
નિયનિત ઝડપી પરીક્ષણ હવ ે
િાતાનપતા, તિેિા ઘરિા સભયયો 
અિ ેબબલસ િાટે ઉપલબ્ધ છે. 
નિયનિત ઝડપી પરીક્ષણ એ શયો્ધવા િાટેિી ઝડપી અિ ેસરળ 
રીત છે કે તમન ેકોરોનાવાયરસ છે કે નહિ અન ેત ેતમારા હરિયજનો 
અન ેસમુદાયન ેસરુક્ષિત રાખવામા ંમદદ કરે છે. ત ેનિઃશલુ્ક છે અિે 
તિેા ં30 નિનિટ જેટલયો સિય લાગે છે. 

નિયનિત ઝડપી પરીક્ષણિી 
શરૂઆત શા િાટે? 
કોવવડ -19 ધરાવતા 3 પૈ્કી 1 લયો્કયોિાં કોઈ લષિણો િોતા નથી 
અને ત ેઅજાણતા જ તેને ફેલાવી શકે છે.

િસ્સરી, સ્કકૂલિાં બાળ્કયો અિ ે્કયોલેજિા નવદ્ાર્થીઓિાં 
વાલીઓ િાટે હવ ેનિયનિત ઝડપી પરીક્ષણ ઉપલબ્ધ છે. 
તેમજ તેમના ઘરનાં વયસકો, બાળ સંભાળના અને સપોર્ટ  
બબલમાં રિેલાં લોકો માર ેપણ.

દેશભરમાં લષિણો વવનાના ંલોકો માર ેહનયવમત પરીષિણ પિેલાથી 
જ ચાલી રહું છે. જે િજારો લોકોને પોતાને વાઇરસ લાગી 
ચૂક્ો િોવાની ખબર પણ ન િતી, તેઓ આ રોગનો ફેલાવો 
અરકાવવાના ંપગલાં લઈ શક્ાં છે. 

જેમ લૉકડાઉનના રિવતબંધો િળવા થઈ રહ્ા છે તેમ, અઠવાડડયે 
બે વખત નિયનિત પરીક્ષણ ્કરવાિી ટેવ પાડવાર્ી, સામાનય 
જીવન ફરી પાછંુ શરૂ થવામા;ં સાર્ે સાર્ે રસી લેવી, હાર્, 
ચહેરયો, અંતરનુ ંિાગ્સદશ્સિ અનુસરવુ ંતેિજ સાિાજજ્ક 
અંતરિા ંપગલાં અનુસરવાનુ ંઅગતયિી ભકૂનિ્કા ભજવશ.ે

સ્કકૂલિા ં્કિ્સચારીઓ અિ ે
નવદ્ાર્થીઓ િાટે નિયનિત 
પરીક્ષણયો 
નસ્સરી, રિાથવમક અન ેમાધયવમક શાળાઓ અન ેકોલજેોમા ંહનયવમત 
ઝડપી પરીષિણ બ્ધા સટાફ િાટે પિેલથેી જ ઉપલબધ છે. 

11 અને તેથી વધ ુવયના માધયવમક શાળા અને કોલેજના 
વવદ્ાથથીઓ તેમની શાળા અથવા કોલેજ દ્ારા સીધા હનયવમત 
ઝડપી પરીષિણો મેળવવાનુ ંચાલુ રાખશે. અને અમ ેતેમન ે
પરીષિણ માર ેરિોતસાહિત કરવાનું ચાલુ રાખીશું.

પાછા ફયા્સ પછી, તેઓની શાળામાં પરીષિણ કરતી વખત ે
શરૂઆતમા ંદેખરેખ રાખવામાં આવશ ેઅને પછી તેઓ શાળા 
અથવા કોલેજમાંથી જે પરીષિણ કીર મેળવશ ેતેના દ્ારા ઘરે 
પરીષિણ કરવાનું ચાલુ રાખી શકશે. 

િસ્સરી અિ ેપ્ાર્નિ્ક શાળાિા બાળ્કયોિે પરીક્ષણ ્કરવાનું 
્કહેવાિાં આવતું િર્ી કારણ કે પુરાવા દશા્સવ ેછે કે બાળકો અને 
યુવાનોને Covid-19 થી ઓછંુ જોખમ છે અને તેઓને ગંભીર 
રીતે બીમાર થવાની સંભાવના નથી.

જેિિા ંબાળ્કયો 
િસ્સરીઓ, 
સ્કકૂલયો અિ ે
્કયોલજેયોિા ંહયોય 
ત ેિાતાનપતાઓ 
નિયનિત ઝડપી Covid-19 
પરીક્ષણ િાટે િાગ્સદરશશિ્કા

આિાં તિિે શું ફાયદયો છે? 
હનયવમત ઝડપી પરીષિણમાં ભાગ લઈને, તમ ેતમન ે
પોતાને અને તમારા હરિયજનોને સુરક્ષિત રાખી શકશો. 
અને આપણા બધાને સામાનય જીવન તરફ પાછા 
જવા માર ેમદદ કરી શકશો.



