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COVID-19 મ ટે પરીક્ષણ કરેલ વ્યક્તિઓ મ ટે અનુસરવ ન

સૂચનો

મ રાં પરીક્ષણ શ મ ટે કરવ મ ાં આવ્યુ?ાં
હુ ાં આરોગ્ય સાંભ ળ ક યયકર છુ ાં


નીચેનુાં મ ર્યદશયન આરોગ્ય સાંભ ળ ક યયકરોને લ ર્ુ પિિુાં નથી. COVID-19 પરીક્ષણ અને ક્તલયરન્સ પર ત્વડરિ મ ર્યદશયન અાંર્ે જાહેર આરોગ્ય
મ ર્યદર્શયક નો સાંદભય લો અને જો લ ર્ુ પિે િો િમ ર વ્યવસ ક્યક આરોગ્ય અને સલ મિી ક્વભ ર્ સ થે અનુસરો.

મને લક્ષણો નથી, પરાંિુ હુ ાં COVID-19 ન કેસન ઘક્નષ્ઠ સાંપકયમ ાં આવ્યો છુ ાં અથવ છે લ્લ 14 ડદવસમ ાં મેં કેનિે ની
બહ ર પ્રવ સ કયો છે .




િમ રે કેસન સાંપકયમ ાં આવ્ય ન છે લ્લ ડદવસથી અથવ ઓન્ટ રીયોમ ાં પ છ ફય ય પછીન ડદવસથી 14ડદવસો સુધી િમ રે સેલ્ફ-આઈસોલેટ
થવુાં જોઈએ, પછી ભલે િમ રાં પરીક્ષણ પડરણ મ નક ર ત્મક હોય, ક રણ કે લક્ષણો દેખ વ મ ટે િે કેટલોક સમય લઈ શકે છે .
જો િમને ફતિ COVID ચેિવણી એક્લલકેશન દ્વ ર સાંપકયમ ાં આવવ ની સૂચન મળી છે , જો િમ રાં પરીક્ષણ પડરણ મ નક ર ત્મક છે , િો િમ રે
હવે સેલ્ફ અઈસોલેટ થવ ની જરૂર રહેશે નહીં.
જો પડરવ રન ાં સભ્યોમ ાં લક્ષણો ન હોય િો િેઓ ક મ પર/શ ળ એ જઈ શકે છે .

મને લક્ષણો છે , પરાંિુ હુ ાં કોઈ કેસન ઘક્નષ્ઠ સાંપકયમ ાં આવ્યો નથી, અને મેં પ છલ 14ડદવસમ ાં કેનિે ની બહ ર પ્રવ સ કયો
નથી





િમ ર પરીક્ષણ પડરણ મોની ર હ જોિ િમ રે સેલ્ફ આઈસોલેટ થવુાં આવશ્યક છે .
જો િમ ર પરીક્ષણ સક ર ત્મક છે , િો િમ ર લક્ષણો શરૂ થય પછી 10 ડદવસ* મ ટે સેલ્ફ આઈસોલેટ રહો. 10 ડદવસ* પછી જો િમને િ વ
આવિો નથી અને ઓછ મ ાં ઓછ 24 કલ ક મ ટે િમ ર લક્ષણોમ ાં સુધ રો થિો જોવ મળે િો િમે સેલ્ફ આઈસોલેટ થવ નુાં બાંધ કરી શકો છો.
જો િમ ર પરીક્ષણ નક ર ત્મક છે , જો િમને િ વ આવિો નથી અને ઓછ મ ાં ઓછ 24 કલ ક મ ટે િમ ર લક્ષણોમ ાં સુધ રો થિો જોવ મળે
િો િમે સેલ્ફ આઈસોલેટ થવ નુાં બાંધ કરી શકો છો.
જો પડરવ રન ાં સભ્યોમ ાં લક્ષણો ન હોય િો િેઓ ક મ પર/શ ળ એ જઈ શકે છે .

મને COVID -19 ન લક્ષણો છે અને હુ ાં કોઈ કેસન ઘક્નષ્ઠ સાંપકયમ ાં આવ્યો છુ ાં અથવ છે લ્લ 14 ડદવસમ ાં કેનિે ની
બહ ર પ્રવ સ કયો છે .





