
COVID-19 ક્વોરેન્ટાઇન મટા્ે દિશટાનનિદેશવો

10મા દિવસે ઘરે અને જાહરેમા ંજ્ારે 
અન્ લોકો સાથે હોવ ત્ારે સારી 
રીતે ફીટ થત ુ ંમાસક અથવા રેસસપિરેટર 
પિહરેવાનુ ંચાલ ુરાખો. 

લક્ષણો પિર િેખરેખ ચાલ ુરાખો. જો 
લક્ષણો વવકસે, તો પિરીક્ષણ કરાવો અને 
આઇસોલેશનની ભલામણોને અનસુરો.

છેલલા નજીકના સપંિક્કમા ંઆવ્ા પિછી 
સપંણૂ્ક 10 દિવસ સધુી શક્ય હો્ ત્ારે 
મસુાફરી કરવાનુ ંટાળો. 

જેની રોગપ્રવતકારક શસ્ત ઓછી હો્ 
અથવા 10મા દિવસ સધુી ગભંીર રોગનુ ં
જોખમ ધરાવતા હો્ તેવા લોકોથી 
દૂર રહો.

જ્ા ંતમે માસક પિહરેવામા ંઅસમથ્ક હો 
જેમ કે રેસટોરનટ, તેવા સથળોએ 10મા 
દિવસ સધુી ન જશો.

COVID-19 વવશે 
nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml 
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COVID-19 ્ટાળટા વ્યકકતિનટા સપંર્કમટા ંઆ્્ટાની તિટારીખ.

આ તિમટારવો ક્વોરેન્ટાઇનનવો પ્રથમ પરૂ્ક દિ્સ છે. 

નજીરનટા સપંર્કમટા ંઆવ્યટાનટા ઓછટામટા ંઓછટા 5 દિ્સ પછી પરીક્ષર રરટા્વો.

દિ્સ 6
રવોઈ લક્ષરવો અને/અથ્ટા નરટારટાતમર 

પરીક્ષર નથી
તમે ઘરની બહાર જઈ શકો છો, 
પિરંત ુમાસક પિહરેો અને દિ્સ 10 
સધુીમા ંલક્ષણો પિર ધ્ાન આપિો. 
જો પિરીક્ષણ ઉપિલબધ ન હો્ તો, જો 
કોઈ લક્ષણો ન હો્ તો તમે 5 દિવસ 
પિછી કોરેનટાઈન સમાપત કરી શકો છો.
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એ્ટા લવોરવો મટા્ે રે જેને COVID-19 હવો્ટાની પષુ્્ થ્ેયલ હવો્ય 
તેિ્ટા રવોઈનટા નજીરનટા સપંર્કમટા ંઆ્ેલ હવો્ય.

રવોને ક્વોરેન્ટાઇન થ્ટાની 
જરૂર છે?

• એવા વ્સ્તઓ કે જે ≥ 12 
વર્કની વ્ના હો્ અને 
જેમણે COVID-19 રસીની 
પ્રાથવમક શ્ેણી પણૂ્ક રીતે 
મેળવી હો્ પિરંત ુબસૂટર 
શૉટ માટે પિાત્ર હોવા 
છતા ંતે મેળવ્ો નથી. 

• એવા વ્સ્તઓ કે જેણે 
પ્રાથવમક રસીની શ્ેણી 
પણૂ્ક કરી નથી.

રવોને ક્વોરેન્ટાઇન થ્ટાની જરૂર 
નથી? 

• એવા વ્સ્તઓ કે જે ≥ 12 
વર્કની વ્ના હો્ જેમણે 
COVID-19 રસીની પ્રાથવમક 
શ્ેણી પણૂ્ક રીતે મેળવી છે 
અને બસૂટર સદહત તમામ 
ભલામણ કરેલ રસીના 
ડોઝ પ્રાપત ક્ા્ક છે. 

• 5-11 વર્કના બાળકો કે જેમણે 
તેમની COVID-19 રસીની 
પ્રાથવમક શ્ેણી પણૂ્ક કરી છે. 

• છેલલા 90 દિવસમા ં
COVID-19ની પષુ્ટ થઈ 
હો્ તેવી વ્સ્તઓ. 

્ધટારટાનટા પગલટાં

દિ્સ 6
લક્ષરવો હવો્ટા અથ્ટા સરટારટાતમર 

પરીક્ષર
ઘરે રેહ્ટાનુ ંચાલ ુરાખો અને 
આઇસોલેશનની ભલામણોને 

અનસુરો.

આઇસોલેશનનો આ હવે 
દિ્સ 0 છે. આઇસોલેશનના 
દિશાવનિદેશો નો સિંભ્ક લો.

તિમે નન્યનમતિ પ્રવનૃતિઓ ફરી શરૂ રરી 
શરવો છવો. 

https://nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/5-day_isolation_final.pdf
https://www.nj.gov/health/cd/documents/topics/NCOV/5-day_isolation_final.pdf

