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શ ાં કરવ ાં જો… ક્રિયા જરૂરી છે િાછા શાળાએ…

…મારા બાળકમાાં COVID19 
(કોરોનાવાયરસ) લક્ષણો છે*

• બાળકને શાળાએ જવ ું ન જોઈએ
• બાળકની કસોટી થવી જોઈએ
• પરીક્ષાન ું પરરણામની રાહ જોતા 

ઘરના લોકોએ ઘરે રહવે  ું જોઈએ
• પરીક્ષાન ું પરરણામ વવશે શાળાને 

તાત્કાલલક જાણ કરો

…જ્યારે બાળકની કસોટી નકારાત્મક 
આવે છે અને તેમને 48 કલાક સ ધી 
તાવ નથી હોતો અને સાર ું લાગે છે

…માર ાં  બાળક COVID-19 
(કોરોનાવાયરસ) માટે સકારાત્મક 

િરીક્ષણ કરે છે

• બાળકને શાળાએ જવ ું ન જોઈએ
• જ્યારે લક્ષણો * શરૂ થયાના

ઓછામાું ઓછા 10 રિવસ માટે
બાળક સ્વ-અલગ કરે છે (અથવા
જો કોઈ લક્ષણો ન હોય તો 
પરીક્ષણના રિવસથી)

• પરીક્ષાન ું પરરણામ વવશે શાળાને 
તાત્કાલલક જાણ કરો

• જ્યારે લક્ષણો * શરૂ થાય છે ત્યારે 
ઘરના લોકો 14 રિવસ ઘરે રહ ેછે
(અથવા જો કોઈ લક્ષણો ન હોય 
તો પરીક્ષણના રિવસથી) - પછી 
ભલે કોઈ તે 14 રિવસ િરવમયાન 
નકારાત્મક પરીક્ષણ કરે.

…10 રિવસ પછી, એકવાર બાળક 
સાર ું લાગે છે, અને ઓછામાું ઓછા 48
કલાક સ ધી તાવ મ ક્ત રહ ેછે
જો તેઓને ખાુંસી હોય અથવા ગુંધ / 
સ્વાિની ખોટ હોય તો પણ તેઓ 10 
રિવસ પછી શાળામાું પાછા આવી શકે 
છે. એકવાર ચેપ આવે પછી આ 
લક્ષણો કેટલાક અઠવારિયા સ ધી ટકી 
શકે છે.

…મારા ઘરના કોઈને કોપવડ -19 
(કોરોનાવાયરસ) લક્ષણો છે*

• બાળકને શાળાએ જવ ું ન જોઈએ
• લક્ષણોવાળા ઘરેલ  સિસ્યની

પરીક્ષા લેવી જોઈએ
• પરીક્ષણ પરરણામની રાહ જોતા 

આખા ઘરેલ  સ્વ-આઇસોલેટ્સ
• પરીક્ષાન ું પરરણામ વવશે શાળાને 

તાત્કાલલક જાણ કરો

…જ્યારે ઘરની સભ્યની પરીક્ષા
નકારાત્મક હોય છે, અને બાળકમાું 
કોવવિ -19 લક્ષણો હોતા નથી*

…મારા ઘરના કોઈકે COVID-19 
(કોરોનાવાયરસ) માટે સકારાત્મક 

િરીક્ષણ કર્ ું છે

• બાળકને શાળાએ જવ ું ન જોઈએ
• જ્યારે લક્ષણો * શરૂ થયા (અથવા 

કોઈ લક્ષણો ન હોય તો પરીક્ષણના 
રિવસથી) રિવસથી 14 રિવસ માટે 
આખ ું ઘરગથ્થ  સ્વ-અલગ કરે છે -
જો તે 14 રિવસ િરવમયાન કોઈ
નકારાત્મક પરીક્ષણ કરે તો પણ

…જ્યારે બાળક 14 રિવસ આત્મ-
અલગતા પણૂણ કરે છે, પછી ભલે તેઓ 
14 રિવસ િરવમયાન નકારાત્મક 
પરીક્ષણ કરે

લક્ષણોમાાં ઓછામાાં ઓછા એક ઉચ્ચ તાિમાનનો સમાવેશ થાય છે; નવી સતત 
ઉધરસ; ન કસાન અથવા ર્ાંધ અથવા સ્વાદની તમારી સમજમાાં િક્રરવતગન.
વધ  જ ઓ : nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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શ ાં કરવ ાં જો… ક્રિયા જરૂરી છે િાછા શાળાએ…