જો િમ ર પરીક્ષણ નક ર ત્મક છે , િો િમે કેસન સાંપકયમ ાં આવ્ય હિ અથવ ઓન્ટ રીયો પ છ આવ્ય હિ િે ડદવસથી િમ રે 14
ડદવસ સુધી ઘરે રહેવુાં અને સેલ્ફ-આઈસોલેટ થવુાં આવશ્યક છે .
જો િમ રાં પરીક્ષણ સક ર ત્મક છે , િો લક્ષણો શરૂ થય પછી િમ રે ઘરે જ રહેવુાં અને 10 ડદવસો* સુધી સેલ્ફ આઈસોલેટ થવુાં આવશ્યક છે . 10
ડદવસ* પછી જો િમને િ વ ન આવે અને ઓછ મ ાં ઓછ 24 કલ ક મ ટે િમ ર લક્ષણોમ ાં સુધ રો થિો જોવ મળે િો િમે સેલ્ફ આઈસોલેટ
થવ નુાં બાંધ કરી શકો છો.
પડરવ રન બધ સભ્યોએ સક ર ત્મક પરીક્ષણ આવન ર વ્યક્તિ સ થે હિ િેન છે લ્લ ડદવસથી 14 ડદવસો મ ટે સેલ્ફ આઈસોલેટ થવુાં
આવશ્યક છે . શતય િેટલી વહેલી િકે એસેસમેન્ટ સેન્ટર મ ાં પરીક્ષણ કર વવ ની વ્યવસ્થ કરો.
*જો િમને હોક્સ્પટલમ ાં દ ખલ કરવ મ ાં આવ્ય

હિ અને ICU કક્ષ ની સાંભ ળની આવશ્યકિ હિી અથવ િીવ્ર નબળી
રોર્પ્રક્િક રક શક્તિ હિી િો (દ .િ. િમે કેન્સરની કીમોથેર પીથી પસ ર થઈ રહ્ય છો) 20ડદવસ મ ટે સેલ્ફ
આઈસોલેટ થ વ.
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મને લક્ષણો નથી, હુ ાં કોઈ કેસન ઘક્નષ્ઠ સાંપકયમ ાં આવ્યો નથી, અને મેં છે લ્લ 14 ડદવસમ ાં કેનેિ ની બહ ર પ્રવ સ કયો નથી



િમ ર પરીક્ષણ પડરણ મોની ર હ જોિ હોવ ત્ય રે િમ રે સેલ્ફ આઈસોલેટ થવુાં જરૂરી નથી.
જો િમ રાં પરીક્ષણ સક ર ત્મક છે , િો િમ ર પરીક્ષણન ડદવસ પછી 10 ડદવસો* મ ટે સેલ્ફ આઈસોલેટ થ વ.

નોંધ: ઉપરોતિ િમ મ સાંજોર્ો મ ટે, જ્ય રે િમે સેલ્ફ આઈસોલેટ થવ નુાં પૂણય કરો છો, ત્ય રે બીજાઓથી વ્યક્તિર્િ અાંિર ર ખવ નુાં ચ લુ ર ખો,
િમ ર હ થને વ રાંવ ર સ ફ કરો, સેલ્ફ-મોનીટર કરો અને જો િમને કોઈ COVID- 19 લક્ષણો મ થ
ાં ી કોઈ એક ક્વકક્સિ થ ય છે , િો ફરીથી
પરીક્ષણ કર વો. બધ બાંધ સ વયજક્નક સ્થ નો પર પણ (શહેરન ટોરોન્ટો ક યદ દ્વ ર and O. Reg 364) અને જ્ય રે વ્યક્તિર્િ અાંિર
ર ખવુાં શતય નથી ત્ય રે મ સ્ક પહેરો અથવ ચહેરો ઢ કાં ીને ર ખો.

િમ ર પરીક્ષણનુાં પડરણ મ કેવી રીિે મેળવશો





https://covid-19.ontario.ca/ ની મુલ ક િ લો અને "ચેક યોર રીઝલ્ટ" પર ક્તલક કરો.

ટોરોન્ટોન રહેવ સીઓ કે જે ઓને િેમન પડરણ મો મેળવવ મ ાં મુશ્કેલી પિે છે િેઓ ટોરોન્ટો જાહેર આરોગ્ય (TPH) નો 416-3387600 પર સાંપકય કરી શકે છે .
હેલ્થ ક િય ક્વન ન વ્યક્તિઓએ આક રણી કેન્ર અથવ પરીક્ષણ ક્ચડકત્સકને અનુસરવુાં આવશ્યક છે .
જો િમ રાં પરીક્ષણ પડરણ મ સક ર ત્મક છે , િો TPH જ્ય રે િમે આઈસોલેટ થ વનુાં અટક વી શકો છો ત્ય રે િમને જણ વવ મ ટે િમ રો સાંપકય
કરશે.

