
હંુ મારા સામાન્ય ચપેને કેવી 
રીત ેસંચાલિત કરી શકંુ?

 16 વર્ષ અથવા તથેી વધ ુવ્યના પુખત વ્યના િોકો માટે એક પત્રિકા
 1. સામાન્ય ચેપના િક્ષણો શું છે?

 2. જો મને િાગતું હો્ય કે મને કોરોનાવા્યરસ (કોત્વડ-19) છે તો શું?

કાન, નાક અને ગળું 
•  પીડા અથવા દયુખાવો

•  નાક વહેવયું

•  કાકડા ફૂલી જવાં

બી

છાતી
•  ખાસંી

•  હાફં ચઢવી

•  લીલી અથવા પીળી લાળ

સી

આતંરડંુ 
•  ઉલટી

•  અતિસાર

ડી

જનનાગંો અને પેશાબ
•  પેશાબ કરિી વખિે થિો દયુખાવો

•  રાત્ ેવધયુ વખિ પેશાબ કરવો

•  ડહોળયું પશેાબ

•  સ્ાવ

•  પટેમા ંનીચેના ભાગમા ંદયુખાવો

એફ

આખંો
•  આંખો ચોંટી જવી

એ

તવચા 
•  ચેપગ્રસિ ફોલલાઓ

•  જખમની આસપાસ લાલાશ
અથવા સોજો

•  પગની દરાજ (અંગૂઠાઓની
વચચે ખજંવાળવાળી
ફોલલીઓ)

ઇ

બી

સી

ડી

એફ

એ

ઇ

કોતવડ -19 ના સામાન્ય લક્ષણો એ જોવા માટ ેછે:

•  િમારી  ગંધ અથવા સવાદની સમજ ગયુમાવવી
અથવા બદલાઈ જવી

•  એક ઉચચ િાપમાન, અન ે

•  નવી, સિિ ઉધરસ.

કોતવડ -19 તવશ ેવધયુ સલાહ માટ ે
www.gov.uk/coronavirus ની મયુલાકાિ 
લો અથવા િમારી પ્ાદેશશક િબીબી હેલપલાઇનને 
કોલ કરો (પતત્કા પાછળ જયુઓ).

TARGET is operated by the UK Health Security Agency.  Developed in collaboration with professional medical bodies.  
Version: 1.0.  Published: Nov 2020.  Review date: Nov 2023.        



 1. સામાન્ય ચેપના િક્ષણો શું છે?

 2. જો મને િાગતું હો્ય કે મને કોરોનાવા્યરસ (કોત્વડ-19) છે તો શું?

 3. હંુ સામાન્ય ચેપની સારવાર કેવી રીતે કરી શકંુ?

તમને સારં ન િાગે ત્યાં સુધી ખૂબ આરામ િો .  

ખાંસી માટ,ે મધ અને ઉધરસની દવાઓ અજમાવો.   ગળામાં દખુાવા  માટ,ે ઔષધી્ય 
લોઝેનજ અને પીડાશામક અજમાવો.

સવચછ ગરમ અથવા ઠંડા ભીના ઊની કપડા વડ ેઆંખના ચેપની પીડા ઓછી કરો. 

પીડાશામક િો  જો િમને જરૂર હો્ય િો (ખાિરી કરો કે િમ ેસૂચનોનયું પાલન કરો છો).  

પુષકળ પ્રવાહી િો  (6 થી 8 પીણા, અથવા 2 તલટર) જેથી િમને નન્યતમિ ફીકા રંગનો 
પેશાબ આવે.  

વધુ પીવો

 4 મારો ચેપ કેટિો સમ્ય ટકી શકે?

સામાન્ય ચેપ અંગે  સવ-સંભાળ સિાહ  માટ ે www.nhs.uk  ની મયુલાકાિ લો.

