
COVID-19ના સૅલ્ફ ટેસટ 
માટે સટેપ-બાય-સટેપ 
માર્ગદર્શિકા

તમે ટેસટ ્રૂ કરો તે પહલેા ંઆખી માર્ગદર્શિકા ધયાનથી વાચંો.

કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) માટે તમારંુ પોતાનુ ંઅને અન્ય વ્યક્તની ટેસટ કેવી રીતે 
કરવી અને NHSન ેપરરણામો અંગે જાણ કેવી રીતે કરવી ત ેઆ માગ્ગદર્શિકા સમજાવ ેછે.

વધ ુમદદ www.gov.uk/covid19-self-test-help મેળવો, જેમા ંડમૅો રવડી્યોઝ અને 
અનેક ભાષાઓમા ંસચૂનાઓનો છે.



આ ટેસટ રવ્ે
કોરોનાવાઇરસ (COVID-19)થી ઘણા લોકોને હળવા ંલક્ષણો હોય છે અથવા 
લક્ષણો બબલકુલ હોતા નથી, પરંત ુતેમ છતા ંતેઓ વાઇરસનો ્ેફલાવો કરી 
્કે છે. રનયરમત સેલ્ફ-ટેસટ વડે આપણે ્ેફલાવો ધીમો કરી ્કીએ છીએ અને 
આપણા ંકુટંુબો અને સમાજોમા ંસૌથી વધ ુકમજોર લોકોનુ ંરક્ષણ કરવામા ં
મદદ કરી ્કીએ છીએ.

રડપાટ્ગમેનટ ઑફ હલે્થ ઍનડ સોર્્યલ કેઅર (DHSC) COVID-19 સૅલફ-ટેસટ (રૅરપડ 
ઍનનટજન ટેસટ) એ ફેલાઈ ્કે એવા કોરોનાવાઇરસ (COVID-19)ની તપાસ કરવા માટેનુ ં
એક સવૅબ ટસટ છે. 

તમારે કેટલી વખત ટેસટ કરવુ ંજોઈએ તેમા ંતમારા સજંોરો અને હાલના ને્નલ 
અથવા લોકલ માર્ગદ ્્ગનો આધારે ્ેફર્ફારો થઈ ્કે છે.
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કોરોનાવાઇરસ (COVID-19)ના રનદદે્ો અને મદદ

જો તમન ેકોરોનાવાઇરસ (COVID-19)ના ંલક્ષણો હો્ય અ્થવા કોરોનાવાઇરસ 
(COVID-19)નો ચેપ લાગ્યો હો્ય તો કૃપા કરીને ઑનલાઈન NHSના રનદદે્ો 
જુઓ: www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19

જો તમને કોરોનાવાઇરસ (COVID-19)ના ંલક્ષણો હો્ય અને તમારી કસ્થરત 
વધારે ખરાબ ્થા્ય અ્થવા તમન ે7 રદવસો બાદ સારંુ ન ્થા્ય તો NHS 111 
ઑનલાઇન કોરોનાવાઇરસ સેવાનો ઉપ્યોગ કરો www.111.nhs.uk. જો તમ ે
ઇનટરનેટની સરુવધા ધરાવતા ન હો તો NHS 111 પર કૉલ કરો. તબીબી કટોકટી 
માટે 999 ડા્યલ કરો.

જો તમને બચંતા થતી હોય તો મદદ મેળવવામા ંમોડંુ કર્ો નહહ. તમારી 
આંતરસઝૂ પર રવશ્ાસ કરો.
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આ ટેસટ નીચેના લોકો માટે યોગય છે:

18 વર્ગથી વધ ુઉંમરના લોકો: સેલફ-ટેસટ અને રરપોટ્ગ , જરૂર જણા્ય તો મદદ 
સા્થ.ે 

12થી 17 વર્ગના હક્ોરો: જાતે પરીક્ષણ કરો અને વડીલના રનરીક્ષણ સા્થ ે
રરપોટ્ગ કરો. વડીલ જરૂર પડે તે પ્રમાણે પરીક્ષણ કરી 
્કે છે.

12 વર્ગથી ઓછી ઉંમરના ંબાળકો: 12 વષ્ગ્થી ઓછી ઉંમરના ંબાળકોનુ ંપરીક્ષણ વડીલ 
વ્યક્તએ કરવુ ંજોઈએ. જો તમને બાળકનુ ંપરીક્ષણ 
કરવામા ંઆતમરવશ્ાસ જણાતો ન હોય તો આ 
પરીક્ષણ કર્ો નહહ. જો બાળકને કોઈ દુખાવો લાગે 
તો પરીક્ષણ ચાલ ુરાખ્ો નરહ.

બાળકનુ ંટેસટ કઈ રીતે કરવુ ંતે અંરેની હટપસ માટે 
પાન 11 જુઓ.



