
COVID-19 (કોરોનાવાયરસ) ગેરહાજર: 
માતા િપતા / સંભાળ રાખનાર માટે એક ઝડપી માગદશન 

1

શું◌ં કરશો જો… િ યા આવ યક છે િશ ણ અન ેબાળસં◌ંભાળ 
પર પાછા ફરો

…મારા બાળકને 
COVID-19 
(કોરોનાવાયરસ)ના 
લ ણો છે*

• બાળકે િશ ણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• બાળકે ટે ટ કરાવવું જોઇએ

• ટે ટના પિરણામ માટે રાહ જોતો હોય 
યારે આખો પિરવાર વ-અલગ રહે છે

• ટે ટના પિરણામ િવશે િશ ણ / 
બાળસંભાળ સેિટં◌ંગમાં તરત ણ કરો

… યારે બાળકનો ટે ટ પાછો 
નકારા મક આવે◌ે 

એ શરતે કે િશ ણ અથવા 
બાળસંભાળ માટે પાછા આવતા 
પહેલા તે◌ે◌ેઓ ૪૮ કલાક સુ◌ુ◌ુ◌ુધી તાવ 
મુ ત રહ,ે અને સારો અનુભવ 
કરે છે

…મારા બાળકનો 
COVID-19 
(કોરોનાવાયરસ)નો 
ટે ટ સકારા મક છે

• બાળકે િશ ણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં 

• યારે લ ણ શ  થાય યારે ઓછામાં 
ઓછા 10 િદવસ માટે બાળક વ-
અલગ રહે છે ( અથવા ટે ટના િદવસથી 
જો લ ણ ન દેખાય)

• ટે ટના પિરણામ િવશે િશ ણ / 
બાળસંભાળ સેિટં◌ં સમાં તરત ણ કરો 

• યારથી લ ણો શ  થાય છે યારથી 
આખા પિરવારના લોકો 14 િદવસ સુધી 
વ-અલગ રહે છે (અથવા ટે ટના 
િદવસથી જો લ ણ ન દેખાય)- જો 
કોઇનો 14 િદવસ દરિમયાન ટે◌ે◌ે◌ે◌ે ટ 
નકારા મક આવે તો પણ

…10 િદવસ પછી, એકવાર 
બાળક સારો અનુભવ કર,ે અને 
ઓછામા ંઓછા 48 કલાક સુધી 
તાવ-મુ ત રહે 

જો 10 િદવસ પછી પણ જો 
તેઓને ઉધરસ અથવા ગંધ 
/ વાદનો અભાવ હોય તો પણ 
તેઓ િશ ણ અથવા બાળસં◌ંભાળ 
માટે પાછા આવી શકે છ.ે એકવાર 
ચેપ ગયા પછી પણ ઘણા 
અઠવાડીયા સુ◌ુ◌ુ◌ુધી તેના લ ણો 
રહે છે 

...મારા ઘરના 
કોઈન ેCOVID-19 

(કોરોનાવાયરસ) 
લ ણો છે *

• બાળકે િશ ણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટંગમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• પિરવારના લ ણોવાળા સદ યનો ટે ટ 
કરાવવો જોઈએ

• ટે ટના પિરણામ માટે રાહ જોતો હોય 
યારે આખો પિરવાર વ-અલગ રહે છે

• ટે ટના પિરણામ િવશે િશ ણ / 
બાળસંભાળ સેિટં◌ં સમાં તરત ણ કરો

… યારે પિરવારના સ યનો 
ટે ટ નકારા મક આવે છે, અને 
બાળકમા ંCOVID-19 લ ણો 
હોતા નથી *

…મારા ઘરના 
કોઈન ેCOVID-19 

(કોરોનાવાયરસ) નો 
ટે ટ સકારા મક આ યો છે

• બાળકે સે◌ેિટં◌ંગમાં હાજર રહેવું જોઈએ 
નહીં

• યારથી લ ણો શ  થાય છે યારથી 
આખા પિરવારના લોકો 14 િદવસ સુધી 
વ-અલગ રહે છે (અથવા ટે ટના 
િદવસથી જો લ ણ ન દેખાય)- જો 
કોઇનો 14 િદવસ દરિમયાન ટે◌ે◌ે◌ે◌ે ટ 
નકારા મક આવે તો પણ

… યારે બાળકે વ-અલગ 
રહેવાના 14 િદવસ પૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂણ કયા 
છે, 14 િદવસ દરિમયાન તેનો 
ટે ટ નકારા મક આવે તો પણ



શું◌ં કરશો જો… િ યા આવ યક છે િશ ણ અન ેબાળસં◌ંભાળ 
પર પાછા ફરો

…NHS ટે ટ અન ે
ેસે મારા બાળકને 

COVID-19 
(કોરોનાવાયરસ) 

