
• જ્યારે તમે તમયારયા પરરણયામોની રયાહ જુઓ ત્યારે વયા રસ ફેલયાવવયાનુ ંટયાળવયા મયાટે તમયારી જાતને અન્ લોકોથી દૂર રયાખો.
જો તમને લક્ષણો ન હો્  છતયા ંપણ તમે બીમયાર હોવ તો બીજાને ચેપ લગયાવી શકો છો.

• સવસથ ટેવોનુ ંપયાલન કરો.
• તમારા મોંને ઢાકંી દો, અથવા તમારી કોણી અથવા ટીસ્યુ પેપરમા ંઉધરસ કે છીંક ખાવ.
• વારંવાર ઓછામા ંઓછી 20 સેકંડ માટે તમારા હાથને સાબયુ અને પાણીથી ધોઈ લો અથવા જો

સાબયુ અને પાણી ન મળે તો આલકોહોલ આધારરત હનેડ રબ વાપરો.
• તમારા ફોન સરહતની ચીજો અને સપાટીઓને ન નયન મત રૂપે સાફ અને જતં યુમયુકત કરો.

• તમયારયા લક્ષણોનુ ંન નરીક્ષણ કરો.
• રદવસમા ંબે વાર તમારયું તાપમાન તપાસો.
• તાવ, ઉધરસ અને શ્વસનના અનય લક્ષણોની દૈન નક નોંધ રાખો.
• જો તમારા લક્ષણો વધયુ ખરાબ થાય છે, તો તબીબી સારવાર મેળવો.

• જો તમયારે ઘરેથી નીકળવુ ંજ પડે, જેમ કે તબીબી સયારવયાર લેવી, રક્ષણયાતમક રીતે ચહરેો ઢયાકંવો અને
બીજાથી ઓછયામયા ંઓછયા 6 ફૂટ દૂર રહો.

વધ ુમયારહતી મયાટે scdhec.gov/COVID19 ની મલુયાકયાત લો
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COVID-19

COVID-19 મયાટે પરીક્ષણ ક્યાયા પછી લેવયાનયા ંપગલયાં

તમારા પરીક્ષણના નમનૂા એકન રિત કરવામા ંઆવયા છે અને તમને સરરિય COVID-19 ચેપ છે કે કેમ તે ન નધાધાર રત કરવા માટે લેબ પર પ્રરરિયા 
કરવામા ંઆવશ.ે તમે પરીક્ષણ સથળ છોડતા પહલેા,ં પરીક્ષણ કરનાર સટાફ સાથે પયુષ ્ટ કરો કે તમે તમારા પરરણામો કેવી રીતે મેળવશો.  આગળ, 
તમારા સવાસ્થયની દેખરેખ રાખવા અને બીજામા ંરોગ ફેલાવવાનયુ ંટાળવા માટે નીચેના પગલા ંલો.  

જ્યારે હુ ંમયારયા પરરણયામોની રયાહ જોતો હોઉં ત્યારે મયારે શુ ંકરવુ ંજોઈએ?

જો મયારંુ પરીક્ષણ સકયારયાતમક આવે છે તો મયારે શુ ંકરવુ ંજોઈએ?

• જ્યા ંસધુી તમે આ ત્રણ મયાપદંડને પણૂયા ન કરો ત્યા ંસધુી, તમયારયા ઘરનયા કોઈપણ સયાથે સપંકયાને મ્યાયારદત રયાખીને, ઘરે સવ્નેં અલગ રયાખીને 
રહવેયાનુ ંચયાલ ુરયાખો:  સવસથ ટેવોનુ ંપયાલન કરો.

• તમારા લક્ષણો પ્રથમ દેખાયાને ઓછામા ંઓછા 10 રદવસ વીતી ગયા છે (અથવા જો તમને ક્ારેય લક્ષણો ન આવે તો તમારા પરીક્ષણ થયા
પછી 10 રદવસ વીતી ગયા છે) AND

• ટાયલેનોલ અથવા ઇબયુપ્રોફેન AND જેવી તાવ-ઘટાડતી દવાઓનો ઉપયોગ કયાધા ન વના તમે ઓછામા ંઓછા 3 રદવસથી તાવ મયુકત છો.
• ઉધરસ જેવા તમારા શ્વસન લક્ષણોમા ંસયુધારો થયો છે

• કયામ પર ન જશો. તમયારયા હકયારયાતમક પરીક્ષણ પરરણયામ ન વષે તમયારયા રોજગયારનયા સથળને સચૂચત કરો.
• જો તમયારયા લક્ષણો વધ ુબગડે તો તબીબી સયારવયાર લેવી. ગભંીર એવો છયાતીમયા ંદુખયાવો, શ્યાસ લેવયામયા ંતકલીફ, પહલેી વખત મ ૂઝંવણ,

જાગવયાની અસમથયાતયા અથવયા સતત જાગતયા ંરહવેયા અથવયા બલ ૂજેવયા દેખયાતયા ંહોઠ કે ચહરેો જેવયા ગભંીર લક્ષણો થતયા ંઇમરજનસી રૂમમયા ંજાઓ.

જો મયારંુ પરીક્ષણ નેગેરટવ આવે તો મયારે શુ ંકરવુ?ં
• ્યાદ રયાખો, કે એક નેગેરટવ પરીક્ષણનો અથયા તમને આવનયારયા સમ્મયા ંCOVID-19  ચેપ નહીં લયાગે તેવો નથી. 
• જો તમને કવોરંટયાઇન થવયા મયાટેની સલયાહ અપયા લે હો્  તો, તમયારંુ પરીક્ષણ નેગેરટવ આવે તો પણ તમયારે કવોરંટયાઇન સમ્ પરૂો કરવો જ 

જોઈએ. 
• તમયારી મયાદંગી પરનુ ંજોખમ સતત ઘટયાડવયાનુ ંચયાલ ુરયાખો 

• સામાજ જક અંતરનયુ ંપાલન કરો
• માસક પહરેો
• તમારા ંહાથ વારંવાર ધોવો

http://scdhec.gov/2019CoronaVirus

