જો તમારો કોરોના વાયરસ (COVID-19)નો ટેસ્ટ પોઝિટટવ આવ્યો
હોય તો શ ું કરવ ું
What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) –
Gujarati

જો તમારો કોરોના વાયરસ (COVID-19)નો ટેસ્ટ પોઝિટટવ આવ્યો હોય
ુ ી આરોગ્ય અને માનવ સેવા વવભાગ તમને ન કહે કે સ્સ્િવત સરુ ઝિત છે તયાાં સધ
ુ ી તમારે તમારી જાતને
જયાાં સધ
ુ બ તમે આ માગગ દર્ગનને અનસ
ુ રો તે મહતતવપ ૂર્ગ છે .
અલગ રાખવી જોઈએ. કાયદાની જરૂટરયાત મજ
વધ માટહતી માટે, કોરોના વાયરસ અંગેની હોટલાઇન, 1800 675 398 (24 કલાક, અઠવાટિયાના 7 ટિવસ) પર
સુંપકક કરો.
જો તમે કોરોના વાયરસ અંગેની હોટલાઇન પર કૉલ કરો છો, તો તમે શ ૂન્ય (૦) વવકલ્પ પસુંિ કરીને દભાવિયાનો
ઉપયોગ કરી શકો છો. અન્ય કોઈ પણ કૉલ માટે, જો તમને દભાવિયાની જરૂર હોય, તો પહેલા 131 450 પર TIS
Nationalને કૉલ કરો.

ઘરમાાં રહો

ુ અને
તમારા હાિ ધઓ

તમારા કુ ટુાંબીજનો અને

જો તમને તબીબી

ઉધરસ અને છીંક ખાતી

વમત્રોિી પોતાની જાતને

મદદની જરૂર હોય, તો

વખતે મોઢા આડે હાિ

અલગ રાખો

તમારા ડૉક્ટરને અિવા

રાખો

હોટલાઇન પર કૉલ કરો

મારે ર્ા માટે અલગ રહેવાની જરૂર છે ?
તમારો કોરોના વાયરસનો ટેસ્ટ પોઝિટટવ આવ્યો છે અને તમારે અલગ રહેવ ું પિશે કારણ કે તે અન્ય લોકોમાું ફેલાય
તેની શક્યતા વધ છે . તમારા કટુંબ અને સમિાયની સરક્ષા કરવાનો શ્રેષ્ઠ માગક એ છે કે ઘરમાું રહેવ ું અને અન્ય લોકોથી
દૂ ર રહેવ ું (શારીટરક રીતે અંતર રાખવ ું). બધાથી અલગ રહેવ ું એ તણાવપ ૂણક હોઈ શકે છે પરું ત તે કોરોના વાયરસના
ફેલાવાને અટકાવવામાું મિિ કરી શકે છે .
અલગ રહેવાનો અથક એ થયો કે તમારે તબીબી સારવાર લેવા કે કટોકટીની પટરસ્સ્થવતમાું જવા વસવાય તમારા ઘર કે
રહેઠાણની બહાર નીકળવ ું જોઈએ નહીં. તમે કસરત કરવા માટે તમારા ઘરની બહાર નીકળી શકતા નથી. જો તમે જ્યારે

તમારે અલગ રહેવાની જરૂર હોય ત્યારે ઘરની બહાર નીકળશો તો તમને $4,957 સધીનો િું િ થઈ શકે છે . ઘરે રહો અને
સરઝક્ષત રહો.
જો તમે જાણતા હો એવી અન્ય કોઈ વ્યસ્તતને આના લક્ષણો હોય તો તેમણે ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ અને ઘરે જ રહેવ ું
જોઈએ.

મારે ક્ાાં અલગ રહેવ?ાંુ
તમારે તાત્કાઝલક એ જગ્યાએ જવ ું પિશે જ્યાું તમે બધાથી અલગ રહેવાના હશો, તે પણ રસ્તામાું વચ્ચે કોઈ પણ
જગ્યાએ થોભ્યા વવના. આ સામાન્ય રીતે તમારું પોતાન ું ઘર હોય છે , પરું ત આરોગ્ય અને માનવ સેવા વવભાગ તમને
બીજી કોઈ યોગ્ય જગ્યાએ બધાથી અલગ રહેવાની અનમવત આપી શકે છે .
તમારે તાત્કાઝલક એ જગ્યાએ જવ ું પિશે જ્યાું તમે બધાથી અલગ રહેવાના હશો.

