
COVID-19 (કકોોરરોોનનાાવવાાયયરરસસ) ગગેેરરહહાાજજરર: 
મમાાતતાા  િિપપતતાા  / સસંંભભાાળળ  રરાાખખનનાારર  મમાાટટેે  એએકક  ઝઝડડપપીી  મમાાગગર્ર્દદશશર્ર્નન  

1

શશુુંં◌◌ંં  કકરરશશોો  જજોો… િિ��યયાા  આઆવવશ્શ્યયકક  છછેે િિશશક્ષક્ષણણ  અઅનને ે બબાાળળસસંં◌◌ંંભભાાળળ  
પપરર  પપાાછછાા  ફફરરોો

…મમાારરાા  બબાાળળકકનનેે  
COVID-19 
(કકોોરરોોનનાાવવાાયયરરસસ)નનાા  
લલક્ષક્ષણણોો  છછેે*

• બાળકે િશક્ષણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• બાળકે ટેસ્ટ કરાવવું જોઇએ

• ટેસ્ટના પિરણામ માટે રાહ જોતો હોય 
ત્યારે આખો પિરવાર સ્વ-અલગ રહે છે

• ટેસ્ટના પિરણામ િવશે િશક્ષણ / 
બાળસંભાળ સેિટં◌ંગમાં તરત જાણ કરો

…જ્જ્યયાારરેે  બબાાળળકકનનોો  ટટેેસ્સ્ટટ  પપાાછછોો  
નનકકાારરાાત્ત્મમકક  આઆવવેે◌◌ેે  

એ શરતે કે િશક્ષણ અથવા 
બાળસંભાળ માટે પાછા આવતા 
પહેલા તે◌ે◌ેઓ ૪૮ કલાક સુ◌ુ◌ુ◌ુધી તાવ 
મુક્ત રહે, અને સારો અનુભવ 
કરે છે

…મમાારરાા  બબાાળળકકનનોો  
COVID-19 
(કકોોરરોોનનાાવવાાયયરરસસ)નનોો  
ટટેેસ્સ્ટટ  સસકકાારરાાત્ત્મમકક  છછેે

• બાળકે િશક્ષણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં 

• જ્યારે લક્ષણ શરૂ થાય ત્યારે ઓછામાં 
ઓછા 10 િદવસ માટે બાળક સ્વ-
અલગ રહે છે ( અથવા ટેસ્ટના િદવસથી 
જો લક્ષણ ન દેખાય)

• ટેસ્ટના પિરણામ િવશે િશક્ષણ / 
બાળસંભાળ સેિટં◌ગં્સમાં તરત જાણ કરો 

• જ્યારથી લક્ષણો શરૂ થાય છે ત્યારથી 
આખા પિરવારના લોકો 14 િદવસ સુધી 
સ્વ-અલગ રહે છે (અથવા ટેસ્ટના 
િદવસથી જો લક્ષણ ન દેખાય)- જો 
કોઇનો 14 િદવસ દરિમયાન ટે◌ે◌ે◌ે◌ેસ્ટ 
નકારાત્મક આવે તો પણ

…10  િિદદવવસસ  પપછછીી, એએકકવવાારર  
બબાાળળકક  સસાારરોો  અઅનનુુભભવવ  કકરરે,ે અઅનનેે  
ઓઓછછાામમાાં ં ઓઓછછાા  48  કકલલાાકક  સસુુધધીી  
તતાાવવ-મમુકુ્ક્તત  રરહહેે  

જો 10 િદવસ પછી પણ જો 
તેઓને ઉધરસ અથવા ગંધ 
/સ્વાદનો અભાવ હોય તો પણ 
તેઓ િશક્ષણ અથવા બાળસં◌ંભાળ 
માટે પાછા આવી શકે છે. એકવાર 
ચેપ ગયા પછી પણ ઘણા 
અઠવાડીયા સુ◌ુ◌ુ◌ુધી તેના લક્ષણો 
રહે છે 