"કેસન ઘક્નષ્ઠ સાંપકય"નો અથય શુાં થ ય છે ?



કેસનો ઘક્નષ્ઠ સાંપકય એ છે કે કોઈક કે જે ણે છે લ્લ 14ડદવસોમ ાં કોઈની સ થે ક્નકટ વ્યક્તિર્િ સાંપકય કયો હોય જે નુાં પરીક્ષણ સક ર ત્મક
આવ્યુાં છે અથવ િેને COVID-19ન લક્ષણો છે .
ઘક્નષ્ઠ વ્યક્તિર્િ સાંપકયમ ાં સમ ક્વષ્ટ છે :
o એક જ રૂમ, ક મન સ્થ ન અથવ 15 ક્મક્નટથી વધુ સમય મ ટે ક્વસ્િ રમ ાં બે મીટર/છ ફુટથી ઓછ અાંિર જે ટલુાં દૂર રહેવુાં જોઈએ
o એક જ ઘરમ ાં રહેિ હોવ
o જો િમે આરોગ્ય સાંભ ળ ક યયકર છો, િો સિિ યોગ્ય વ્યક્તિર્િ રક્ષણ ત્મક ઉપકરણો પહેય ય ક્વન વ્યક્તિને સાંભ ળ પૂરી પિી રહ્ય હોવ.

નક ર ત્મક પરીક્ષણનો અથય શુાં છે ?



જો િમ રાં COVID-19 મ ટે નક ર ત્મક પરીક્ષણ આવે છે , િો િેનો અથય એ કે િમ રો નમૂનો એકક્િિ થયો િે સમયે િમને શોધપ િ વ યરસ
નહોિો.
નક ર ત્મક પરીક્ષણનો અથય એ નથી કે િમે ક્બમ ર પિશો નહીં. િેનો અથય એ પણ નથી કે િમે ભક્વષ્યમ ાં COVID-19 નુાં પરીક્ષણ સક ર ત્મક
હોય િેન સાંપકયમ ાં આવશો નહીં, અથવ ક્બમ ર થશો નહીં.

જો મને લક્ષણો ન હોય િો સક ર ત્મક પરીક્ષણનો અથય શુાં છે ?



જ્ય રે નમૂન મ ાં વ યરસ હોય છે , ત્ય રે િે લેવ થી પરીક્ષણ ખૂબ અસરક રક બને છે .
જો COVID-19 વ ળી વ્યક્તિ સાંપૂણય સ્વસ્થ થઈ ર્ઈ છે અને િે વધુ ચેપી ન હોય, િો પણ િેઓનુાં સક ર ત્મક પરીક્ષણ આવી શકે છે . જે
વ્યક્તિઓનુાં સક ર ત્મક પરીક્ષણ આવ્યુાં છે જો િેઓએ સેલ્ફ આઈસોલેશન પૂણય કરી લીધુાં હોય અને લક્ષણો ન હોય િો િેમને ફરીથી પરીક્ષણ
કરવ ની ભલ મણ કરવ મ ાં આવિી નથી.
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COVID-19 પર સાંશોધન હજી ક્વકક્સિ છે .

જો િમને તય રેય લક્ષણો ન આવ્ય હોય િો પણ સક ર ત્મક પરીક્ષણનુાં મહત્વ અજ્ઞ િ છે .
જ્ય રે િમને લક્ષણો ન હોય િો પણ, િમ ર સક ર ત્મક પરીક્ષણ કયુું હોય ત્ય રે િમ રે લક્ષણો મ ટે સેલ્ફ આઈસોલેટ થવુાં જોઈએ અને મોક્નટર
કરવુાં જોઈએ.

શુાં પરીક્ષણ મને કહી શકે છે કે શુાં મને ભૂિક ળમ ાં COVID-19 હિો(પરાંિુ હવે નથી)?



ન , પરીક્ષણ ફતિ ત્ય રે જ નતકી કરે છે કે જ્ય રે િમને પરીક્ષણ હ થ ધરવ મ ાં આવે ત્ય રે COVID-19 છે .
જો કોઈને ભૂિક ળમ ાં COVID-19 હિો ત્ય રે િે ઓન્ટ રીયોમ ાં ઉપલબ્ધ નથી િે નતકી કરવ મ ટેન ાં પરીક્ષણો.

વધુ મ ક્હિી મ ટે


વધુ મ ક્હિી મ ટે, www.toronto.ca/COVID19 ની મુલ ક િ લો અથવ TPH ને 416-338-7600 પર કોલ કરો
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