મારે કોને જાર્ કરવાની જરૂર છે ?
તમને તમારા પોઝિટટવ ટેસ્ટ ટરિલ્ટ વવશે જણાવવામાું આવ્યા પછી, તમારે તમારા નોકરીિાતાને તેની જાણ કરવી
પિશે અને તમે તમારા સુંપકક માું આવેલા લોકોને તેની જાણ કરી શકો છો. 'સુંપકક માું આવેલી વ્યસ્તત' એ એવી કોઈ
વ્યસ્તત છે કે જેને તમે વાયરસથી સુંક્રવમત કરી હોઈ શકે છે , તેમાું તમે જેમની સાથે રહો છો, જેમની સાથે નજીકમાું
રહીને કામ કરો છો અથવા જેમની સાથે સામાજજક મેળાવિામાું હાજર રહ્યા હતા તે લોકોનો સમાવેશ થઈ શકે છે .
તમે જેમની સાથે રહો છો તે બધા લોકોએ પણ પોતાની જાતને અન્ય લોકોથી અલગ રાખવાની જરૂર પિશે, કારણ કે
તેમને કોરોના વાયરસ થવાની શક્યતા વધારે છે . આમાું બાળકોનો સમાવેશ થાય છે .

પોઝિટટવ ટે સ્ટ પછી શ ાંુ િાય છે ?
પબ્લલક હેલ્થ ટીમ તમારી સાથે એવા લોકો વવશે વાત કરશે જેમની સાથે તમે સુંપકક માું આવ્યા હતા. પબ્લલક હેલ્થ
ટીમ એવા લોકોનો સુંપકક કરશે જેઓ તમારા નજીકના સુંપકક માું આવ્યા હોવાન ું માનવામાું આવે છે . તેઓ એ નોંધ
કરશે કે તમે ક્યાું અલગ રહો છો અને તમારી સાથે કોણ રહે છે .
પબ્લલક હેલ્થ ટીમ વનયવમત પણે તમારા સુંપકક માું રહેશે. જો તમને કોઈ વધારાની મિિની જરૂર હોય અથવા સરઝક્ષત
અને સારી રીતે રહેવા વવશે અન્ય કોઈ પ્રશ્નો હોય તો તમે ક્યારે ય પણ તેમનો સુંપકક કરી શકો છો. જ્યાું સધી ટીમ
તમને મુંજૂરી ન આપે ત્યાું સધી તમારે બધાથી અલગ રહેવ ું પિશે.

કઈ રીતે સરુ ઝિત રહેવ?
ાંુ
તમારે તબીબી સારવાર લેવા કે કટોકટીની પટરસ્સ્થવતમાું જવા વસવાય તમારા ઘર કે રહેઠાણની બહાર નીકળવ ું
જોઈએ નહીં.
• અલગ રૂમમાું રહીને તમારી જાતને અન્ય લોકોથી અલગ કરો.
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• તમારા હાથને વનયવમત રીતે ધઓ અને ઉધરસ અને છીંક આવે ત્યારે તમારા મોઢા આિે હાથ રાખો.
• જ્યારે તમે અન્ય લોકોની સાથે એક જ રૂમમાું હોવ ત્યારે સજિકલ માસ્ક પહેરો અને તેમનાથી 1.5 મીટરન ું અંતર
જાળવી રાખો.
• શક્ય હોય તો અલગ બાથરૂમનો ઉપયોગ કરો.
• ઘરે લ ું વસ્તઓ શેર કરવાન ું ટાળો (પ્લેટ્સ, કપ અને કટલરી સટહત).
• અવારનવાર ઘરમાું રહેલા સપાટીઓના ભાગ (ટેબલટોપ્સ, િરવાજા, કીબોિક , નળ અને હેન્િલ્સ)ને સાફ કરો અને
કપિાું ધઓ.
• જો તમારી પાસે કોઈ હોય, તો મેલી વસ્તઓને સુંભાળતી વખતે ટિસ્પોિેબલ ગ્લોવ્િ પહેરો અને ત્યાર બાિ હુંમેશાું
તમારા હાથ ધોઈ નાુંખો.
• પ્લાસ્સ્ટક થેલીથી સજ્જ કચરાપેટીમાું ગ્લોવ્િ અને માસ્ક જેવી દૂ વિત વસ્તઓનો વનકાલ કરો.
• તમારા ઘર કે રહેઠાણની અંિર તમને મળવા માટે લોકોને બોલાવશો નહીં.
• જો તમે કોઈ ખાનગી ઘર કે એપાટક મેન્ટમાું રહો છો તો તમે તમારા બગીચામાું અથવા તમારી બાલ્કનીમાું જઈ શકો
છો. તમારા રહેઠાણમાુંથી પસાર થતી વખતે તમારે સજિકલ માસ્ક પહેરવ ું જોઈએ.
જેમને બધાથી અલગ રહેવાની જરૂર ન હોય એવા તમારા વમત્રો કે કટુંબીજનોને તમારા માટે ખાદ્યવસ્તઓ કે અન્ય
જરૂટરયાતની વસ્તઓ લાવવા માટે કહો.
જો તમે જ્યારે તમારે અલગ રહેવાની જરૂર હોય ત્યારે ઘરની બહાર નીકળશો તો તમને $4,957 સધીનો િું િ થઈ શકે
છે . ઘરે રહો અને સરઝક્ષત રહો.