...મમાારરાા  ઘઘરરનનાા  
કકોોઈઈનને ે COVID-19 
(કકોોરરોોનનાાવવાાયયરરસસ) 
લલક્ષક્ષણણોો  છછેે  *

• બાળકે િશક્ષણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• પિરવારના લક્ષણોવાળા સદસ્યનો ટેસ્ટ 
કરાવવો જોઈએ

• ટેસ્ટના પિરણામ માટે રાહ જોતો હોય 
ત્યારે આખો પિરવાર સ્વ-અલગ રહે છે

• ટેસ્ટના પિરણામ િવશે િશક્ષણ / 
બાળસંભાળ સેિટં◌ગં્સમાં તરત જાણ કરો

… જ્જ્યયાારરેે  પપિિરરવવાારરનનાા  સસભ્ભ્યયનનોો  
ટટેેસ્સ્ટટ  નનકકાારરાાત્ત્મમકક  આઆવવેે  છછેે, અઅનનેે  
બબાાળળકકમમાાં ં COVID-19  લલક્ષક્ષણણોો  
હહોોતતાા  નનથથીી  *

…મમાારરાા  ઘઘરરનનાા  
કકોોઈઈનને ે COVID-19 
(કકોોરરોોનનાાવવાાયયરરસસ) નનોો  

ટટેેસ્સ્ટટ  સસકકાારરાાત્ત્મમકક  આઆવ્વ્યયોો  છછેે

• બાળકે સે◌ેિટં◌ંગમાં હાજર રહેવું જોઈએ 
નહીં

• જ્યારથી લક્ષણો શરૂ થાય છે ત્યારથી 
આખા પિરવારના લોકો 14 િદવસ સુધી 
સ્વ-અલગ રહે છે (અથવા ટેસ્ટના 
િદવસથી જો લક્ષણ ન દેખાય)- જો 
કોઇનો 14 િદવસ દરિમયાન ટે◌ે◌ે◌ે◌ેસ્ટ 
નકારાત્મક આવે તો પણ

…જ્જ્યયાારરેે  બબાાળળકકેે  સ્સ્વવ-અઅલલગગ  
રરહહેેવવાાનનાા  14  િિદદવવસસ  પપૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂણણર્ર્  કકયયાાર્ર્  
છછેે, 14  િિદદવવસસ  દદરરિિમમયયાાનન  તતેેનનોો  
ટટેેસ્સ્ટટ  નનકકાારરાાત્ત્મમકક  આઆવવેે  તતોો  પપણણ



શશુુંં◌◌ંં  કકરરશશોો  જજોો… િિ��યયાા  આઆવવશ્શ્યયકક  છછેે િિશશક્ષક્ષણણ  અઅનને ે બબાાળળસસંં◌◌ંંભભાાળળ  
પપરર  પપાાછછાા  ફફરરોો

…NHS ટટેેસ્સ્ટટ  અઅનને ે 
��ેેસસેે  મમાારરાા  બબાાળળકકનનેે  
COVID-19 
(કકોોરરોોનનાાવવાાયયરરસસ) 

સસાાથથેેનનાા  કકોોઇઇ  ‘નનજીજીકકનનાા  સસંંપપકકર્ર્’ 
તતરરીીકકેે  ઓઓળળખ્ખ્યયોો

• બાળકે◌ે િશક્ષણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગ્સમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• 14 િદવસ સુધી બાળક સ્વ-અલગ રહે 
છે (NHS પિરક્ષણ અને �ર્ે્સ તરફથી 
સલાહ મુજબ ) –જો 14 િદવસ 
દરિમયાન તેનો ટેસ્ટ નકારાત્મક આવે 
છે તો પણ

• બાકીના પિરવારના લોકોએ સ્વ-અલગ 
થવાની જરૂર નથી,િસવાય કે તે◌ે◌ેઓ 
‘નજીકના સંપકર્’માં◌ં છે