ખાંસી ગળામાં દખુાવો  
અથવા કાનનો દખુાવો

સાધારણ શરદી નોરોવા્યરસ   
(શશ્યાળાની ઉલટી)  

લસનુસાઇટટસ

 21 દદવસ  7 થી 8 દદવસ  14 દદવસ  2 થી 3 દદવસ  14 થી 21 દદવસ 

જો િમારા લક્ષણો વધયુ ખરાબ થઈ રહ્ા હો્ય િો િમારા જી.પી.  નો સંપક્ક  કરો અથવા 
જો િમ ેઉપર જણાવેલ સમ્ય સુધી સાજા ન થાવ તો.  

     કાનના બહારના ચેપ માટે,  સથાનનક ગરમી લાગયુ કરો (જેમ કે હંૂફાળયું ઊની કપડયું).



 5. શું ચેપમાંથી સાજા થવા માટે મારે એલનટબા્યોટટકસની જરૂર પડશે?

સામાન્ય ચેપ અગં ેવધ ુસિાહ માટે ફામ્ષસી  ની મયુલાકાિ લો અથવા કોલ કરો

•  િમારં શરીર સામાન્ય રીતે  િેના પોિાની જાિે સામાન્ય ચેપ સામે લડી શકે છે.

•  િમને સામાન્ય રીિે એતનટબા્યોદટકસની જરૂર હોિી નથી, શસવા્ય કે  બેકટેટર્યિ  ચેપ (જેમ કે પેશાબની ચેપ) ના 
લક્ષણો ગંભીર ન હો્ય - હેલથકેર પ્ોફેશનલ િમને આ અંગે સલાહ આપી શકે છે.

•  જ્યારે િમારે  ની જરૂર ન હો્ય ત્યારે એતનટબા્યોદટકસ લેવી િમને અને િમારા પદરવારને જોખમમાં મૂકે છે.

•  એતનટબા્યોદટકસ તવશે િમારા  હેલથકેર વ્યાવસાત્્યકની સિાહને અનુસરો.  

એનટીબા્યોટીકસ તવશે  www.antibioticguardian.com  પર વધયુ જાણો

 6. હંુ મારા ચેપને ફેિાવવાથી કેવી રીતે રોકી શકંુ?

   ઓછામા ંઓછા 20 સકંેડ માટ ેસાબયુ અન ેપાણી અથવા હેનડ સનેનટાઇઝરથી હાથ સાફ કરો:  

જો તમને ખાસંી અથવા છીંક ખાવાની જરૂર હો્ય તો:

  િમન ેઅન ેિમારા પદરવારન ેરસીકરણ સાથ ેઅદ્યતન રાખો. જો તમ ેપારિ હો્ય તો હંમશેા 
લશ્યાળાની રસીઓ  (જેમ કે ફ્)ૂ મેળવો.  

તમારા મોં સાથ ેસંપક્કમા ંઆવતી વસતઓુ  શરે ન કરો, જેમ કે ખાવાપીવાના વાસણો અન ે
ટૂથબ્રશ.  

સાફ ક્યાયા તવનાના હાથ વડ ેિમારી આંખો, નાક અથવા મોંન ેસપશયા કરવાનયુ ંટાળો.

જો શક્ય હો્ય િો,  અન્યથી તમારં અંતર રાખો  (2 મીટર અથવા 6 ફુટ)  , ખાસ કરીને 
િમારા ઘરના શબમાર લોકોથી.  

ટીશ્યુ(અથવા િમારી 
કોણીના અંદરના ભાગ) વડે

બબનમા ંનાખો

િમારા હાથ સાફ 
કરીને

ખોરાક િૈ્યાર કરિા અને ખાિા પહેલા

  ટોઇલેટનો ઉપ્યોગ ક્યાયા પછી  

પાળતયુ પ્ાણી અથવા પશયુઓને સપશયા ક્યાયા પછી

ઘર છોડિી અને ઘરે પહોંચિી વખિે

જો તમને ઉપરનાં િક્ષણો હો્ય, તો તાતકાલિક તમારા જી.પી.નો સંપક્ક  કરો  
 અથવા તમારા ક્ષેરિ માટે નીચેની સેવાઓનો ઉપ્યોગ કરો.