સામાનય માર્ગદ ્્ગન અને ચેતવણીઓ

દરેક વ્યક્ત માટે અલગ-અલગ ટેસટ રકટનો ઉપ્યોગ કરો. તમ ેટેસટ રકટમાનંી 
પ્રત્યકે વસ્નુો માત્ર એક જ વખત ઉપ્યોગ કરી ્ક્ો. વસ્ઓુનો ફરી્થી 
ઉપ્યોગ કર્ો નરહ. તમારે દરેક વ્યક્તના પરરણામ અંગે જાણ કરવાની 
જરૂર પડ્.ે

જો તમને તમારા હા્થ કે  આંખનો પ્રોબલમ હો્ય તો સવૅબબંગ અને ટેસટ કરવાની 
સહા્યતા માટે તમારે કોઈ વ્યક્તની જરૂર પડી ્કે છે.

જો તમે નાકની એક બાજુએ કાણુ ંકરાવ્ુ ંહો્ય તો બીજા નસકોરામા્ંથી સવૅબ 
લો. જો બનંે બાજુએ કાણા ંપડાવ્યા ંહો્ય તો સવૅબબંગ પવૂવે એક બાજુએ્થી કાણુ ં
દૂર કરો.

જો છેલલા 24 કલાકમા ંતમને નાકમા્ંથી લોહી નીકળ્ુ ંહો્ય તો અન્ય 
નસકોરામા્ંથી સવૅબ લો અ્થવા 24 કલાક રાહ જુઓ.

ટેસટ બગડી જવાનુ ંજોખમ ઘટાડવા માટે ટેસટ કરતા ંપહલેા ંઓછામા ંઓછી 30 
રમરનટ અગાઉ ખા્ો કે પી્ો નરહ.

આ રકટસ માત્ર માણસો માટે જ બનાવવામા ંઆવી છે.

આ સચૂનાઓનુ ં ધયાનથી પાલન કરવાથી તમે ખાતરી કર્ો કે તમને સાચુ ં
પહરણામ મળે.

જો તમે રળામાથંી સવૅબ ન લઈ ્કો તેનુ ંકોઈ કારણ હોય, દાખલા તરીકે તમે 
ટે્હકઓસટટૉમી કરાવી હોય તો તેને બદલે બનેં નસકોરાઓંમાથંી સવૅબ લો.
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તમાર ે્ુ ંકરવાનુ ંછે
તમે સચૂનાઓ વાચંો અને ્યોગ્ય ક્રમમા ંતેમનુ ંપાલન કરો તે ખબૂ જરૂરી 
છે. પ્રતયેક ટેસટ સેટ અપ કરવામા ંલરભર 15 રમરનટ લાર્ે અને 
પહરણામો વધ ુ30 રમરનટ બાદ તૈયાર હ્ે.

તમારા ટેસટનો એરર્યા તૈ્યાર કરો અને તમારી ટેસટ રકટની 
સામગ્ી તપાસો

પાન 6

તમારંુ ટેસટ સેટ અપ કરો પાન 8

તમારો સવૅબ સામપલ લો પાન 10

સવૅબ સામપલને પ્રોસેસ કરો પાન 12

તમારંુ રરઝલટ વાચંો પાન 14

તમારા રરઝલટ અંગે જાણ કરો પાન 15

તમારી ટેસટ રકટનો સરુબક્ષત રીતે રનકાલ કરો પાન 17

ટેસટ હકટનો ઓરડાના તાપમાને અથવા ઠંડી સકૂી જગયાએ (2°Cથી 30°C) 
સગં્રહ કરો. તેને સીધા સયૂ્ગપ્રકા્મા ંમકૂ્ો નહહ અથવા હરિજ કે રિીઝરમા ંસગં્રહ 
કર્ો નહહ.

રકટનો ઉપ્યોગ ઓરડાના તાપમાને (15°C્થી 30°C) કરવો જોઈએ. જો રકટનો 
સગં્હ ઠંડા રવસતારમા ં(15°C્થી ઓછ ંતાપમાન) સગં્હ કરવામા ંઆવ્યો હો્ય તો 
તેનો ઉપ્યોગ કરતા ંપહલેા ં30 રમરનટ માટે તેને ઓરડાના સામાન્ય તાપમાને 
મકૂી રાખો.

ટેસટ હકટ બાળકોની પહોંચથી દૂર રાખો.
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1. તમારા ટેસટનો રવસતાર તૈયાર કરો અને 
તમારી ટેસટ હકટની સામગ્રી તપાસો

ટેસટ બરડી જવાનુ ંજોખમ ઘટાડવા માટે ટેસટ કરતા ંપહલેા ંઓછામા ં
ઓછી 30 રમરનટ અરાઉ ખા્ો કે પી્ો નહહ.

તમને એક ઘહડયાળ (અથવા દીવાલ પરની ઘહડયાળ), હટશ્,ૂ અરીસો 
અને હનૅડ સૅરનટાઇઝર અથવા તો સાબ ુઅને રરમ પાણીની જરૂર પડ્ે.