…જ્જ્યયાારરેે  બબાાળળકકેે  સ્સ્વવ-અઅલલગગ  
રરહહેેવવાાનનાા  14  િિદદવવસસ  પપૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂણણર્ર્  કકયયાાર્ર્  
છછેે, 14  િિદદવવસસ  દદરરિિમમયયાાનન  તતેનેનોો  
ટટેેસ્સ્ટટ  નનકકાારરાાત્ત્મમકક  આઆવવેે  તતોો  પપણણ

...અઅમમે ે / મમાારરાા  
બબાાળળકકેે◌◌ેે  મમુુસસાાફફરરીી  
કકરરીી  હહોોવવાાથથીી  અઅનનેે  
ક્ક્વવોોરરન્ન્ટટાાઇઇનનનનાા  

સસમમયયગગાાળળાાનનાા  ભભાાગગ  રૂરૂપપેે◌◌ેે  સ્સ્વવ-
અઅલલગગ  રરહહેવેવુું ં પપડડશશેે

• મુદતના સમયમાં અનુિધકૃત રજા લેશો 
નહીં◌ં

• �વાસ કરતા પહે◌ે◌ે◌ેલાં◌ં ક્વોરન્ટાઇન 
આવશ્યકતાઓ અને FCO સલાહનંુ 
ધ્યાન રાખો

• ઉપિસ્થિતની નીિત મુજબ િશક્ષણ / 
બાળસં◌ંભાળ સેિટં◌ંગ્સને માિહતી �દાન કરો

ક્ક્વવોોરરન્ન્ટટાાઇઇનન  જજરૂરૂરરીી  હહોોયય  એએવવાા  સ્સ્થથળળથથીી  પપાાછછાા  
આઆવવોો  ત્ત્યયાારરે:ે
• બાળકે◌ે િશક્ષણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગ્સમાં 

હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• 14 િદવસ સુધી સંપૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂણર્ પરીવારના લોકો 
સ્વ-અલગ રહે છે  –જો 14 િદવસ 
દરિમયાન તેઓનો ટેસ્ટ નકારાત્મક આવે 
તો પણ

…જ્જ્યયાારરેે  બબાાળળકક  14  િિદદવવસસનનોો  
ક્ક્વવોોરરેેન્ન્ટટાાઇઇનનનનોો  સસમમયયગગાાળળોો  પપૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ ◌◌ૂૂણણર્ર્  
કકરરેે  છછેે, જજોો  તતેે  14  િિદદવવસસ  
દદરરિિમમયયાાનન  તતેેઓઓનનોો  ટટેેસ્સ્ટટ  
નનકકાારરાાત્ત્મમકક  આઆવવેે  તતોો  પપણણ  

…અઅમમનનેે  મમેેિિડડકકલલ  / 
સસ��ાાવવાારર  સ્સ્��ોોતત  
તતરરફફથથીી  સસલલાાહહ  મમળળીી  
છછેે◌◌ેે  કકેે  મમાારરાા  બબાાળળકકેે  

ફફરરીીથથીી  િિશશિિલ્લ્ડડંગંગ  શશરૂરૂ  કકરરવવુુ◌◌ુુ◌◌ંં  
આઆવવશ્શ્યયકક  છછેે

• બાળકે◌ે િશક્ષણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગ્સમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• ઉપિસ્થત અિધકારી / પશુપાલન ટીમે 
સૂચવેલ શાળાનો સંપકર્ કરો

• જ્યાં◌ં સુધી તમને◌ે �િતબંધો હટાવવા અને 
િશિલ્ડંગ ફરીથી થોભાવ્યુ◌ુ◌ં છે માટેની 
સુ◌ુ◌ુચના ન આવે ત્યાં◌ં સુધી બાળકને 
પિરરક્ષણ આપવું◌ં જોઇએ

