COVID-19 પ�રણામ સકારાત્મક કે લક્ષણો છે ?

ઘરે રહો, માસ્ક પહેરો અને �નર�ક્ષણ કરો
1/7/2022

5 �દવસ �ુધી ઘરમાં
રહો
તમારા પર�ક્ષણના
સકારાત્મક પ�રણામની
તાર�ખ* અથવા
લક્ષણોના પ્રથમ �દવસે
ગણતર� કરવા�ું શ�
કરો.
જો તમને લક્ષણો �વના
શ�આત થાય છે , પર� �ુ
10 �દવસની અંદર
લક્ષણો દે ખાય છે , તો
5-�દવસની ગણતર�
ફર�થી શ� કરો.
લક્ષણોનો પ્રથમ �દવસ
તમારો નવો �દવસ 0 છે .

�દવસ 0

તમારા પર�ક્ષણના સકારાત્મક પ�રણામની તાર�ખ
અથવા તમારામાં લક્ષણોનો પ્રથમ �દવસ

�દવસ 1
�દવસ 2
�દવસ 3
�દવસ 4
�દવસ 5
�દવસ 6
�દવસ 7
�દવસ 8

�દવસ 6
તાવ નથી

અને તમારા અન્ય લક્ષણો દૂર
થઈ ગયા છે અથવા વ�ુ સા��
થઈ ર�ું છે ?
તમે ઘરની બહાર જઈ શકો છો,
પર� �ુ 11મા �દવસ �ુધી માસ્ક
પહેરો.

�દવસ 6
તાવ સાથે

જ્યાં �ુધી તમારો તાવ ઉતર�
ન �ય અને તમારા લક્ષણોમાં
�ુધારો ન થાય ત્યાં �ુધી ઘરે
રેહવા�ું ચા�ુ રાખો.
ઓછામાં ઓછા 11 �દવસ �ુધી
માસ્ક પહેરો.

�દવસ 9
�દવસ 10
�દવસ 11

જો તમારો તાવ ઉતર� ગયો હોય અને તમારા લક્ષણોમાં મોટા પ્રમાણમાં �ુધારો થયો હોય
તો સામાન્ય પ્ર�ૃ��ઓ ફર� શ� કરો.
ન�ધ: તાવ નથી એટલે તાવ ઘટાડતી દવાઓનો ઉપયોગ કયાર્ �વના તમારો તાવ ઓછામાં
ઓછા 24 કલાક થી ઉતર� ગયો છે .

આ �દશા�નદ�શો સામાન્ય સ�ુદાયને લા�ુ પડે છે પછ� ભલેને તેઓએ COVID-19 રસીકરણ મેળવ્�ું હોય. મધ્યમ અથવા ગંભીર બીમાર� ધરાવતા લોકો, નબળ�
રોગપ્ર�તકારક શ�ક્ત ધરાવતા લોકો અને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતા અથવા સ�ૂહમાં રહેતા લોકોને 5 �દવસથી વ�ુ સમય �ુધી અલગ રહેવાની જ�ર પડ� શકે છે .

કરવા જેવી અન્ય વસ્�ુઓ
તમે જેની સાથે રહો છો તેમને જગ્યા
આપો અને �ુલાકાતીઓની મેજબાની ન
કરો કરો. તમારા ઘરના અલગ ભાગમાં
રહો અને જો શ� હોય તો તમે અલગ
બાથ�મનો ઉપયોગ કરો.

હ� મેશની જેમ, "વ�ુ સંપક� માં" આવતી
બધી સપાટ�ઓ સાફ કરો. શેર કરેલી
જગ્યાઓને વાર� વાર સાફ કરો અને
સે�નટાઈઝ કરો. 20 સેકન્ડ માટે સા�ુ
અને પાણીથી વાર� વાર હાથ ધોવા.

તમારા મ� અને નાક પર 10 �દવસ માટે
માસ્ક પહેરો (જો તમે ઘરે અન્ય લોકો
સાથે રહેતા હોવ તો પણ)!

ઉધરસ, �ાસ લેવામાં તકલીફ, થાક,
સ્વાદ/ગંધ ન આવવી, માથાનો દખ
ુ ાવો,
શર�રમાં દખ
ુ ાવો, ગળામાં દખ
ુ ાવો, તાવ,
શરદ�, ઝાડા જેવા COVID-19 ના
લક્ષણો �ું �નર�ક્ષણ કરો.

5 થી લઈને 10 �દવસ �ુધી �ુસાફર�,
સાવર્જ�નક પ�રવહન અને તમે માસ્ક
(રેસ્ટોરન્ટ, બાર, લોકોના ઘર વગેરે) પહેર�
ન શકો તેવી કોઈપણ જગ્યાએ જવા�ું
ટાળો.

COVID-19 �વશે
nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml પર વ�ુ �ણો

*જો તમે એ�સમ્પ્ટોમે�ટક હો (લક્ષણો �ારેય �વક�સત ન થયા હોય), તો �દવસ 0 એ તે �દવસ છે જે તમાર� તપાસ કરવામાં આવી હતી (તે �દવસે નહ� કે
જે �દવસે તમે તમારા પર�ક્ષણના પ�રણામો સકારાત્મક મેળવ્યા હતા), અને �દવસ 1 એ તમારા પર�ક્ષણના �દવસ પછ�નો પ્રથમ સં�ૂણર્ �દવસ છે .