1 આ સચૂના માર્ગદર્શિકા કાળજીથી વાચંો.

આ બલંક પર ઑનલાઇન રવડી્યો જોઈન ેસવબૅ ટેસટ 
કઈ રીતે કરવુ ંત ેજુઓ:
www.gov.uk/covid19-self-test-help

2 ટેસટ ્રૂ કરતા ંપહલેા ંસપાટીને સા્ફ કરો, સવચછ કરો 
અને કોરી કરો.

3 સાબ ુઅને સાધારણ રરમ પાણી અથવા હનૅડ 
સૅરનટાઇઝરનો ઉપયોર કરીને 20 સેકંડ માટે તમારા 
હાથ બરાબર ધઓુ. આ એટલા માટે છે જે્થી તમ ેટેસટ 
રકટન ેપ્રદૂરષત ન કરો.હવ ેતમારા હા્થ કોરા કરો.

જો એક્થી વધ ુટેસટ કરી રહ્ા હો તો સપાટી સાફ કરો 
અને પ્રત્યેક ટેસટની વચચ ેતમારા હા્થ ફરી્થી ધઓુ.
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4 ટેસટ હકટની સામગ્રી તપાસો. ખાતરી કરો કે કશુ ં
નકુસાન થ્ુ ંન હોય કે તટૂ્ ુ ંન હોય.

સીલ કરેલા 
પૅકેજજંરમા ંટેસટ 
સ્સટ્પ

સીલ કરેલા 
રૅપરની અંદર 
સવૅબ લો

ઍક્સટે્ક્્ન 
બ્ફર સૅ્ે

ઍક્સટે્ક્્ન 
ટ્બૂ

ઍક્સટે્ક્્ન ટ્બૂ 
હોલડર (ખોખા સા્ેથ 
જોડેલ)

પલાસ્સટકની 
કચરાની બૅર

જો સીલ કરેલ પૅકેજજંરને નકુસાન થયેલુ ંહોય તો ટેસટ સ્સટ્પનો ઉપયોર 
કર્ો નહહ

ક્ાને નકુસાન થ્ુ ંછે, તટૂ્ ુ ંછે કે ખટેૂ છે? જો તમને કોઈ પણ વસ્ ુનકુસાન 
પામેલ, ્ટેૂલ, ખટૂતી જણા્ય કે રકટમા ંઉપ્યોગ કરવામા ંમશુકેલ જણા્ય તો 
તેનો ઉપયોર કર્ો નહહ. જો તમે આ અંગે જણાવવા માગંતા હો તો કૃપા 
કરીને કસટમર સરવશિસ સેનટરને કૉલ કરો. લાઇનો દરરોજ સવારે 7્થી રાત્રે 11 
વાગ્યા સધુી ખલુલી રહ ેછે.

• ઇંગલૅનડ, વલેસ, ઉત્તર આ્યલલૅનડ: 119 (મોબાઇલ અન ેલૅનડલાઇનમા્ંથી મફત)
• સકૉટલૅનડ: 0300 303 2713 (તમારા પ્રમાબણત નેટવક્ગ રેટ પર ચાર્જ લેવામા ં

આવ્)ે

જો આ રકટનો ઉપ્યોગ કરવા દરરમ્યાન તમને હારન ્થઈ હો્ય અ્થવા 
પ્રરતરક્ર્યા આવી હો્ય તો કોરોનાવાઇરસ ્યલો કાડ્ગ રરપોરટિંગ સાઇટ પર તે અંગે 
જાણ કરો: https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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2. તમારંુ ટેસટ સેટ અપ કરો

5 સીલ કરેલા પૅકેજજંરમાથંી ટેસટ સ્સટ્પ બહાર કાઢો અને 
તેને સવચછ સમતલ સપાટી પર મકૂો. એક વખત 
પૅકેજ ખોલયા બાદ 30 રમરનટની અંદર ટેસટ ્રૂ કરો.

ટેસટ સ્સટ્પની બૅર અને પૅકેજજંરનો સરુબક્ષત રીતે તમારા ઘરના કચરામા ં
નાખંી દો.

6 સૅ્ે કાળજીપવૂ્ગક ્ેફરવો અથવા તોડીને ખોલો. તેને 
તમારા ચહરેા્થી દૂર રાખીને ખોલો અને તેમા્ંથી કોઈ 
બલક્વડ ઢોળા્ય નરહ તેની સાવધાની રાખો.

7 ઍક્સટે્ક્્ન ટ્બૂ ખોલો અને હળવેથી દબાવીને 
તેમાનં ુ ંબધુ ંબલકક્વડ ટ્બૂમા ંબ્ફર સૅ્ેમા ંકાઢો. 
ટ્બૂની સામે સૅ્નેે અડવાનુ ંટાળો.