સાથેના કોઇ ‘ન કના સંપક’ 
તરીકે ઓળ યો

• બાળકે◌ે િશ ણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટં સમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• 14 િદવસ સુધી બાળક વ-અલગ રહે 
છે (NHS પિર ણ અને ે્સ તરફથી 
સલાહ મુજબ ) –જો 14 િદવસ 
દરિમયાન તેનો ટે ટ નકારા મક આવે 
છે તો પણ

• બાકીના પિરવારના લોકોએ વ-અલગ 
થવાની જ ર નથી,િસવાય કે તે◌ે◌ેઓ 
‘ન કના સંપક’માં◌ં છે

… યારે બાળકે વ-અલગ 
રહેવાના 14 િદવસ પૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂણ કયા 
છે, 14 િદવસ દરિમયાન તનેો 
ટે ટ નકારા મક આવે તો પણ

...અમ ે/ મારા 
બાળકે◌ે મુસાફરી 
કરી હોવાથી અને 
વોર ટાઇનના 

સમયગાળાના ભાગ પે◌ે વ-
અલગ રહવેુ ંપડશે

• મુદતના સમયમાં અનુિધકૃત ર  લેશો 
નહીં◌ં

• વાસ કરતા પહે◌ે◌ે◌ેલાં◌ં વોર ટાઇન 
આવ યકતાઓ અને FCO સલાહનંુ 
યાન રાખો

• ઉપિ થિતની નીિત મુજબ િશ ણ / 
બાળસં◌ંભાળ સેિટં◌ં સને માિહતી દાન કરો

વોર ટાઇન જ રી હોય એવા થળથી પાછા 
આવો યાર:ે

• બાળકે◌ે િશ ણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટં સમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• 14 િદવસ સુધી સંપૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂણ પરીવારના લોકો 
વ-અલગ રહે છે  –જો 14 િદવસ 
દરિમયાન તેઓનો ટે ટ નકારા મક આવે 
તો પણ

… યારે બાળક 14 િદવસનો 
વોરે ટાઇનનો સમયગાળો પૂ◌ૂ◌ૂ◌ૂ ◌ૂણ 

કરે છે, જો તે 14 િદવસ 
દરિમયાન તેઓનો ટે ટ 
નકારા મક આવે તો પણ 

…અમને મેિડકલ / 
સ ાવાર ોત 
તરફથી સલાહ મળી 
છે◌ે કે મારા બાળકે 

ફરીથી િશિ ડગં શ  કરવુ◌ુ◌ં 
આવ યક છે

• બાળકે◌ે િશ ણ / બાળસં◌ંભાળ સે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ે◌ેિટં સમાં 
હાજરી આપવી જોઇએ નહીં

• ઉપિ થત અિધકારી / પશુપાલન ટીમે 
સૂચવેલ શાળાનો સંપક કરો

• યાં◌ં સુધી તમને◌ે િતબધંો હટાવવા અને 
િશિ ડંગ ફરીથી થોભા યુ◌ુ◌ં છે માટેની 
સુ◌ુ◌ુચના ન આવે યાં◌ં સુધી બાળકને 
પિરર ણ આપવું◌ં જોઇએ

… યારે િશ ણ અથવા 
બાળસં◌ંભાળ સેિટંગ / અ ય 
એજ સીઓ તમને જણાવે છે કે 
િતબધંો હટાવામા ંઆ યા છે 

અને તમા ં બાળક ફરીથી 
સેિટંગમાં પાછંુ◌ં ફરી શકે છે 

….મને ખાતરી 
નથી કે કોણ ે
COVID-19 
(કોરોનાવાયરસ)નો 

ટે ટ કરાવવો જોઇએ

• ફ ત લ ણો* વાળા લોકોનો ટે ટ 
કરવાની આવ યકતાા છે

• લ ણો વગરના લોકોનો ટે ટ કરવાની 
સલાહ આપવામાં◌ં આવતી નથી,પછી ભલે 
તેઓ કોઇ સકારા મક ટે ટવાળા 
‘ન કના સંપક’ માં◌ં હોય 

… યારે ઉપરની 
પિરિ થતીઓને અનુ◌ુ◌ુ◌ુ પ તમારી 
પિરિ થતીઓને મળે છે

લ ણોમાથંી ઉ ચ તાપમાન, નવી સતત ઉધરસ, ગંધ અથવા વાદ ઓળખવવાની ખોટ અથવા બદલાવમાથંી 
ઓછામાં◌ં ઓછું◌ં એક શામલે હોય છ.ે 

જો તમારા પિરવારમા ંકોઇપણન ેલ ણો છે, મફત COVID-19  ટે◌ે◌ે ટ માટ ે
nhs.uk/coronavirus પર બુ◌ુ◌ુક કરો અથવા 119 ને કૉલ કરો

વધુ◌ુ માિહતી અન ેસહાયતા માટ ેમુલાકાત લો....
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