…NHS Test and Trace મારા બાળકને
પ ષ્ટટ થયેલ COVID-19 

(કોરોનાવાયરસ) કેસના ‘નજીકનો
સાંિકગ ’ તરીકે ઓળખાવી છે

બાળકને શાળાએ જવ ું ન જોઈએ
14 રિવસ માટે બાળ સ્વ-અલગ 
(NHS Track and Trace દ્વારા સલાહ 
આપવામાું આવે છે) - જો તે 14
રિવસ િરવમયાન નકારાત્મક પરીક્ષણ 
કરે તો પણ
બાકીના ઘરના લોકોએ સ્વ-અલગ 
થવાની જરૂર નથી, વસવાય કે તેઓ 
પણ 'નજીકનો સુંપકણ ' હોય

…જ્યારે બાળકએ સ્વ-અલગતાના 14 
રિવસ પણૂણ કયાણ છે, પછી ભલે તે તે 
14 રિવસ િરવમયાન નકારાત્મક 
પરીક્ષણ કરે

…મેં મારા બાળક સાથે મ સાફરી કરી 
હતી અથવા મારા બાળકને એકલા
મ સાફરી કરી હતી અને અમને ઘરે 
રહવેાની જરૂર છે (સાંસર્ગપનષેધ)

ટમણ ટાઇમમાું અનવધકૃત રજા લશેો 
નહીં
મ સાફરી બ ક કરતી વખતે 
સુંસગણવનષેધ આવશ્યકતાઓ અને 
એફસીઓ સલાહનો વવચાર કરો
હાજરી નીવત મ જબ શાળાને મારહતી 
પ્રિાન કરો
એવા સ્થળેથી પાછા ફરવ ું જ્યાું
સ ુંસગણવનષેધ જરૂરી છે:
બાળકને શાળાએ જવ ું ન જોઈએ
જો તે 14 રિવસ િરવમયાન 
નકારાત્મક પરીક્ષણ કરે તો પણ જો 
આખ ું ઘરગથ્થ  14 રિવસ માટે સ્વ-
અલગ કરે છે

…જ્યારે બાળક માટે 14 રિવસની
સુંસગણવનષેધ અવવધ પણૂણ થઈ ગઈ છે, 
પછી ભલે તેઓ તે 14 રિવસ 
િરવમયાન નકારાત્મક પરીક્ષણ કરે

…અમને તબીબી / સત્તાવાર સ્રોત 
તરફથી સલાહ મળી છે કે મારે 
બાળકને ઘરે જ રહવે  ાં જોઈએ

બાળકને શાળાએ જવ ું ન જોઈએ
હાજરી અવધકારી / વષણના વિાની 
સલાહ મ જબ શાળાનો સુંપકણ કરો
બાળકને ઘરે રહવે  ું જોઈએ જ્યાું સ ધી 
તમને જાણ ન થાય કે પ્રવતબુંધો
હટાવવામાું આવે છે અને તેઓ પાછા 
શાળાએ આવી શકે છે

…જ્યારે શાળા / અન્ય એજન્સીઓ 
તમને જણાવે છે કે પ્રવતબુંધો
હટાવવામાું આવ્યા છે અને તમાર ું 
બાળક ફરીથી શાળામાું ફરી શકે છે

…. મને ખાતરી નથી કે કોવીડ -19 
(કોરોનાવાયરસ) માટે કોણે િરીક્ષણ 

લેવ ાં જોઈએ

ફક્ત * લક્ષણોવાળા લોકોને જ
પરીક્ષણ લેવાની જરૂર છે
લક્ષણો વગરના લોકોને પરીક્ષણ 
લેવાની સલાહ આપવામાું આવતી
નથી, પછી ભલે તે સકારાત્મક 
પરીક્ષણ કરનાર કોઈનો ‘નજીકનો
સુંપકણ ’ હોય

…જ્યારે ઉપરની શરતો પરૂી થાય છે

જો તમારા ઘરના કોઈને લક્ષણો હોય તો *, પન atશ લ્ક COVID-19 ટેસ્ટ બ ક કરાવો 
nhs.uk/coronavirusor કૉલ 119
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