તમારા લિર્ો પર નજર રાખો
જો તમારા લક્ષણો કથળતા જાય, પરું ત ગુંભીર ન હોય તો તમારા િૉતટરને કૉલ કરો. જો તે મેટિકલ ઇમરજન્સી હોય
(ઉિાહરણ તરીકે, શ્વાસ લેવામાું તકલીફ થવી), તો 000 પર કૉલ કરો અને એમ્બલયલન્સની વવનુંતી કરો. એમ્બલયલન્સના
અવધકારીઓને જણાવો કે તમે કોરોના વાયરસ (COVID-19)થી સુંક્રવમત છો.

ુ ાકારીન ાંુ ધ્યાન રાખો
તમારી સખ
બધાથી અલગ રહેવ ું એ મશ્કેલ હોઈ શકે છે , ખાસ કરીને બાળકો માટે.
• ઘરના અન્ય સભ્યો સાથે વાત કરો. COVID-19 વવશેની માટહતીને સમજવાથી ઝચિંતા ઓછી થશે.
• તમારા નોકરીિાતા સાથે વાત કરી શક્ય હોય તો ઘરે થી કામ કરવાની વ્યવસ્થા કરો.
• તમારા બાળકને ઘરે થી શીખવા માટે ટેકો આપો. ઑનલાઇન સુંસાધનોનો ઉપયોગ કરો કે જે ઉપલલધ છે .
• ટેઝલફોન, ઇમેઇલ અથવા સોવશયલ મીટિયા મારફતે કટુંબીજનો અને વમત્રોના સુંપકક માું રહો.
• યાિ રાખો કે અલગ રહેવાની સ્સ્થવત હુંમેશ માટે રહેશે નહીં.
ઑનલાઇન સુંસાધનોનો ઉપયોગ કરો - જેમાું ઊંઘ, સખાકારી અને ઘરે કસરત કરવા અંગેની સલાહનો સમાવેશ થાય
છે . વવિીયો, Wellbeing Victoria <https://www.together.vic.gov.au/wellbeing-victoria> પર ઉપલલધ છે .
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જો તમે સફળતાથી તેનો સામનો કરી શકતા નથી, તો તમારા િૉતટર સાથે વાત કરો અથવા નીચેના નુંબર પર સુંપકક
કરો:
• Lifeline Australia <https://www.lifeline.org.au/>, ફોન: 13 11 14
કટોકટીના સમયની સહાય સેવા કે જે ગમે ત્યારે સહાય પ ૂરી પાિે છે .
• Beyond Blue <https://www.beyondblue.org.au/>, ફોન: 1300 22 4636
તેઓ આઇસોલેશનમાું રહેલા લોકો માટે વનષ્ણાતની મિિ પ ૂરી પાિી રહ્યા છે .
• Kids Helpline <https://www.kidshelpline.com.au/>, ફોન: 1800 551800
યવા લોકો માટેની મફત અને ગોપનીય કાઉન્સેઝલિંગ સેવા.

સહાય ઉપલબ્ધ છે
જેમને કોરોના વાયરસ થયાન ું વનિાન થય ું હોય અથવા જેઓ કન્ફમક કેસના િિીના નજીકના સુંપકક માું આવ્યા હોય
એવા લાયક વવતટોટરયન કામિારોને સહાય આપવા માટે $1,500 ની એકવારની ચકવણી ઉપલલધ છે . વધ માટહતી
માટે, પેન્િેવમક લીવ ટિિાસ્ટર પેમેન્ટ
<https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disaster-payment>
પર જાઓ.
જો તમે વમત્રો કે કટુંબીજનો પાસેથી મિિ મેળવી શકતા નથી, તો ખાદ્યવસ્તઓ તથા અંગત વસ્તઓ સાથેના
ઇમરજન્સી રાહત પેકેજ ઉપલલધ છે .
સહાય અને ઇમરજન્સી રાહત પેકેજ અંગેની માટહતી અથવા કટરયાણાની વસ્તઓ મેળવવામાું મિિ માટે, DHHS.vic.
– ક્વોરે ન્ટાઇન અને આઇસોલેર્નની વેબસાઇટ <https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronaviruscovid-19> પર જાઓ અથવા કોરોના વાયરસ અંગેની હોટલાઇન, 1800 675 398 પર કૉલ કરો.

