણામો મેળિિા માટ ેિમે પરીક્ષણ કેન્ર પર જે ઉપયોર્ કયો િે જ ઓળખનો ઉપયોર્ કરો. 

 ઓન્ટારીયો આરોગ્ય કાડચ સાથે: 

o covid-19.ontario.ca ની મુલાકાિ લો અને "િમારા પદરણામો િપાસો" પર વતલક કરો. 

o  સુંકેિોને અનુસરો અને બધી વિનુંિી કરેલી માવહિી દાખલ કરો. 

 ઓન્ટારીયો આરોગ્ય કાડચ વિના: 

o કેટલાુંક પરીક્ષણ કેન્રો એક પરીક્ષણ લેબલ પ્રદાન કરે છે જેમાું િમારો િબીબી સુંદભચ નુંબર અને એક ર્કાસણી કોડ શામેલ છે 

જે િમન ેિમારા પદરણામો ઓનલાઇન મેળિિામાું સક્ષમ બનાિશ.ે જો િમન ેિબીબી સુંદભચ નુંબર અને ર્કાસણી કોડ બુંને 

આપિામાું આિે છે, િો covid-19.ontario.ca ની મુલાકાિ લો, "િમારા પદરણામો િપાસો" પર વતલક કરો અને "અન્ય 

અથિા કોઈ ઓળખ નથી" પસુંદ કરો. 

o જો િમન ેિબીબી નોંધણી નુંબર અને ર્કાસણી કોડ સાથેનુું પરીક્ષણ લેબલ પ્રાપ્િ થયુું નથી, િો કૃપા કરીન ેપરીક્ષણ કેન્ર પર 

કોલ કરો જ્યાું િમન ેિમારા પદરણામો પ્રાપ્િ કરિા માટ ેિમારું પરીક્ષણ પ્રાપ્િ થાય છે. 

o ટોરોન્ટોના રહેિાસીઓ કે જેઓ પોિાનુું પદરણામ મેળિિામાું મુશ્કેલી અનુભિે છે િેઓ ટોરોન્ટો જાહેર આરોગ્ય 

(ટી.પી.એર્.) નો સુંપકચ 416-338-7600 પર કરી શકે છે. 

o જો િમારું પરીક્ષણ પદરણામ સકારાત્મક છે, િો પરીક્ષણ કેન્ર અન ે/ અથિા TPH િમારો સુંપકચ કરશ ેિમન ેજણાિિા કે િમે 

તયારે સ્િયું-અલર્ થિાનુું બુંધ કરી શકો છો. જો પરીક્ષણ કેન્ર અને TPH દ્િારા પૂરા પાડિામાું આિેલ અઈસોલેશનની 

િારીખો િચ્ર્ે કોઈ વિસુંર્િિા હોય, િો િમાર ેવિભાર્ 22 િર્ચ આદેશ મુજબ, TPH ના  દદશા વનદેશોનુું પાલન કરિુું 

આિશ્યક છે. 

"કસેનો નજીકનો સુંપકચ" નો અથચ શુું છે? 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=self-isolate
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-have-symptoms-or-been-exposed/?accordion=monitor-symptoms-seek-medical-attention-if-needed
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-19-reduce-virus-spread/?accordion=face-masks-coverings
https://www.toronto.ca/legdocs/bills/2020/bill0511.pdf
https://www.ontario.ca/laws/regulation/200364
https://covid-19.ontario.ca/
https://covid-19.ontario.ca/
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/covid-19-orders-directives-by-laws/


 
 
 
 
 
 

માર્ચ 1, 2021 ના રોજ સુધારેલ 

  
Gujarati 

 કેસનો નજીકનો સુંપકચ એ છે કે કોઈ જેણે છેલ્લા 14 દદિસમાું કોઈની સાથે નજીકનો વ્યવતિર્િ સુંપકચ કયો હિો જેણે સકારાત્મક 

પરીક્ષણ કયુું છે અથિા િેન ેકોવિડ-19 ના લક્ષણો છે. 

