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COVID-19

COVID-19 મા્ેટ પરીક્ષણ
પરીક્ષણ શા મા્ેટ મહતવપણૂ્ણ છે?

DHEC પરીક્ષણના મહત્વ પર ભાર મકૂ્વાનુ ંચાલ ુરાખે છે. જ્ારે COVID-19 ધરા્વતા ઘણા લોકોમા ંહળ્વા અથ્વા કોઈ લક્ષણો નથી, તે 
હજી પણ શક્ય છે કે તઓે ચપે લગા્વી શકે અને આ રોગને મ મત્ો, કુટંુબીઓ અને મ રિ્જનોન ેઆપી શકે. ત ેદરમ મ્ાન, અન્ લોકો 
જાણતા નથી કે તઓે પષુ ્ટિ થ્લે COVID-19 ્વાળા કોઈની સાથ ેનજીકના સપંક્કમા ંછે (ઓછામા ંઓછા 15 મ મમનટિ સધુી ચેપગ્રસત 
વ ક્ ્તના 6 ફૂટિની અંદર). તથેી, અમે પરીક્ષણ કર્વા માગંીએ છીએ ત ેકોઈપણ માટેિ ખલુલી ખચચે સમદુા્  પરીક્ષણ ઇ્વને્ટસ રિદાન 
કર્વાનુ ંચાલ ુરાખતા નથી.  

કોનુ ંપરીક્ષણ કરાવવુ ંજોઈએ?

કોઈપણ જે પરીક્ષણ કરવા માગેં છે. 

આ ઉપરાતં, DHEC જાણકાર સપંક્કમા ંઅથ્વા સપંક્કમા ંઆ્વ્વાની ચ ચતંા ધરા્વતા વ ક્ ્તઓની મન મ્ મત પરીક્ષણની ભલામણ કરે છે. 
મન મ્ મત પરીક્ષણ જાહરે આરોગ્ કા્ ્કકરોને મનદાન કર્વાની મજૂંરી આપે છે જેઓ એમ સમપટિમટેટિક છે અને ્વા્ રસના સતત ફેલા્વાને 
અ્વરોધે છે. 

જો તમે બહાર અને સમદુા્ મા ંઅથ્વા અન્ લોકોની આસપાસ છો, જૂથ ઇ્વને્ટસમા ંભાગ લઈ રહ્ા છો, અથ્વા સામાજ જક રૂપ ેઅંતર રાખી 
શકતા નથી અથ્વા માસક પહરેી શકતા નથી, તો અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે મટહનામા ંએક ્વાર અથ્વા મન મ્ મત રીતે પરીક્ષણ 
કરા્વશો જો તમે કોઈ એ્વા કે જેના પરીક્ષણો સકારાતમક છે તનેી આસપાસ છો અથ્વા જો તમને લક્ષણો જો્વામા ંઆ્વ ેછે.  

તમારે તો પણ પરીક્ષણ કરાવવુ ંજોઈએ જો:

• તમારે આમાનંા કોઈપણ લક્ષણો છે:
◦ તાવ અથવા શરદી
◦ ખાસંી
◦ સકુુ ગળં 
◦ શ્ાસ ચઢવો અથવા શ્ાસ લેવામા ંતકલીફ
◦ સવાદ અથવા ગધં લેવાની ક્ષમતા જતી  રહવેી
◦ સનાય ુઅથવા શરીરમા ંદુખાવો
◦ થાક
◦ માથાનો દુખાવો
◦ બધં અથવા વહતે ુ ંનાક
◦ ઉબકા અથવા ઉલ્ટી
◦ ઝાડા

• તમારા ડોક્ટર અથવા આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતા તેની તમારા
મા્ેટ ભલામણ કરે છે.

• તમે એવા કોઈની સાથે રહો છો અથવા તેની આસપાસ રહ્ા
છો જે:  
◦ તાજેતરમા ંહકારાતમક પરીક્ષણ આવયુ ંછે,
◦ શકંાસપદ છે કે તેઓને હોઈ શકે છે COVID-19,  અથવા
◦ COVID-19ના ના લક્ષણો ધરાવે છે.

• તમે ચહરેાનો માસક પહ્ેયા્ણ ન વના કોઈના સાથે 15
ન મન ન્ટથી વધ ુસમ્ય મા્ેટ 6 ફૂ્ટની અંદર નજીક હતા.

આપણા ંસમદુા્યોમા ંCOVID-19 ના ફેલાવાને રોકીને પોતાને અને અન્ય લોકોની સરુક્ષા 
રાખવામા ંસહા્ય કરો. પરીક્ષણ કરાવો. 