ઍ્સટે્્્્ગન બફર સૅ્નેે પરૂી પાડવામા ંઆવલેી 
પલાનસટકની કચરાની બૅગમા ંમકૂો.

8 ભરેલી ટ્બૂને ઍક્સટે્ક્્ન ટ્બૂ હોલડરમા ંમકૂો 
(ખોખાની અંદર જોડેલ), જેથી કોઈ બલકક્વડ 
ઢોળાત ુ ંઅટકાવી ્કાય.

તમે ટ્બૂને પકડી રાખવા માટે નાના કપનો પણ 
ઉપ્યોગ કરી ્કો છો. 
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9 તમારંુ નાક હળવેથી હટશ્મૂા ંખખેંરો અને હટશ્નેૂ 
બધં કચરાપેટીમા ં્ફેંકી દો. જો તમે બાળકનુ ંટેસટ 
કરી રહ્ા હો તો તેને પોતાનુ ંનાક ખખેંરવામા ં
મદદ કરો. આ એટલા માટે છે જે્થી તમે વધારાના 
મ્કુસ્થી છૂટકારો મેળવી ્કો.

10 સાબ ુઅને રરમ પાણીનો ઉપયોર કરીને (અથવા 
હનૅડ સૅરનટાઇઝરનો ઉપયોર કરો) 20 સેકંડ માટે 
તમારા હાથ ્ફરીથી બરાબર ધઓુ.

જો તમે કોઈ અન્ય વ્યક્ત પર આ ટેસટ કરી રહ્ા હો 
તો તમારે બનંેએ હા્થ ધોવા જોઈએ અ્થવા તમારા 
હા્થ ફરી્થી સૅરનટાઇઝ કરવા જોઈએ.

11 તમારી સમક્ષ સીલ કરેલા રૅપરમા ંસવૅબ ્ોધો. 
સવૅબની હળવી, રે્મી ટોચ ઓળખો.

નરમ ટોચ

હનૅડલ

12 તમે ઉપયોર કરવા માટે તૈયાર હો તયારે જ સવૅબ 
પૅકેજજંર ્ફાડીને ખોલો અને હળવેથી સવૅબ બહાર 
કાઢો. તમે ગળા અને નાક બનંે માટે તેનો ઉપ્યોગ 
કર્ો.

તમારા હાથ વડે ક્ારેય સવૅબની નરમ, રે્મી ટોચને અડ્ો નહહ.
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3. તમારો સવૅબ સામપલ લો

સવૅબની રે્મી ટોચ વડે જીભ, દાતં, રાલ, પેઢા ંકે અનય કોઈ સપાટીઓને 
અડ્ો નહહ. જો તે અનય કોઈ વસતનેુ અડે તો તેનાથી તમારો નમનૂો 
બરડી ્કે છે.

તમારા હાથ વડે ક્ારેય રે્મી પટ્ીને અડ્ો નહહ.

નમનૂો લેવા્થી ઉબકો આવી ્કે અને હળવી બેચેની ્થઈ ્કે છે, પરં્ ુ
તેના્થી ઈજા ્થ્ ેનરહ.

13 તમારી આંરળીઓ વચચે સવૅબ પકડી રાખીને, 
તમારંુ મોં એકદમ પહોળં કરો અને સવૅબની રે્મી 
ટોચને બનેં કાકડાઓ પર ઘસો (અથવા તેમનુ ંજયા ં
સથાન હોય તયા)ં. તમારા રળાના પાછળના ભારેથી 
કાળજીપવૂ્ગક સવૅબ દૂર કરો. દરેક બાજુએ 4 વખત 
જોરથી એ કરો (આ કામ કરવામા ંતમને મદદ કરવા 
માટે ટૉચ્ગ અ્થવા અરીસાનો ઉપ્યોગ કરો). તમારા 
ગળાની પાછળ્થી સવબૅ કાળજીપવૂ્ગક દૂર કરો.

x4

14 તમને જ્યા ંસધુી સહજે અવરોધ ન નડે ત્યા ંસધુી
એ જ સવૅબન ે1 નસકોરામા ંમકૂો (તમારા નાક્થી 
લગભગ 2.5 સેમી ઉપર).

સવૅબને પ્રતયેક નસકોરાની અંદર જોરથી નાખો અને 
રોળ-રોળ ્ેફરવો અને 10 રોળ સક્ગલ પરૂા ંકરો.

આ ચચરી ્કે છે. જો તમને મજબતૂ રરતરોધ 
અથવા દુખાવો થાય તો સવૅબ બબલકુલ વધારે ઊંડો 
દાખલ કર્ો નહહ.

x10

10

જો 12 વર્ગથી ઓછી ઉંમરના બાળકનુ ંઅથવા એવી વયકક્ત કે જેને 
સહાયતાની જરૂર હોય તેનુ ંપરીક્ષણ કરી રહ્ા હો તો પાન 11 પરના ં
પરલાઓંને અનસુરો



બાળકનુ ંટેસટ કરો

બાળકને ટેસટ રકટ બતાવો અને તમે શુ ંકરવાના છો તેના રવ્ ેતેની સા્થે વાત કરો. જો 
્ક્ય હો્ય તો તેને કોઈના ખોળામા ંબેસાડો અ્થવા કોઈને તેનો હા્થ પકડવાનુ ંકહો.

