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કોરોનાવાઈરસની સારવારો િવશે અગત્યની મા�હતી 

તમાર� તબીબી ન�ધો હાલમા ંદશાર્વે છે ક� જો તમને કોરોનાવાઈરસ થાય, તો તમે તેની સારવારો 

મેળવવા કદાચ યોગ્ય બની શકો.  

તમને કદાચ આ પત્રની અન્ય આ�િૃ� પહ�લા ંમળ� હશે. તેમા ં�ધુારા-વધારા કરવામા ંઆવ્યા છે કારણ 

ક� તમે � ર�તે કોરોનાવાઈરસ માટ� ટ�સ્ટ કરો છો તેમા ંસરકાર� ફ�રફાર કયાર્ છે. 1લી એિપ્રલથી, તમાર� 

કોરોનાવાઈરસના ં�ચહ્નોની તપાસ કરવા માટ� લૅટરલ ફ્લો ટ�સ્ટ્સ વાપરવાના રહ�શે, PCR ટ�સ્ટ ન�હ. 

આ પત્ર સમ�વે છે ક�ઃ 

1. તમાર� લૅટરલ ફ્લો ટ�સ્ટ્સ ઘર� રાખવા જોઈએ 

2. જો તમને કોરોનાવાઈરસના લક્ષણો હોય તો તમાર� ટ�સ્ટ કરવો જોઈએ. અગત્ય: તમાર� તમારા 

ટ�સ્ટના પ�રણામની �ણ કરવી જ જોઈએ.  

3. જો તમારા ટ�સ્ટ�ુ ંપો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવશે, તો સારવારો િવશે NHS તમારો સપંકર્  કરશે.  

વ� ુમા�હતી માટ� �ુઓ: www.nhs.uk/CoronavirusTreatments 

અમે શા માટ� તમને આ પત્ર મોકલી રહ્યા ંછ�એ? 

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/patient-letter
http://www.nhs.uk/CoronavirusTreatments
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આરોગ્ય િનષ્ણાતોએ આરોગ્યની એવી પ�ર�સ્થિતઓ પર નજર નાખંી છે �ના લીધે લોકો પર 

કોરોનાવાઈરસ�ુ ંવ� ુજોખમમા ં�કૂાય છે. �.ુક�.ના ચીફ મે�ડકલ ઓ�ફસરો દ્વારા આરોગ્યની તે 

પ�ર�સ્થિતઓને સમંિત આપવામા ંઆવી છે.  

તમારા તબીબી ર�કો�્ર્સ દશાર્વે છે ક� તમને તેમાથંી એક અથવા વ� ુઆરોગ્યની પ�ર�સ્થિતઓ છે. આનો 

અથર્ એ છે ક� જો ટ�સ્ટ તમને કોરોનાવાઈરસ હોવા�ુ ંચો�સ થાય, તો આ સારવારો તમારા માટ� યોગ્ય 

હોઈ શક� છે.  

આ સારવારો તમને ગભંીરપણે બીમાર પડતા ંરોક� શક� છે અને તમને �વા ં�ચહ્નો દ�ખાવા�ુ ંશ� થયા 

એટલે ઝડપથી તે આપવી જ�ર� છે. 

 
1. તમાર� લૅટરલ ફ્લો ટ�સ્ટ્સ ઘર� રાખવા જોઈએ 

 
�.ુક�. હ�લ્થ િસ�ો�રટ� એજન્સી તમને 12 એિપ્રલ �ધુીમા ંલૅટરલ ફ્લો ટ�સ્ટ્સ�ુ ંએક પૅક મોકલી આપશે. 

તમને �ચહ્નો શ� થાય ત્યાર� જ તેનો ઉપયોગ કરો. જો તે ખલાસ થઈ �ય, તો તમે વધાર� ટ�સ્ટ્સ 

પરથી https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests અથવા 119 પર ફોન 

કર�ને મગંાવી શકો છો. 

તમે સરકાર દ્વારા �રૂા પાડવામા ંઆવેલા કોઈ પણ લૅટરલ ફ્લો ટ�સ્ટ્સ વાપર� શકો છો. �ુકાનમાથંી 

ખર�દ�લા ટ�સ્ટ્સ હાલમા ંGOV.UK પર 119 મારફલે ર�જસ્ટર કર� શકાતા નથી, અને જો આ ટ�સ્ટ્સ 

વાપર�ને તમા�ંુ પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવશે, તો સારવાર િવશે તમારો સપંકર્  કરવામા ંઆવશે ન�હ. 

જો તમને આ પહ�લા ંPCR ટ�સ્ટ મોકલવામા ંઆવ્યો હોય તો તે તમે રાખી શકો છો. જો તમને NHS 

તરફથી સારવાર મળતી હોય, તો તમને કદાચ PCR ટ�સ્ટ કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવી શક�. 

2. જો તમને કોરોનાવાઈરસના ં�ચહ્નો હોય તો તમાર� ટ�સ્ટ કરવો જોઈએ. 

જો તમને કોરોનાવાઈરસના ં�ચહ્નો હોય તો તમાર� તરત જ લૅટરલ ફ્લો ટ�સ્ટ કરવો જોઈએ, ભલે પછ� 

�ચહ્નો ગમે તેટલા ંહળવા ંહોય. 

તમાર� તમારા ટ�સ્ટ�ુ ંપ�રણામ https://www.gov.uk/report-covid19-result પર જઈને અથવા 119 

પર ફોન કર�ને જણાવ�ુ ંજ જોઈએ. તમારો NHS નબંર અને પોસ્ટકોડ સચોટપણે આપવા�ુ ંઅગત્ય�ુ ં

છે �થી તમારો સપંકર્  થઈ શક�.  

જો તમારા ટ�સ્ટ�ુ ંપ�રણામ નેગે�ટવ આવ્�ુ ંહોય પણ તમને હ�ુયે �ચહ્નો હોય, તો તમાર� આગામી બ ે

�દવસ �ધુી દરરોજ ટ�સ્ટ કરવો જોઈએ (એટલે ક� ત્રણ �દવસના સમયમા ંત્રણ વાર ટ�સ્ટ).   

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/report-covid19-result
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3. જો તમારા ટ�સ્ટ�ુ ંપો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવશે, તો સારવારો િવશે NHS તમારો સપંકર્  કરશે. 
 

જો લૅટરલ ફ્લો ટ�સ્ટ્સમાથંી કોઈ�ુ ંપણ પો�ઝ�ટવ પ�રણામ આવે, અને તમે તે પ�રણામની �ણ કર� 

હશે, તો NHSએ સારવાર િવશે તમારો સપંકર્  કરવો જોઈએ. જો તમારા ટ�સ્ટના પો�ઝ�ટવ પ�રણામના 

24 કલાકની �દર તમારો સપંકર્  કરવામા ંન આવે, તો �ૃપા કર�ને તમારા GP અથવા 111નો અથવા 

તમારા િનષ્ણાત �ક્લિનશ્યનનો સપંકર્  કરો (જો હોય તો) �ઓ તાત્કા�લક ર�ફરલ કર� શકશે. 

આપના િવ�ા� ુ

 
પ્રોફ�સર સ્ટ�ફન પોિવસ 

નેશનલ મે�ડકલ ડાઈર�ક્ટર 
NHS England and NHS Improvement  
 
NHS એ તમાર� મા�હતીનો ક�વી ર�તે ઉપયોગ કય� છે તેના પર વ� ુમા�હતી માટ�: 
www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice. 

http://www.digital.nhs.uk/coronavirus/treatments/transparency-notice
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