 નજીકના વ્યવતિર્િ સુંપકચમાું શામેલ છે: 

o એક જ રૂમ, કાયચસ્થળ અથિા 15 વમવનટથી િધુના ક્ષેત્રમાું બે મીટર / છ ફુટથી ઓછા અુંિર ેરહો; 

o એક જ ઘરમાું રહેિા હોિ; અને 

o જો િમે આરોગ્ય સુંભાળ કાયચકિાચ છો, િો સિિ યોગ્ય વ્યવતિર્િ રક્ષણાત્મક ઉપકરણો પહેયાચ વિના વ્યવતિન ેસુંભાળ પૂરી 

પાડિી. 

નકારાત્મક પરીક્ષણનો અથચ શુું છે? 

 જો િમે કોવિડ-19 માટે નકારાત્મક પરીક્ષણ કરો છો, િો િેનો અથચ એ કે િમારો નમૂનો લેિામાું આવ્યો િે સમયે િમન ેદડટેતટેબલ 

િાયરસ નથી. 

 નકારાત્મક પરીક્ષણનો અથચ એ નથી કે િમે બીમાર થશો નહીં. િેનો અથચ એ પણ નથી કે િમે ભવિષ્યમાું કોવિડ -19 ના સુંપકચમાું આિશો 

નહીં, સકારાત્મક પરીક્ષણ કરશો નહીં અથિા બીમાર થશો નહીં. 

 

જો મન ેલક્ષણો ન હોય િો સકારાત્મક પરીક્ષણનો અથચ શુું છે? 

 જ્યારે નમૂનામાું િાયરસ હોય છે, ત્યારે િે લેિામાું આિે િે પરીક્ષણ ખૂબ અસરકારક છે. 

 જો કોવિડ-19 િાળી વ્યવતિ સુંપૂણચ સ્િસ્થ થઈ ર્ઈ છે અને િે િધુ ર્ેપી ન હોય, િો પણ િેઓ સકારાત્મક પરીક્ષણ કરી શકે છે. જે 

વ્યવતિઓએ સકારાત્મક પરીક્ષણ કયુું છે જો િેઓએ સ્િયું-અલર્ થિાનુું પૂણચ કરી લીધુું હોય અને લક્ષણો ન હોય િો િેમન ેફરીથી 

પરીક્ષણ કરિાની ભલામણ કરિામાું આિિી નથી. 

 કોવિડ-19 પર સુંશોધન હજી વિકવસિ છે. 

 જો િમન ેતયારેય લક્ષણો ન આવ્યા હોય િે અજ્ઞાિ છે િો સકારાત્મક પરીક્ષણનુું મહત્િ છે. 

 જ્યારે િમે લક્ષણો ન હોિા છિાું, િમે સકારાત્મક પરીક્ષણ કયુું છે ત્યારે િમારે લક્ષણો માટે સ્િયું-અલર્ રહી અને વનરીક્ષણ કરિુું જોઈએ. 

શુું પરીક્ષણ મન ેકહી શક ેછે કે શુું મન ેભૂિકાળમાું કોવિડ -19 હિો (પરુંિ ુહિ ેનથી)? 

 ના, પરીક્ષણ ફતિ ત્યારે જ નતકી કરે છે કે જ્યારે િમારું પરીક્ષણ હાથ ધરિામાું આવ્યો ત્યાર ેકોવિડ -19 છે. 

 જો કોઈને ભૂિકાળમાું કોવિડ-19 હિો ત્યારે િે ઓન્ટારીયોમાું ઉપલબ્ધ નથી િો િે નતકી કરિા માટેના પરીક્ષણો. 

િધ ુમાવહિી માટ,ે www.toronto.ca/COVID19 ની મુલાકાિ લો અથિા 416-338-7600 પર TPH ને કોલ કરો. 

 

http://www.toronto.ca/COVID19

