
COVID-19 અને શ્વાસોચ્છ્વાસને લગતવા વવાયરસ
બાળકો/વિદ્ાર્થીઓ/િયસ્કો માટ ેરોજબરોજ ર્તું સ્ક્રીનિંગ. માતાપિતા/િાલી તેમિા બાળકિે બદલે ભરરી શકે છે.

6 સપ્ટમે્બર, 2022

1.   આમવાંનવા કોઈ લક્ષણો* તમને નવવા દેખવાવવાનવા શરૂ થયવા હોય અથવવા પહેલેથી હોય અને હવે બગડી રહ્વા હોય તેવું છે?

A)  એક કે વધવારે:

તવાવ > 37.8°C અને/અથવવા ટવાઢ ઉધરસ શ્વાસ લેવવામવાં તકલીફ સ્વવાદ/સુગંધનો ઓછો અથવવા બબલકુલ 
અનુભવ ન થવો

B)  બે કે વધવારે: 

ગળું  પકડવાઈ જવું મવાથવાનો દખુવાવો ખૂબ થવાકનો અનુભવ થવો વહેતું નવાક/નવાક  
ભરવાઈ જવું

સ્નવાયુનવા દખુવાવવા/ 
સવાંધવાનો દખુવાવો

ઉબકવા/ઉલટી/ ઝવાડવા

હવા

નવા

2.   છેલ્લવા 10 દદવસ દરમમયવાન COVID-19 નુ ંતમવારુું  પરીક્ષણ પોમઝદટવ આવ્યું છે અન ેતેનવા લક્ષણ(ણો) છે?

જો પ્ર. 1 અથવવા 2 નો જવવાબ ”હવા” હોય તો ઘરે એકવાુંતમવાં રહો તકેદવારીનવા પગલવાં લો**

હવા

નવા

3.   તમને 1(B) મવાંથી કોઈ એક જ લક્ષણ છે કે પછી નીચેનવામવાંથી કોઈ લક્ષણ* નવવા દેખવાય છે અથવવા પહેલેથી હોય અન ે
હવ ેબગડી રહ્વા છે?

•  પેટનો દુખવાવો   • આંખમવાં રતવાશ   • ભૂખ ઓછી લવાગવી અથવવા બબલકુલ ન લવાગવી

  જો ”હવા” હોય તો 24 કલવાક મવાટે લક્ષણમવાં સુધવારો થતો દેખવાય (ઉબકવા/ઉલ્ટી/ઝવાડવા મવાટે 48 કલવાક) 
અન ેતમને કોઈ નવવા લક્ષણો ન ઉદ્દભવે તો જ ઘરની બહવાર નીકળો

હવા

નવા

4.   તમને ક્વોરેન્ટવાઇન થવવાનું, એકવાુંતમવાં રહેવવાનું, ઘરે રહેવવાનું અથવવા તો હવાલ શવાળવા કે બવાળ સંભવાળ કેન્દ્રમવાં ન જવવાનું 
કહેવવાયું છે? (દવા.ત. ડોકટરે, ફેડરલ બોડ્ડર એજન્ટ, જાહેર આરોગ્ય સ્ટવાફે કહ્ુ ંહોય)?

  જો ”હવા” હોય તો ઘરે રહો + તમને અપવાયેલી સૂચનવાઓ અનુસરો

હવા

નવા

5.   COVID-19નવા લક્ષણો ધરવાવતી કોઈ વ્યક્ક્ત અથવવા COVID-19 પોમઝદટવ હોય તેવી કોઈ વ્યક્ક્તનવા તમે નજીકનવા 
સંપક્ડ મવાં હોવવાનું તમને કહેવવાયું છે?

  જો ”હવા” હોય તો તકેદવારીનવા પગલવા ંલો + જો લક્ષણો* દેખવાવવા લવાગે તો તરત જ એકવાુંતમવા ંરહેવવા લવાગો

હવા

નવા

*લક્ષણ કોઈ જાણીતી આરોગ્યલક્ષી સમસ્યાિ ેલીધે હોય જેમા ંતમિ ેઆિા લક્ષણ દેખાતા હોય, તો ”િા” િસદં કરો. લક્ષણ િિા હોય, અલગ હોય અર્િા િધ ુબગડી રહ્ા ંહોય, તો ”હા” િસદં કરો. 
COVID-19 અર્િા ફ્્લ્યિુી રસી િછરીિા 48 કલાક દરવમયાિ ર્ોડી ર્કાિટ, સ્િા્ય ુઅર્િા સાધંામા ંદખુાિો અનભુિાતો હોય તો ”િા” િસદં કરો. 

** િધારાિા તકેદારરીિા િગલા ંઅનસુરિાિો અર્્થ: બધા સાિ્થજપિક સ્ર્ળોએ યોગ્ય રરીતે ફિટ બસેતો માસ્ક િહેરિો, તમારે માસ્ક કાઢિો જરૂરરી હોય તેિી પ્રવૃત્તિઓ ટાળિી અિે િધ ુજોખમ હોય તેિા 
લોકો કે તેિા સ્ર્ળોિી મુલાકાત લિેી ટાળિી.
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