બાળકને રટશ્મૂા ંતેન ુ ંનામ ખખંેરવા અને ઉધરસ ખાવા માટે કહો. બધં કચરાપેટીમા ં
રટશ્ ૂફેંકી દો. બાળકને તેનુ ંમોં ્ક્ય તેટલુ ંવધારે ખોલવા માટે કહો અને તમે તેના 
કાકડાઓમા્ંથી (અ્થવા જો કાકડાઓ દૂર કરવામા ંઆવ્યા હો્ય તો તેમનુ ંજે સ્થાન હો્ય 
ત્યા્ંથી) સવૅબ લો તે દરરમ્યાન તેને ્ક્ય તેટલા લાબંા સમ્ય માટે 'આહહહહ' બોલવાનુ ં
કહો (તેના્થી કાકડાઓ જોવામા ંસરળતા ્થ્)ે. 

13 તમારા હાથમા ંસવૅબ પકડો, બાળકને તેનુ ંમોઢંુ 
પહોળં ખોલવા માટે અને માથુ ંપાછળ તર્ફ નમાવવા 
માટે કહો. હળવેથી રે્મી કપડાની ટોચ બનેં કાકડા 
પર (અથવા કાકડાની જે જગયા હોય તયા)ં ઘસો. 
દરેક બાજુએ 4 વખત જરા જોરથી એ કરો. સવબૅ 
કાળજીપવૂ્ગક કાઢી લો.

x4

14 એ જ સવૅબની રે્મી ટોચને હળવે્થી 
તેમના 1 નસકોરામા ંત્યા ંસધુી જવા દો, જ્યા ંસધુી 
તમને ્થોડા અવરોધનો અનભુવ ન ્થા્ય. સવૅબને 
નસકોરાની અંદર જરા જોરથી રોળ-રોળ ્ેફરવો, 10 
વખત રોળ રોળ પરૂા ંકરો અને ધીમેથી તેને કાઢો.

જો તમે કાકડા પર સવૅબ ્ેફરવયો ન હોય તો બનેં 
નસકોરામંા ંસવૅબ ્ેફરવો અને દરેક નસકોરામા ં10 
વખત રોળ રોળ પરૂા ંકરો.

x10

બાળકોમા ંCOVID-19 રવ્ ેતમે વધ ુસલાહ આ બલંક પર મેળવી ્કો છો:  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
coronavirus-in-children/
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12 વર્ગ અને તેથી ઓછી ઉંમરના ંબાળકોનુ ંટેસટ પખુત વયકક્તએ કરવુ ં
જોઈએ. બાળકને કઈ રીતે તૈયાર કરવુ ંઅને ટેસટ કેવી રીતે કરવુ ંતે અંરે 
નીચેના રનદદે્ોનુ ંપાલન કરો. તમે www.gov.uk/covid19-self-test-
help બલંક પર ડમૅોનો રવડીયો જોઈ ્ક્ો



4. સવૅબના સૅમપલને પ્રોસેસ કરો.

15 ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂ લો,અને સવૅબની રે્મી ટોચ 
ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂમા ંએવી રીતે મકૂો જે્થી તે 
લેક્વડમા ંરહ.ે

ટોચને બળ સાથે ઍક્સટે્ક્્ન ટ્બૂની ધાર સામે 
દબાવો, જે દરરમયાન 15 સેકંડ માટે ઍક્સટે્ક્્ન 
ટ્બૂની ્ફરતે તેને ્ેફરવો. બલકક્વડમા ંતમારો સામપલ 
ટ્ાનસ્ફર કરવા માટે આમ કરવામા ંઆવે છે.

15
સેકંડ

16 ઍક્સટે્ક્્ન ટ્બૂને તમે દૂર કરો તે દરરમયાન 
સવૅબ સામે દબાવો. ખાતારી કરો કે તમે સવૅબની 
નરમ ટોચમાથંી બધુ ંપ્રવાહી દૂર કરો.

સવૅબને પરૂી પાડવામા ંઆવલેી પલાનસટકની કચરાની 
બૅગમા ંમકૂો.

17 ઢાકંણને ચસુતપને ઍક્સટે્ક્્ન ટ્બૂ પર દબાવો, 
જેથી કોઈ પણ લીકેજ ટાળી ્કાય.

18 પ્રવાહીના ં2 ટીપા ંટેસટ સ્સટ્પ પર સપેરસમેન વેલ (S) 
પર મકૂવા માટે ઍક્સટે્ક્્ન ટ્બૂને
હળવેથી દબાવો. ખાતરી કરો કે તમે હવાનો 
પરપોટો નરહ પરં્ ુપ્રવાહીને પાડો.

ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂને સવબૅની સા્થ ેપલાનસટકની 
કચરાની બૅગમા ંમકૂો. 

સપેરસમેન 
વલે (S)

2
ટીપાં
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ખાતરી કરો કે તમે ટેસટ સ્સટ્પ એકદમ સપાટ 
અને સમતલ સપાટી પર મકૂો. ટેસટ દરરમયાન 
સ્સટ્પને ખસેડ્ો નહહ.

19 સમય તપાસો અને જો તમારી પાસે ટાઇમર હોય 
તો તે સેટ કરો. તમે તમારંુ પહરણામ વાચંો તે 
પહલેા ં30 રમરનટ રાહ જુઓ.

તમે તમારંુ હરઝલટ વાચંો તે પહલેા ં30 રમરનટના 
રાહ જોવી એ ખબૂ જ જરૂરી છે. 

20 રમરનટ બાદ કોઈ પણ સમ્યે પૉબઝરટવ રરઝલટ 
આવી ્કે છે, પરં્ ુનૅગેરટવ રરઝલટ નોંધવા માટે 
તમારે પરૂી 30 રમરનટ સધુી રાહ જોવી મહતવનુ ંછે, 
કારણ કે ટેસટ લાઇન (T) દેખાવામા ંઆટલો સમ્ય 
લઈ ્કે છે.

તમારંુ રરઝલટ કેવી રીતે વાચંવુ ંઅને તે અંગે કેવી 
રીતે જાણ કરવી તે પછીના પાને જાણો.
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5. તમારંુ પહરણામ વાચંો
તમને લરભર 4 રમરનટ બાદ કનટ્ોલ લાઇન (C) દેખાવાની ્રૂ થ્ે. 
તમારંુ પહરણામ તૈયાર થાય તે પહલેા ંતમારે 30 રમરનટ સધુી રાહ 
જોવાની રહે્ ે. 

ટેસટને રવકસવા માટે 30 રમરનટથી વધ ુસમય માટે રાખી મકૂ્ો નહહ, 
કારણ કે તેનાથી પહરણામ અમાનય થ્ે.

નૅરેહટવ હરઝલટ

C પછીની એક લાઇન દ્ા્ગવ ેછે કે ટેસટ નૅગેરટવ છે.
કનટ્ોલ (C)

ટેસટ (T)

પટૉબઝહટવ હરઝલટ
Cની પાસેની એક લાઇન અને Tની પાસેની એક 
લાઇન, એમ બે લાઇનો, ઝાખંી લાઇનો પણ સચૂવ ે
છે કે ટેસટ પૉબઝરટવ છે. તમારે NHSને ટેસટના આ 
પરરણામ અંગે જાણ કરવાની રહે્ .ે આ કેવી રીતે 
કરવુ ંતે અંગે રનદદે્ો માટે કૃપા કરીને પાન 15 જુઓ.

જો તમારા ટેસટનુ ંપહરણામ પટૉબઝહટવ હોય તો તમે અને તમારા ઘરના 
લોકોએ સરકારી રનદદે્ોનુ ંપાલન કરતા ંસેલ્ફ-આયસોલેટ કરવુ ંપડ્ે.

અમાનય પહરણામ

T પછી કોઈ લાઇન ન હો્ય અ્થવા એક લાઇન 
સચૂવ ેછે કે ટેસટ અમાન્ય છે.

તમારે જેને અનસુરવા જરૂરી હોય એવા રનદદે્ો મેળવવા માટે તમારા ંપહરણામો 
અંરે જાણ કરો (જુઓ પાન 15).
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6. તમારા પહરણામ અંરે જાણ કરો
તમારે તમારા ંપહરણામો અંરે NHSને જાણ કરવાની રહે્ ે

તમારા પરરણામ અંગે જાણ કરો, જે્થી NHS વાઇરસના ફેલાવા પર નજર રાખી ્કે, 
સમગ્ UKમા ંસમદુા્યોને સહા્યતા કરી ્કે, વાઇરસ સામે લડી ્કે અને લોકોના ંજીવન 
બચાવી ્કે. તમે પરરણામ રવ્ ેઅને તમારે શુ ંકરવાની જરૂર છે તે રવ્ ેપણ વધ ુ
મારહતી મેળવી ્કો છો. 

તમારા હરઝલટ અંરે જાણ કરવા માટે તમારે 
ટેસટ સ્સટ્પ નીચે અથવા તેની ઉપર એક QR 
કોડ કે ID નબંરની જરૂર પડ્ે.

QR કોડ

ઑનલાઇન હરપોટ્ગ  કરો (સૌ્થી ઝડપી )

આ વબેસાઇટ પર જાઓ: www.gov.uk/
report-covid19-result

અ્થવા ટેબલ્ફોનથી જાણ કરો

લાઇનો દરરોજ સવારે 7્થી રાત્રે 11 વાગ્યા સધુી 
ખલુલી રહ ેછે.