જો તમારા રસેરનું પરરણામ નેગેરરવ આવ,ે તો તમ ેકામ પર 
જવાનું ચાલુ રાખી શકો છો.  તમારે િજી પણ અનય તમામ 
સરકારી રદશાહનદદેશોનું ચુસતપણ ેપાલન કરવું જોઈએ અને તમામ 
ક્બનજરૂરી સંપક્ટ  રાળવા જોઈએ. જો તમારં, તમારા ઘરની 
કે બબલની કોઈ વયક્તનુ ંપરરણામ પોવઝરરવ આવ,ે તો તમારે 
તાતકાવલક સેલફ-આઈસોલેર કરવું જોઈએ. અને ત ેપછી જે 
વયક્તના રસેરનું પોવઝરરવ પરરણામ આવયુ ંિોય તેમણ ેપુષ્ી 
કરતો PCT રસેર પણ કરાવવો જોઈએ અને સરકારની અદ્તન 
માગ્સદરશશિકાનું પાલન કરવું જોઈએ. 

વધુ િાનહતી િાટે મુલા્કાત લયો gov.uk/guidance/
understanding-lateral-flow-antigen-testing- 
for-people-without-symptoms

રેનપડ લેટરલ ફલયો પરીક્ષણ િાટે  
યુ ટ્ુબ પડરચય

તે ્ેકવી રીતે ્કાિ ્કરે છે?
તે એ્ક સરળ સવવૉબ પરીક્ષણ છે જે તિે લેટરલ ફલયો ડડવાઇસ 
(LFD) િયો ઉપયયોગ ્કરીિ ેઘરે, શાળા, ્કાિિા સર્ળે અર્વા 
પરીક્ષણ સાઇટ પર ્કરી શ્કયો છયો. તિિે વાયરસિયો ચેપ છે 
્ેક ્ેકિ તે શયો્ધવા િાટે લગભગ 30 નિનિટિયો સિય લાગે છે.

આ પરીષિણ વાયરલ રિોરીન શોધી કાઢે છે જે જયારે કોઈને 
Covid-19 િોય તયારે તેમા ંિાજર િોય છે. પકબલક િેલથ ઇંગલેંડ 
અને ઓ્સફોડ્ટ  યુહનવરસશિરીના સંશોધન દશા્સવ ેછે કે તેઓ રોગના 
સૌથી સંક્ામક તબક્ામાં મોરાભાગના લોકોમાં ચેપ શોધી કાઢે છે. 
કોવવડ -19 ધરાવતા 3 પૈકી 1 લોકોમાં કોઈ લષિણો િોતા નથી 
અને ત ેઅજાણતા જ તેને ફેલાવી શકે છે. તિારા ટેસટિી જાણ ્કરવી

તમારં પરરણામ નગેેરરવ િોય કે નકામંુ ગયુ ંિોય તો પણ તરત 
જ તમારે ઓિલાઈિ તિેી જાણ ્કરી દેવી જયોઈએ. અિીં આ 
સરળતા સાથે કરી શકાય છે: gov.uk/report-covid19-result

પરરણામોની જાણ 119 પર ્કયોલ ્કરીિ ેપણ ્કરી શ્કાય છે. 
(મોબાઇલ અન ેલનેડલાઇન પરથી હનઃશલુક)  લાઇનસ દરરયોજ 
સવારિા 7 વાગયાર્ી રાનરિિા 11 વાગયા સુ્ધી ખલુલી રહે છે.

જો તમારા રસેરનું પરરણામ પોવઝરરવ આવયુ ંિોય, તો તમ ેરસેર 
એનડ ટ્સેના £500ની ચૂકવણી મેળવવા લાયક બનો છો કે નહિ 
ત ેપણ તપાસી શકો છો.

હંુ કા ંપરીક્ષણ ્કરાવી શ્ંુક?
જો તમે પરરવારમા ંમાતા-હપતા અથવા પુખત વયક્ત િો, 
બાળસભંાળ અથવા સપોર્ટ બબલમા ંિો, તો તમે આ કરી શકો છો:

1.  જો ઉપલબધ િોય તો કામ પર સિાયક પરીષિણ મેળવો.

2.  પરીષિણ માર ેપરીષિણ સાઇર પર જાવ (જયાં તમ ેપરીષિણ 
કેવી રીતે કરવું ત ેજોઈ શકશો) અથવા ઘરે કરવા માર ે
પરીષિણ લઈ આવો.

3.  ઘરે કરવા માર ેઓનલાઇન પરીષિણનો ઓડ્ટર આપો.

પરીક્ષણ અઠવાડડયાિા ંબ ેવાર ર્વુ ંજયોઈએ, 
દર રિણ - પાચં ડદવસે, આદશ્સ રીત ેસવારે. 
તિારી સવારિી ડદિચયા્સિા ંજ ત ેઉિરેી 
દયો તયો ્ેકવુ?ં

હનશલુક ઝડપી Covid -19 પરીષિણ કેવી રીતે મેળવવંુ ત ે
શોધવા માર ેઅિી મુલાકાત લો gov.uk/coronavirus-
school-household-testing

હનયવમત ઝડપી પરીષિણ એ કોરોનાવાયરસના ંલષિણો વવનાનાં 
લોકો માર ેછે. જો તમન ેલષિણો િોય, તો તમારે nhs.uk/
coronavirus પર બકુ કરવાનુ ંચાલ ુરાખવંુ જોઈએ
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