…જ્જ્યયાારરેે  િિશશક્ષક્ષણણ  અઅથથવવાા  
બબાાળળસસંં◌◌ંંભભાાળળ  સસેેિિટટંંગગ  / અઅન્ન્યય  
એએજજન્ન્સસીીઓઓ  તતમમનનેે  જજણણાાવવેે  છછેે  કકેે  
��િિતતબબંધંધોો  હહટટાાવવાામમાાં ં આઆવ્વ્યયાા  છછેે  
અઅનનેે  તતમમાારુરંંુ  બબાાળળકક  ફફરરીીથથીી  
સસેેિિટટંંગગમમાાંં  પપાાછછંંુુ◌◌ંં  ફફરરીી  શશકકેે  છછેે  

….મમનનેે  ખખાાતતરરીી  
નનથથીી  કકેે  કકોોણણે ે 
COVID-19 
(કકોોરરોોનનાાવવાાયયરરસસ)નનોો  

ટટેેસ્સ્ટટ  કકરરાાવવવવોો  જજોોઇઇએએ

• ફક્ત લક્ષણો* વાળા લોકોનો ટેસ્ટ 
કરવાની આવશ્યકતાા છે

• લક્ષણો વગરના લોકોનો ટેસ્ટ કરવાની 
સલાહ આપવામાં◌ં આવતી નથી,પછી ભલે 
તેઓ કોઇ સકારાત્મક ટેસ્ટવાળા 
‘નજીકના સંપકર્’ માં◌ં હોય 

…જ્જ્યયાારરેે  ઉઉપપરરનનીી  
પપિિરરિિસ્સ્થથતતીીઓઓનનેે  અઅનનુુ◌◌ુુ◌◌ુુ◌◌ુુરૂરૂપપ  તતમમાારરીી  
પપિિરરિિસ્સ્થથતતીીઓઓનનેે  મમળળેે  છછેે

લલક્ષક્ષણણોોમમાાંથંથીી  ઉઉચ્ચ્ચચ  તતાાપપમમાાનન, નનવવીી  સસતતતત  ઉઉધધરરસસ, ગગંંધધ  અઅથથવવાા  સ્સ્વવાાદદ  ઓઓળળખખવવવવાાનનીી  ખખોોટટ  અઅથથવવાા  બબદદલલાાવવમમાાંથંથીી  
ઓઓછછાામમાાંં◌◌ંં  ઓઓછછુુંં◌◌ંં  એએકક  શશાામમેલેલ  હહોોયય  છછે.ે 

જજોો  તતમમાારરાા  પપિિરરવવાારરમમાાં ં કકોોઇઇપપણણનને ે લલક્ષક્ષણણોો  છછેે, મમફફતત  COVID-19    ટટેે◌◌ેે◌◌ેેસ્સ્ટટ  મમાાટટે ે 
nhs.uk/coronavirus પપરર  બબુુ◌◌ુુ◌◌ુુકક  કકરરોો  અઅથથવવાા  119 નનેે  કકૉૉલલ  કકરરોો

વવધધુુ◌◌ુુ  મમાાિિહહતતીી  અઅનને ે સસહહાાયયતતાા  મમાાટટે ે મમુુલલાાકકાાતત  લલોો....
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શશુુંં◌◌ંં  કકરરશશોો  જજોો… િિ��યયાા  આઆવવશ્શ્યયકક  છછેે િિશશક્ષક્ષણણ  અઅનને ે બબાાળળસસંં◌◌ંંભભાાળળ  
પપરર  પપાાછછાા  ફફરરોો

…NHS ટટેેસ્સ્ટટ  અઅનને ે 
��ેેસસેે  મમાારરાા  બબાાળળકકનનેે  
COVID-19 
(કકોોરરોોનનાાવવાાયયરરસસ) 

