
વધારાની સહાય
મોટાભાગના લોકો વ્ ાનાઉ (વિસ્તૃત પરિિાિ) અને મમત્ોના સ્ાયથી 
સેલ્ફ-આઇસોલેશનનું સંચાલન કિી શકે છે, પિંતુ જે તમને મદદની જરૂિ 
્ોય તો તે ઉપલબ્ધ છે. workandincome.govt.nz પિ જઓ 
અથિા 0800 512 337 પિ કોવવડ વેલફેર લાઇન પિ કૉલ કિો. 

નાણાકીય સહાય
જે તમે સેલ્ફ-આઇસોલેટ થઇ િહ્ા ્ો ત્ાિે તમે ઘિેથી કામ કિી શકતા 
નથી, તો તમાિા વનયોક્ા તમાિા િેતન અથિા પગાિ ચૂકિિામાં મદદ 
કિિા માટે લીિ સપોટ્ટ  સ્ીમ માટે અિજી કિી શકશે, પછી ભલે તમે  
પાટ્ટ-ટાઇમ અથિા અવનયત કમ્ટચાિી ્ો. 

કોઈ લક્ષણ નથી?
તમાિે પિીક્ષણ કિાિિાની જરૂિ નથી, સસિાય કે તમે 
ઘિેલુ સંપક્ટમાં આવ્ા ્ોિ.

તમારા લક્ષણનું નનરીક્ષણ કરો
0800 358 5453 પિ ્ેલથલાઇન પિ કૉલ કિીને લક્ષણ િ્ધુ ખિાબ થાય તો સલા્ મેળિો.
જે ઇમરજનસી હોય તો તરત જ 111 પર કૉલ કરો.

લોકોને જણ કરો
અનય લોકોને જણાિો કે તમાિા પરિિાિને 
કોવિડ-19 (COVID-19) છે અને તે આઇસોલેટ 
થઈ િહ્ા છે, જેિાકે વનયમમત મુલાકાતીઓ, તમાિા કામ પિ, 
સશક્ષણ પ્રદાતા અથિા શાળા.

તમારા પરીક્ષણ પરરણામની 
જણ કરો
1. માય કોવવડ રેકોડ્ડ  પિ િેવપડ એનટીજને 

ટેસટ નું તમારં પોસિટીિ પરિણામ દાખલ કિો અથિા  
0800 222 478 પિ કૉલ કિો

2. િ્ધુ માહ્તી અને સ્ાયતા સાથે તમને 24 કલાકની 
અંદિ એક ટેક્ટ સંદેશ મોકલિામાં આિશે.

નેગેટીિ પરિણામ
My COVID Record 

(માય કોવિડ િેકોડ્ટ )  
માં તમારં પરિણામ  

દાખલ કિો.
જગ્રત રહો.

જે તમને લક્ષણ ્ોય તો 
ઘિે િ્ો અને બીજ દદિસે 

પિીક્ષણ કિો.

રેનપડ એન્ટીજને  
્ેસ્ કરાવો 
• પેકેટ પિની સૂચનાઓને અનુસિો.
• તમે તમારં પિીક્ષણ પૂણ્ટ કિી લો તેના 15 થી 20 

મમવનટ પછી પરિણામો દેખાશે. 

સામુદાવયક પિીક્ષણ કેનદ્રમાં પિીક્ષણ કિાિો. 
તમે ઑનલાઈન requestrats.covid19.health.nz  
પિ િેવપડ એનટીજને ટેસટ (RAT) માટે વિનંતી કિી શકો 
છો અને કલેક્શન સાઇટ પિથી એકવત્ત કિી શકો છો, જ ે
healthpoint.co.nz/covid-19 પિ જેઈ શકાય છે.

પરીક્ષણ કાં કરાવવું

કોઈ લક્ષણ છે?

પરીક્ષણ કરવાનું ગોઠવો અને તમારા 
ઘરના બાકીના સભયોથી અલગ રહો.

ઉધરસ

તાવ

છટીકં આવવી અને 
નાક વહેવું

થોડા સમય મા્ે 
સવાદ ગમુાવવો

ગળામાં બળતરા

્ંૂકા શ્ાસ

જ્ાિે તમને કોવિડ-19 (COVID-19) લક્ષણ ્ોય ત્ાિે શું કિિું

Covid19.govt.nz/positive

પોઝિ્ટીવ પરીક્ષણ વવશે વધ ુમાહહતી  
મા્ે, આના પર જઓ:

કેવી રીતે સેલફ-આઇસોલેશન થવું
• તમને અને તમાિી સાથે િ્ેતા દિેક વ્ક્ક્ને 7 

દદિસ માટે અલગ િાખિાની જરૂિ પડશે.
• તમે જનેી સાથે િ્ો છો તેમની સાથે કોઈપણ સંપક્ટ  

ટાળિા માટે સામાનય સમજની સાિચેતી િાખો. 
• ખોિાક અને િસતુઓ સંપક્ટ વિ્ીન િીતે પ્ોચંાડિું 

આિશયક છે.
• તમે તમાિા ઘિની બ્ાિ નજીકની જગયાએ કસિત 

કિી શકો છો, પિંતુ સસિમમગં પૂલ અથિા સજમ જેિી 
કોઈપણ સહ્યાિી કસિતની સુવિ્ધામાં ન્ી.ં

પોસિટીિ પરિણામ
મોટા ભાગના લોકોને,  

કોવિડ-19 (COVID-19) ને 
કાિણે ્ળિાથી મધયમ લક્ષણ 

થશે કે જ ેઘિેથી સંચામલત  
થઈ શકે છે.

ઘરેલું સંપકકો
• ઘિેલું સંપકકો બ્ધાને દદિસ 3 અને 7મા 

દદિસે પિીક્ષણ કિાિિાની જરૂિ પડશે.
• જે ઘિેલું સંપકકો નું પિીક્ષણ પોસિટીિ આિે, તો તેમણે 7 

દદિસનું સેલ્ફ-આઇસોલેશન ્ફિીથી શરૂ કિિું પડશે.
• જે ઘિના અનય સભયનું પિીક્ષણ પરિણામ પોસિટીિ 

આિે તો તમાિે તમાિો આઇસોલેશન સમય ્ફિીથી 
શરૂ કિિાની જરૂિ નથી, એ શિતે કે તમાિા અંવતમ 
પિીક્ષણનું પરિણામ નેગેટીિ ્ોય.

Gujarati

http://workandincome.govt.nz
http://requestrats.covid19.health.nz
http://healthpoint.co.nz/covid-19
https://covid19.govt.nz/isolation-and-care/if-you-have-covid-19/
http:// Covid19.govt.nz/positive