કોમ ્વડ-19 માટેિ ક્ા રિકારના ંપરીક્ષણો છે?કોમ ્વડ-19 માટેિ ક્ા રિકારના ંપરીક્ષણો છે?

કોમ ્વડ -19 માટેિ બે રિકારના પરીક્ષણો છે: 
• viral test જો તમે હાલમા ંCOVID-19 નુ ંકારણ બને છે તેવા વા્યરસથી ચેપ લાગ્યો છે કે નહીં તે જણાવશે.
• antibody test  જો તમને અગાઉ ચેપ લાગ્યો હો્ય તો તે તમને જણાવી શકશે. જો કે, એન ન્ટબોડીઝ કોઈને ફરીથી ચેપ લાગવાથી

બચાવી શકે છે કે કેમ તે અંગે હજી સધુી પરૂત ુ ંસશંોધન થયુ ંનથી.

શા મા્ેટ તમારે COVID-19 મા્ેટ પરીક્ષણ કરાવવુ ંજોઈએ? 

• પરીક્ષણ કરવાથી તમને તમારી જાતને, તમારા ન પ્ર્યજનો અને તમારા સમદુા્યનુ ંરક્ષણ કરવામા ંમદદ કરશે.
• COVID-19 ના લક્ષણો અન્ય સામાન્ય બીમારીઓ જેવા હોઇ શકે છે અને તે એક વ્યક કતથી બીજા વ્યક કતમા ંબદલાઇ શકે છે

અને પરીક્ષણ કરવામા ંઆવે તો તમને વા્યરસ છે કે નહીં તેની ખાતરી આપી શકે છે.
• કે્ટલાક ચેપગ્રસત લોકોમા ંકોઈ લક્ષણો હોઇ શકતા ંનથી. આનો અથ્ણ એ છે કે તમે વા્યરસને જાણ્યા ન વના પણ ફેલાવી શકો છો.
• લઘમુતી જૂથો અને આરોગ્યની ક સથનત ધરાવતા લોકોમા ંકોન વડ -19 થી ગભંીર બીમારી અને મતૃયનુ ુ ંજોખમ વધારે છે.

જ્યારે તમે COVID-19 મા્ેટ પરીક્ષણ કરો છો ત્યારે તમારે શુ ંઅપેક્ષા રાખવી જોઈએ?

1. તબીબી વ્્વસા્ ી તમારા નાકમાથંી એક નમનૂો લેશ ે(નાકમાથંી સ્વબે) તમારા નાકમા ંઉંડાણથી નમનૂા એકમ ત્ત કરતી ્વખતે
અસ્વસથતા હોઈ શકે છે, આ રિકારનો સ્વબે તમારા પરીક્ષણ પટરણામની ચોકસાઈને ્વધારે છે.

2. તમારા પરીક્ષણના નમનૂા ચકાસ્વા માટેિ રિ ો્ગશાળામા ંમોકલ્વામા ંઆ્વશ.ે આમા ંથોડા
ટદ્વસો લાગી શકે છે.

3. જ્ારે તમે તમારા પટરણામોની રાહ જુઓ, તમારે કરવુ ંજોઈએ કે:
◦ ઘરે સવ-અલગતાનુ ંપાલન કરવુ ંજોઈએ.
◦ જો તમારે જાહરેમા ંહોવુ ંઆવશ્યક છે તો માસક પહરેો અને સામાજ જક

અંતર જાળવો
◦ જો લક્ષણો વધ ુવણસે તો તબીબી સારવાર લો

4. તબીબી વ્્વસા્ ી જેમણે તમારો નમનૂા એકમ ત્ત ક્યો છે તે 
તમન ેતમારી પરીક્ષણના પટરણામો સાથે કોલ કરશે.

5. તબીબી વ્્વસા્ ી જ્ારે તમને કોલ કરે છે ત્ારે તમારા
પટરણામોનો અથ્ક શુ ંછે તનેી ચચા્ક કરશે. એ ્ાદ રાખવું
અગત્નુ ંછે કે નકારાતમક પટરણામનો અથ્ક એ નથી કે
તમે પછીથી બીમાર નહીં થઈ શકો.

6. તમ ેCOVID-19 માટેિ સકારાતમક કે નકારાતમક પરીક્ષણ કરો
છો, તમારે તમારી જાતને અને અન્ લોકોન ેબચા્વ્વા માટેિ 
મન્વારક પગલા ંલે્વાનુ ંચાલ ુરાખવુ ંજોઈએ.

વધ ુમાહહતી મા્ેટ  scdhec.gov/COVID19 ની મલુાકાત લો
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