ઇંગલૅનડ, વલેસ અને ઉત્તર આ્યલલૅનડ: 119
(મોબાઇલ અને લૅનડલાઇનમા્ંથી મફત)

સકૉટલૅનડ: 0300 303 2713
(તમારા પ્રમાબણત નેટવક્ગ રેટ પર ચાર્જ લેવામા ં
આવ્)ે
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તમારા ંહરઝલટનો ્ો અથ્ગ છે
પટૉબઝહટવ હરઝલટ

જો તમારંુ પટૉબઝહટવ પહરણામ આવ ેતો તેનો અ્થ્ગ એ છે કે હાલમા ંતમને 
કોરોનાવાઇરસનો ચેપ લાગ્યો છે અને અન્યોને ચેપ લગાડ્ો એવુ ંજોખમ છે. જ્યારે 
તમે તમારા પરરણામ અંગે જાણ કરો ત્યારે હવ ેપછી ક્યા ંપગલા ંલેવા ંતે અંગે તમને 
વધ ુસચૂના આપવામા ંઆવ્.ે

કૃપા કરીને નોંધ લે્ો કે તમે જે ટૅ્સટ મેસેજ મેળવ્ો તેમા ંતમારા ંપરરણામો LFD 
(લૅટરલ ફલો રડવાઇસ) પરરણામ તરીકે ઓળખવામા ંઆવ્.ે 

તમે, તમારી સાથે રહતેી કોઈ પણ વયકક્ત, અને તમારા સપોટ્ગ  બબલમા ં
હોય એવી કોઈ પણ વયકક્તએ હાલના રાષ્ટ્ીય રનદદે્ો અનસુાર સૅલ્ફ-
આઇસોલેટ થવાનુ ંરહે્ ે, જે આ બલંક પર મળી ્ક્ે www.nhs.uk/
conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/

નૅરેહટવ હરઝલટ

જો તમારંુ નૅરેહટવ પહરણામ આવ ેતો એવી સભંાવના છે કે ટેસટ કરવામા ંઆવ્ુ ંતે 
સમ્યે તમને ચેપ લાગેલો ન હતો. જોકે, નૅગેરટવ ટેસટ્થી એવી કોઈ ખાતરી મળતી 
ન્થી કે તમને કોરોનાવાઇરસનો ચેપ લાગ્યો ન્થી.

જો તમારંુ ટેસટ નૅગેરટવ આવ ેતો તમે રન્યરમત હા્થ ધોવા, સામાજજક અંતર રાખવુ ંઅને 
જ્યા ંજરૂર હો્ય ત્યા ંમાસક પહરેવા સરહતના રાષ્ટ્ી્ય અને સ્થારનક રન્યમો અને રનદદે્ોનુ ં
પાલન કરતા રહો ત ે્ફરજજયાત છે.

જો તમને ભારે તાપમાન, નવી કે સતત રહતેી ખાસંી અ્થવા તમારી સવાદ કે ગધં 
પારખવાની ક્ષમતાનો હ્ાસ અ્થવા તેમા ંફેરફાર ્થવો વગેરે લક્ષણો જણા્ય તમે અને 
તમારા ઘરના લોકો સૅલફ-આઇસોલેટ ્થા્ય અને www.gov.uk/get-coronavirus-
test પર કે ગ્ાહક સપંક્ગ કેનદ્રને કૉલ કરીને વધ ુએક ટેસટ કરાવો તે ફરજજ્યાત છે. 
લાઇનો સવારે 7્થી રાત્રે 11 વાગ્યા સધુી રોજ ખલુલી રહ ેછે.

• ઇંગલૅનડ, વલેસ, ઉત્તર આ્યલલૅનડ: 119 (મોબાઇલ અને લૅનડલાઇનમા્ંથી મફત) 
• સકૉટલૅનડ: 0300 303 2713 (તમારા પ્રમાબણત નેટવક્ગ રેટ પર ચાર્જ લેવામા ં

આવ્)ે
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અમાનય પહરણામ

જો તમન ેઅમાનય પહરણામ મળે તો તેનો અ્થ્ગ એ છે કે આ ટેસટ ્યોગ્ય રીતે કરવામા ં
આવ્ુ ંન્થી. તમારે વધ ુએક ટેસટ કરવાની જરૂર પડ્.ે નવી ટેસટ રકટનો ઉપ્યોગ 
કરો, પરં્ ુપહલેી રકટમા્ંથી કોઈ પણ વસ્નુો ફરી્થી ઉપ્યોગ કર્ો નરહ.

