
જો તમન ેએવી સચૂના આપવામા ંઆવી હોય કે તમ ેએવી કોઈ વયક્તના સીધા સપંક્કમા ંઆવયા છો જેન ેકોવવડ-19 છે:

તમે પોતે આઇસોલેટ થઈ જાઓ
 •  જેમનુ ંકોવવડ-19 પરીક્ષણ પોઝિટીવ આવ્ુ ંછે એવી વયક્ત સાથનેા છેલ્ા સસંર્કની તારીખથી 10 દિવસ માટે તમારે પોતાએ આઇસો્ેટ થવુ ં

અવનવાય્ક છે. તમારી સેલ્ફ-આઇસો્ેશન ક્ારે પરંુૂ થશ ેએ પબ્ીક હલેથ તમન ેજણાવશ.ે
 •  જો તમન ેકોઈ ્ક્ષણો નથી અને તમ ેરસીના બધા ડોિ ્ઈ ્ીધા છે* અથવા હા્મા ંજ તમન ેકોવવડ-19 નો ચેપ ્ારી ચકૂ્ો છે** તો તમારે 

સેલ્ફ-આઇસો્ેટ થવાનુ ંરહતે ુ ંનથી, વસવાય કે પબ્ીક હલેથ દ્ારા વનિદે વશત કરવામા ંઆવે્  હોય. આમઆમ  છતાંછતા ં તમારેતમારે  નીચેનીનીચેની  સચૂનાઓનુંસચૂનાઓનુ ં પા્નપા્ન  
કરવુંકરવુ ં રહુંરહુ.ં.

TORONTO.CA/COVID19

જો તમે કોવિડ-19 થી ચેપગ્રસત વ્યક્તના સીધા સપંક્કમા ં 
આિો છો તો તમે શુ ંકરશો

ઉલટી, ઉબકા અથિા 
ઝાડા થિા (18 િર્કથી 

નીચેના માટે)

સિાદ કે ગધં ઓછા 
આિિા અથિા 

બબલકુલ ન આિિા

શરદી-ઉધરસ (કફ) શ્ાસ લેિામા ંમશુકેલી37.8°C થી િધારે તાિ 
અને/અથિા ઠંડી લાગિી

થાક લાગિો, સનાય ુ
અથિા સાધંામા ંદુ:ખાિો 
(18 િર્કથી ઉપરના માટે)

નાકમાથંી પાણી િહવેુ ં
અથિા નાક બધં થઈ જવું

પેડુના ભાગમા ંદુ:ખાિો માથાનો દુ:ખાિો આંખો રાતી થિી ભખૂ ઓછી લાગિી કે 
બબલકુલ ન લાગિી 

ગળં સકૂાવું

ઓ્ટોબર 12, 2021

દરરોજ કોવિડ-19 ના લક્ષણો પર નજર રાખો:
જો તમ ેરસીના બધા ડોિ ્ઈ ્ીધા હોય* અથવા હા્મા ંજ તમન ેકોવવડ-19 નો ચેપ ્ારી ચકૂ્ો હોય** તો પણ તમ ેિરરોજ કોવવડ-19 ના ્ક્ષણો 
પર નજર રાખો. નીચેના પૈકી કોઈ ઝચહ્ો જણાય તો તરત તપાસ કરાવડાવો:

જો તમને આમાથંી કોઈ લક્ષણો જણા્ય તો:
સહજે પણ વિલબં ક્યા્ક વિના PCR ટેસટ કરાિો:
 •	 કોવવડ-19 PCR ટેસટ કરાવવા માટે તપાસ કેન્દ્ર ખાત ેઅપોઇન્ટમેન્ટ બકૂ કરાવો.
 •	 ્ક્ષણો િેખાવાનુ ંશરૂ થયા પછી જો તમારો PCR ટેસટ નેરેટીવ આવ ેછે તો ્ફરીથી ટેસટ કરાવો.
 •  જો તમ ેરસીના બધા ડોિ ્ઈ ્ીધા છે* અથવા હા્મા ંતમન ે કોવવડ-19 નો ચેપ ્ારી ચકૂ્ો છે**, તો તમારે તરત ઘરમા ંરહી સેલ્ફ-આઇસો્ેટ 

થવુ ંજોઈએ અને પરીક્ષણના પદરણામની રાહ જોવી જોઈએ.  

ઘરના સભ્યોએ સેલફ-આઇસોલેટ થવુ ંજરૂરી છે:
 •  જયા ંસધુી તમારા ટેસટનુ ંપદરણામ નેરેટીવ ન આવ ેતયા ંસધુી ઘરની િરેક વયક્તએ સેલ્ફ-આઇસો્ેટ થવાની જરૂર પડશ,ે વસવાય કે તેઓએ 

રસીના બધા ડોિ ્ઈ ્ીધા હોય* અથવા તો હા્મા ંજ તેમન ેકોવવડ-19 નો ચેપ ્ારી ચકૂ્ો હોય**.

તમારા નોકરીદાતાને સબૂચત કરો અથિા પબલીક હલેથને આ નબંર પર કોલ કરો: 416-338-7600.

જો તમને કોઈ લક્ષણો જણાતા ન હો્ય તો પણ ટેસટ કરાિો
 •  જો તમન ેકોઈપણ ્ક્ષણો જણાતા ન હોય તો પણ તમારે બ ે PCR ટેસટ કરાવવા જોઈએ: પહે્ ો શક્ એટ્ો જલિી અને બીજો સામાન્ય રીતે 1 

અઠવાદડયા પછી. આ ટેસ્ટસ ક્ારે કરાવવા ત ેવવશ ેવધ ુજાણકારી પબ્ીક હલેથ તમન ેપ્રિાન કરશ.ે 

જ્યારે તમે સેલફ-આઇસોલેટ થ્યા હો ત્યારે તમારા ઘરની દરેક વ્યક્તએ:
 • બીજાઓનુ ંરક્ષણ કરવા માટે જાહરે સથળોએ માસક પહરેવુ ંજોઈએ.  • ભીડભાડવાળી જગયાથી દૂર રહવે ુ ંજોઇએ.

 •  જેમન ેસવાસ્થયની સમસયા છે એવા ્ોકો અથવા વદૃ્ધ વયક્ત સાથનેા 
સપંક્ક  સીવમત કરો.

 • બીજા ્ોકોથી બ ેમીટરનુ ંઅંતર રાખો.

*રસીના બધા ડોિ ્ેવા (સપંણૂ્ક રસીકરણ) એટ્ે કોવવડ-19 રસીના તબક્ામા ંબીજો ડોિ ્ીધા પછી 14 કે તેથી વધારે દિવસ અથવા ઓન્ટાદરયો વમવનસટ્ી ઓ્ફ હલેથ દ્ારા વનધા્કદરત કરવામા ંઆવ ેત ેમજુબ.

**હા્મા ંકોવવડ-19 નો ચેપ ્ારી ચકૂવો એટ્ે કે છેલ્ા 90 દિવસમા ંએ	વયક્તનુ ંકોવવડ-19 પરીક્ષણ પોઝિટીવ આવી ચકૂુ ંછે અને પબ્ીક હલેથ દ્ારા તેન ેબહા્ી આપવામા ંઆવી છે.

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/COVID-19_fully_vaccinated_interim_guidance.pdf