સસાાથથેેનનાા  કકોોઇઇ  ‘નનજીજીકકનનાા  સસંંપપકકર્ર્’ 
તતરરીીકકેે  ઓઓળળખ્ખ્યયોો

• બાળકે◌ે િશક્ષણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગ્સમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• 14 િદવસ સુધી બાળક સ્વ-અલગ રહે 
છે (NHS પિરક્ષણ અને �ર્ે્સ તરફથી 
સલાહ મુજબ ) –જો 14 િદવસ 
દરિમયાન તેનો ટેસ્ટ નકારાત્મક આવે 
છે તો પણ

• બાકીના પિરવારના લોકોએ સ્વ-અલગ 
થવાની જરૂર નથી,િસવાય કે તે◌ે◌ેઓ 
‘નજીકના સંપકર્’માં◌ં છે

…જ્જ્યયાારરેે  બબાાળળકકેે  સ્સ્વવ-અઅલલગગ  
રરહહેેવવાાનનાા  14  િિદદવવસસ  પપૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂણણર્ર્  કકયયાાર્ર્  
છછેે, 14  િિદદવવસસ  દદરરિિમમયયાાનન  તતેનેનોો  
ટટેેસ્સ્ટટ  નનકકાારરાાત્ત્મમકક  આઆવવેે  તતોો  પપણણ

...અઅમમે ે / મમાારરાા  
બબાાળળકકેે◌◌ેે  મમુુસસાાફફરરીી  
કકરરીી  હહોોવવાાથથીી  અઅનનેે  
ક્ક્વવોોરરન્ન્ટટાાઇઇનનનનાા  

સસમમયયગગાાળળાાનનાા  ભભાાગગ  રૂરૂપપેે◌◌ેે  સ્સ્વવ-
અઅલલગગ  રરહહેવેવુું ં પપડડશશેે

• મુદતના સમયમાં અનુિધકૃત રજા લેશો 
નહીં◌ં

• �વાસ કરતા પહે◌ે◌ે◌ેલાં◌ં ક્વોરન્ટાઇન 
આવશ્યકતાઓ અને FCO સલાહનંુ 
ધ્યાન રાખો

• ઉપિસ્થિતની નીિત મુજબ િશક્ષણ / 
બાળસં◌ંભાળ સેિટં◌ંગ્સને માિહતી �દાન કરો

ક્ક્વવોોરરન્ન્ટટાાઇઇનન  જજરૂરૂરરીી  હહોોયય  એએવવાા  સ્સ્થથળળથથીી  પપાાછછાા  
આઆવવોો  ત્ત્યયાારરે:ે
• બાળકે◌ે િશક્ષણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગ્સમાં 

હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• 14 િદવસ સુધી સંપૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂણર્ પરીવારના લોકો 
સ્વ-અલગ રહે છે  –જો 14 િદવસ 
દરિમયાન તેઓનો ટેસ્ટ નકારાત્મક આવે 
તો પણ

…જ્જ્યયાારરેે  બબાાળળકક  14  િિદદવવસસનનોો  
ક્ક્વવોોરરેેન્ન્ટટાાઇઇનનનનોો  સસમમયયગગાાળળોો  પપૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ◌◌ૂૂ ◌◌ૂૂણણર્ર્  
કકરરેે  છછેે, જજોો  તતેે  14  િિદદવવસસ  
દદરરિિમમયયાાનન  તતેેઓઓનનોો  ટટેેસ્સ્ટટ  
નનકકાારરાાત્ત્મમકક  આઆવવેે  તતોો  પપણણ  

…અઅમમનનેે  મમેેિિડડકકલલ  / 
સસ��ાાવવાારર  સ્સ્��ોોતત  
તતરરફફથથીી  સસલલાાહહ  મમળળીી  
છછેે◌◌ેે  કકેે  મમાારરાા  બબાાળળકકેે  