જો તમારી પાસે બીજુ ંટેસટ ઉપલબધ ન હો્ય તો તમે NHS COVID-19 ઍપ દ્ારા 
અ્થવા www.gov.uk/get-coronavirus-test પર જઈને અ્થવા ગ્ાહક સપંક્ગ 
કેનદ્ર પર કૉલ કરીને અલગ પ્રકારનુ ંટેસટ કરાવી ્કો છો. લાઇનો દરરોજ સવારે 
7્થી રાત્રે 11 વાગ્યા સધુી ખલુલી રહ ેછે.

• ઇંગલૅનડ, વલેસ, ઉત્તર આ્યલલૅનડ: 119 (મોબાઇલ અને લૅનડલાઇનમા્ંથી મફત) 
• સકૉટલૅનડ: 0300 303 2713 (તમારા પ્રમાબણત નેટવક્ગ રેટ પર ચાર્જ લેવામા ં

આવ્)ે

ટેસટનો દેખાવ
જો કોઈ વયકક્તના ્રીરમા ંકોરોનાવાઇરસ (COVID-19)ના ંઉચચ સતરો 
હોય તો ટેસટમા ંપટૉબઝહટવ પહરણામ આવે એવી સભંાવના વધારે હોય છે. 

આનો અ્થ્ગ એ છે કે જેઓ હાલમા ંચેપગ્સત હો્ય અને તાતકાબલકપણે સૅલફ-આઇસોલેટ ્થવુ ં
જેમના માટે જરૂરી હો્ય એવા લોકોની ઓળખ ્થવાની સભંાવના વધારે હો્ય છે. 

7. તમારી ટેસટ હકટનો સરુબક્ષત રીતે રનકાલ કરો
એક વખત તમારંુ ટેસટ પરંુૂ ્થ્યા બાદ તમામ વપરાયેલી ટેસટ હકટની 
સામગ્રી પરૂી પાડેલી કચરાની બૅરમા ંમકૂો. તમારા ઘરના સામાન્ય 
કચરામા ંમકૂો.
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તમારા ટેસટના ંહરઝલટની નોંધ બનાવો
તે તમારા પોતાના રેકટૉડ્ગ માટે છે. તેમ છતાયેં તમારે તમારા પહરણામ 
અંરે NHSને જાણ કરવાની રહે્ ે (માહહતી માટે જુઓ પાન 15).

ટેસટ કોણે ક્ુું તારીખ સમ્ય ટેસટનુ ંરરઝલટ
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તમારી હકટમા ંનીચેની સામગ્રી છે
વસતઓુ 3-પૅક 7-પૅક

ઉપ્યોગ માટે સચૂનાઓ (આ દસતાવજે) 1 1

ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂ હોલડર 1 1

સીલ કરેલા પૅકેજજંગમા ંટેસટ નસટ્પસ 3 7

ઍ્સટે્્્ન બફર સૅ્ે 3 7

ઍ્સટે્્્ન ટ્બૂઝ 3 7

સીલ કરેલા રૅપરની અંદર સવબૅ 3 7

કચરાની બૅગો 3 7
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NHS ટેસટ ઍનડ ટે્સ પ્રોગ્ામ હઠેળ DHSC રડપલૉ્યમેનટના ભાગરૂપે જ આ સાધનનો સપલા્ય 
કરવાની પરવાનગી છે.

ઉતપાદક: Department of Health and Social Care, 39 Victoria Street, Westminster, 
London, SW1 0EU.

DHSCને કરાર હઠેળ ઉતપાદન કરી આપનાર: Xiamen Biotime Biotechnology Co Ltd, 2F/3F/4F, 
No. 188, Pingcheng South Road, Haicang Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, 361026, 
P. R. China.

સજં્ાઓનો અનકુ્રમ

2 – 30°C 
પર સગં્હ કરો

ઇ્થીલીન 
ઑ્સાઇડનો ઉપ્યોગ 
કરીને જ ં્ મુ ુ્ ત કરા્ું

ઉતપાદક જ્યારે પૅકેજને 
નકુસાન ્થ્યેલ 
હો્ય ત્યારે 
ઉતપાદનો ઉપ્યોગ 
કર્ો નરહ

લૉટ ક્રમાકં સમાપપત તારીખ કાચની અંદરનુ ં
રનદાનાતમક 
તબીબી સાધન

સ્ૂય્ગપ્રકા્્થી  
દૂર રાખો

ઉતપાદનની 
તારીખ

ફરી્થી ઉપ્યોગ 
કર્ો નરહ

ચેતવણી, કૃપા 
કરીને સચૂના વાચંો

કોરંુ રાખો ઉપ્યોગ માટે 
સચૂનાઓ જુઓ

Manufacturer

TEMPERATURE 
2°C

30°C

SterilisedUsing  Manufacturer Do      
Batch USE InVitro   

keep   date  DO  ⚠
keep consult   

આ દસ્તાવેજમાંની બધી માહરતી અને તસ્વીરો 15 જાન્્યુઆરી 2021 પ્રમાણે સાચી છે.
સંસ્કરણ 1.3.1