સાંભાળકતાગ ઓ અને ઘરના અન્ય સભ્યો માટે માટહતી
જો તમે કટુંબના કોઈ સભ્યની સુંભાળ રાખતા હોવ તો તમારા ઘરમાું િરે કને સરઝક્ષત રાખવા માટે તમારે કેટલીક
મહત્ત્વની બાબતો કરવી જોઈએઃ
• બીમાર વ્યસ્તત બીજા લોકોથી દૂ ર એક રૂમમાું રહે તે સવનવિત કરો.
• શક્ય હોય ત્યારે તેમના રૂમનો િરવાજો બુંધ રાખો અને બારીઓ ખલ્લી રાખો.
• સુંભાળકતાકઓની સુંખ્યા ઓછામાું ઓછી રાખો.
• તેમના રૂમમાું પ્રવેશતા પહેલાું અને પછી હુંમેશાું તમારા હાથને સાબ અને પાણીથી ધઓ અથવા હેન્િ
સેવનટાઇિરનો ઉપયોગ કરો.
• બીમાર વ્યસ્તતના કપ-રકાબી અને વાસણોને ઘરના બાકીના વાસણોથી અલગ રાખો.
• જો ઉપલલધ હોય, તો જ્યારે તમે બીમાર વ્યસ્તતના રૂમમાું હોવ ત્યારે સજિકલ માસ્ક (એક વાર ઉપયોગમાું લેવાનો
ફેસ માસ્ક) પહેરો. જો તમારી પાસે સજિકલ માસ્ક ન હોય, તો તેના બિલે સ્કાફક અથવા બુંિના જેવા કપિાુંથી મોંને
ઢાુંકો.
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• કપિાુંને હેન્િલ કરતી વખતે માસ્ક અને ગ્લોવ્િ પહેરો અને સૌથી વધ હીટવાળી સેટટિંગ પર તેને ધઓ.
• ઘરમાું રહેલા સપાટીઓના ભાગ (ટેબલટોપ્સ, િરવાજા, કીબોિક , નળ અને હેન્િલ્સ)ને અવારનવાર સાફ કરો.
• સીલબુંધ પ્લાસ્સ્ટકની થેલીમાું ટટશ્ય ૂ અને માસ્કનો વનકાલ કરો.
• લોકોને ઘરે મળવા બોલાવશો નહીં.
જો વ્યસ્તતને વધ અસ્વસ્થતા લાગવા લાગે, તો સલાહ માટે કોરોના વાયરસ અંગેની હોટલાઇન, 1800 675 398 પર
કૉલ કરો. જો તમારે તમારા િૉતટરને મળવા જવ ું હોય તો પહેલાું તેમને કૉલ કરો જેથી તેઓ તૈયારી કરી શકે.

લિર્ો પર નજર રાખો
તમે જે વ્યસ્તતની સુંભાળ રાખો છો તેનામાું જો શ્વાસ લેવામાું તકલીફ થવા જેવા ગુંભીર લક્ષણો વવકસે છે , તો ટિપલ
િીરો (000) પર કૉલ કરો અને એમ્બલયલન્સની વવનુંતી કરો.
જો બીજા કોઈને આના કોઈ પણ લક્ષણો હોય તો તેમણે ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ અને ઘરે રહેવ ું જોઈએ.
જો તમને આમાુંથી કોઈ પણ લક્ષણો હોય તો ટેસ્ટ કરાવોઃ તાવ આવવો, ઠુંિી લાગવી કે પરસેવો થવો, ઉધરસ
આવવી અથવા ગળામાું દઃખાવો થવો, હાુંફ ચઢવી, વહેત ું નાક, ગુંધ અથવા સ્વાિ પારખવાની ક્ષમતા ગમાવવી.

To find out more information about coronavirus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-diseasecovid-19>

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay Service 13 36 77 if
required, or email Emergency Management Communications
<covid-19@dhhs.vic.gov.au>.
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, updated 10 August 2020.
Available at DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/translatedresources-coronavirus-disease-covid-19>
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