ફફરરીીથથીી  િિશશિિલ્લ્ડડંંગગ  શશરૂરૂ  કકરરવવુુ◌◌ુુ◌◌ંં  
આઆવવશ્શ્યયકક  છછેે

• બાળકે◌ે િશક્ષણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગ્સમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• ઉપિસ્થત અિધકારી / પશુપાલન ટીમે 
સૂચવેલ શાળાનો સંપકર્ કરો

• જ્યાં◌ં સુધી તમને◌ે �િતબંધો હટાવવા અને 
િશિલ્ડંગ ફરીથી થોભાવ્યુ◌ુ◌ં છે માટેની 
સુ◌ુ◌ુચના ન આવે ત્યાં◌ં સુધી બાળકને 
પિરરક્ષણ આપવું◌ં જોઇએ

…જ્જ્યયાારરેે  િિશશક્ષક્ષણણ  અઅથથવવાા  
બબાાળળસસંં◌◌ંંભભાાળળ  સસેેિિટટંંગગ  / અઅન્ન્યય  
એએજજન્ન્સસીીઓઓ  તતમમનનેે  જજણણાાવવેે  છછેે  કકેે  
��િિતતબબંધંધોો  હહટટાાવવાામમાાં ં આઆવ્વ્યયાા  છછેે  
અઅનનેે  તતમમાારુરંંુ  બબાાળળકક  ફફરરીીથથીી  
સસેેિિટટંંગગમમાાંં  પપાાછછંંુુ◌◌ંં  ફફરરીી  શશકકેે  છછેે  

….મમનનેે  ખખાાતતરરીી  
નનથથીી  કકેે  કકોોણણે ે 
COVID-19 
(કકોોરરોોનનાાવવાાયયરરસસ)નનોો  

ટટેેસ્સ્ટટ  કકરરાાવવવવોો  જજોોઇઇએએ

• ફક્ત લક્ષણો* વાળા લોકોનો ટેસ્ટ 
કરવાની આવશ્યકતાા છે

• લક્ષણો વગરના લોકોનો ટેસ્ટ કરવાની 
સલાહ આપવામાં◌ં આવતી નથી,પછી ભલે 
તેઓ કોઇ સકારાત્મક ટેસ્ટવાળા 
‘નજીકના સંપકર્’ માં◌ં હોય 

…જ્જ્યયાારરેે  ઉઉપપરરનનીી  
પપિિરરિિસ્સ્થથતતીીઓઓનનેે  અઅનનુુ◌◌ુુ◌◌ુુ◌◌ુુરૂરૂપપ  તતમમાારરીી  
પપિિરરિિસ્સ્થથતતીીઓઓનનેે  મમળળેે  છછેે

લલક્ષક્ષણણોોમમાાંથંથીી  ઉઉચ્ચ્ચચ  તતાાપપમમાાનન, નનવવીી  સસતતતત  ઉઉધધરરસસ, ગગંંધધ  અઅથથવવાા  સ્સ્વવાાદદ  ઓઓળળખખવવવવાાનનીી  ખખોોટટ  અઅથથવવાા  બબદદલલાાવવમમાાંથંથીી  
ઓઓછછાામમાાંં◌◌ંં  ઓઓછછુુંં◌◌ંં  એએકક  શશાામમેલેલ  હહોોયય  છછેે. 

જજોો  તતમમાારરાા  પપિિરરવવાારરમમાાં ં કકોોઇઇપપણણનને ે લલક્ષક્ષણણોો  છછેે, મમફફતત  COVID-19    ટટેે◌◌ેે◌◌ેેસ્સ્ટટ  મમાાટટે ે 
nhs.uk/coronavirus પપરર  બબુુ◌◌ુુ◌◌ુુકક  કકરરોો  અઅથથવવાા  119 નનેે  કકૉૉલલ  કકરરોો

વવધધુુ◌◌ુુ  મમાાિિહહતતીી  અઅનને ે સસહહાાયયતતાા  મમાાટટે ે મમુુલલાાકકાાતત  લલોો....
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www.tameside.gov.uk/coronavirus