જો તમને અથવા અન્ય િોકોને સેપ્સસના લચહ્ો હો્ય તો તરત જ 999 પર કોિ કરો

 7. મારે ગંભીર માંદગીનાં ક્યા િક્ષણો પ્રત્યે સાવધાન રહેવું જોઈએ?

 8. જો મને સેપ્સસના લચહ્ોની શંકા હો્ય તો શું?

તને ેપકડો તનેો નાશ કરો

વપરા્યલેી પેશીઓ 
ફેંકી દો



સામાન્ય ચેપ અગં ેવધુ સિાહ માટે ફામ્ષસી  ની મયુલાકાિ લો અથવા કોલ કરો

 6. હંુ મારા ચેપને ફેિાવવાથી કેવી રીતે રોકી શકંુ?

જો તમને ઉપરનાં િક્ષણો હો્ય, તો તાતકાલિક તમારા જી.પી.નો સંપક્ક  કરો  
 અથવા તમારા ક્ષેરિ માટે નીચેની સેવાઓનો ઉપ્યોગ કરો.

જો તમને અથવા અન્ય િોકોને સેપ્સસના લચહ્ો હો્ય તો તરત જ 999 પર કોિ કરો

એનએચએસ  સકોટિનેડ       નોથથેન્ષ    આ્યિથેનડ      
   

એનએચએસ  ઈંગિેંડ એનએચએસ  ડા્યરેકટ  વલેસ  

જ્યારે તે ઓછંુ હો્ય ત્યારે કટોકટી 
હો્ય તો 999

www.111.nhs.uk www.111.wales.nhs.uk www.nhs24.scot તમારી જી.પી. પ્રેકકટસનો 
સંપક્ક  કરો

 7. મારે ગંભીર માંદગીનાં ક્યા િક્ષણો પ્રત્યે સાવધાન રહેવું જોઈએ?

 8. જો મને સેપ્સસના લચહ્ોની શંકા હો્ય તો શું?

સેપ્સસ એ ચેપ પ્ત્યે જીવલેણ પ્તિદરિ્યા છે. સંભતવિ તચહ્ો આ છે:  

•  અસપષ્ટ વાણી, મૂંઝવણ અથવા સયુસિી  

•  અત્યંિ ધ્યુજારી   

•  એક દદવસમાં શબલકૂબ પેશાબ ન થવો

•  શ્ાસ લેવામાં િીવ્ર િકલીફ

•  િમને એવયુ ંલાગેકે િમ ેમરી જશો  

•  ડાઘવાળી અથવા તવકૃિ તવચા

ખોરાક રાક ગળવામા ંસમસ્યાઓ  

  મોંની આસપાસ ભાગ વાદળી થઈ જવું

છાતીમા ંદખુાવો  અથવા જકડાઈ જવી

નવા ખબૂ ઝડપી અથવા ધીમા ધબકારા

ખાસંી  િોહી  

શ્ાસ લવેો સામાન્ય કરિા ઝડપી અથવા 
ધીમો

ગંભીર  માથાનો દયુખાવો   અન ેઉલટી  
     તાવ અથવા શરદી  (38ºC ઉપર િાપમાન 
અથવા 36ºC કરિા ઓછયું ) ચા્યુ રહે

ટકડનીનો દખુાવો િમારી પીઠમા ંિમારી 
પાસંળી હેઠળ  

પેશાબમા ંિોહી દેખાવયું

પેશાબ કરિી વખિે  તીવ્ર પીડા , અથવા 
રાત્ ેવધયુ પેશાબ થવો

ડહોળું પેશાબ પ્વાહી સાથે 1 થી 2 
દદવસમા ંસયુધારો ન થા્ય

જો િમને ગયુ્િ દયુભાતષ્યાની જરૂર હો્ય િો આ સેવાઓ પ્દાન કરી શકે છે.


