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COVID-19 ક્વોરે ન્ટાઇન માટે દિશાનિર્દે શો
એવા લોકો માટે કે જેને COVID-19 હોવાની પષુ ્ટિ થયેલ હોય
તેવા કોઈના નજીકના સંપર્ક માં આવેલ હોય.
કોને ક્વોરે ન્ટાઇન થવાની
જરૂર છે ?
• એવા વ્યક્તિઓ કે જે ≥ 12
વર્ષની વયના હોય અને
જેમણે COVID-19 રસીની
પ્રાથમિક શ્રેણી પ ૂર્ણ રીતે
મેળવી હોય પરં ત ુ બ ૂસ્ટર
શૉટ માટે પાત્ર હોવા
છતાં તે મેળવ્યો નથી.
• એવા વ્યક્તિઓ કે જેણે
પ્રાથમિક રસીની શ્રેણી
પ ૂર્ણ કરી નથી.
કોને ક્વોરે ન્ટાઇન થવાની જરૂર
નથી?
• એવા વ્યક્તિઓ કે જે ≥ 12
વર્ષની વયના હોય જેમણે
COVID-19 રસીની પ્રાથમિક
શ્રેણી પ ૂર્ણ રીતે મેળવી છે
અને બ ૂસ્ટર સહિત તમામ
ભલામણ કરે લ રસીના
ડોઝ પ્રાપ્ત કર્યા છે .
• 5-11 વર્ષના બાળકો કે જેમણે
તેમની COVID-19 રસીની
પ્રાથમિક શ્રેણી પ ૂર્ણ કરી છે .
• છે લ્લા 90 દિવસમાં
COVID-19ની પુષ્ટિ થઈ
હોય તેવી વ્યક્તિઓ.
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COVID-19 વાળા વ્યક્તિના સંપર્ક માં આવવાની તારીખ.
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આ તમારો ક્વોરે ન્ટાઇનનો પ્રથમ પ ૂર્ણ દિવસ છે .
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નજીકના સંપર્ક માં આવ્યાના ઓછામાં ઓછા 5 દિવસ પછી પરીક્ષણ કરાવો.
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કોઈ લક્ષણો અને/અથવા નકારાત્મક
પરીક્ષણ નથી

તમે ઘરની બહાર જઈ શકો છો,
પરં ત ુ માસ્ક પહેરો અને દિવસ 10
સુધીમાં લક્ષણો પર ધ્યાન આપો.
જો પરીક્ષણ ઉપલબ્ધ ન હોય તો, જો
કોઈ લક્ષણો ન હોય તો તમે 5 દિવસ
પછી કોરે ન્ટાઈન સમાપ્ત કરી શકો છો.
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લક્ષણો હોવા અથવા સકારાત્મક
પરીક્ષણ
ઘરે રે હવાનું ચાલુ રાખો અને
આઇસોલેશનની ભલામણોને
અનુસરો.

આઇસોલેશનનો આ હવે
દિવસ 0 છે . આઇસોલેશનના
દિશાનિર્દે શો નો સંદર્ભ લો.

તમે નિયમિત પ્રવ ૃત્તિઓ ફરી શરૂ કરી
શકો છો.

વધારાના પગલાં
10મા દિવસે ઘરે અને જાહેરમાં જ્યારે
અન્ય લોકો સાથે હોવ ત્યારે સારી
રીતે ફીટ થત ું માસ્ક અથવા રે સ્પિરે ટર
પહેરવાનુ ં ચાલુ રાખો.

લક્ષણો પર દે ખરે ખ ચાલુ રાખો. જો
લક્ષણો વિકસે, તો પરીક્ષણ કરાવો અને
આઇસોલેશનની ભલામણોને અનુસરો.

છે લ્લા નજીકના સંપર્કમાં આવ્યા પછી
સંપ ૂર્ણ 10 દિવસ સુધી શક્ય હોય ત્યારે
મુસાફરી કરવાનુ ં ટાળો.

જેની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય
અથવા 10મા દિવસ સુધી ગંભીર રોગનુ ં
જોખમ ધરાવતા હોય તેવા લોકોથી
દૂર રહો.

જ્યાં તમે માસ્ક પહેરવામાં અસમર્થ હો
જેમ કે રે સ્ટોરન્ટ, તેવા સ્થળોએ 10મા
દિવસ સુધી ન જશો.

COVID-19 વિશે
nj.gov/health/cd/topics/ncov.shtml
પર વધુ જાણો

