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વ્યાવસાિયક તબીબી સસં્થાઓ સાથેના સહકારથી બનાવવામા ંઆવેલ. સસં્કરણ 2,

�સન માગર્નો ચેપ
તમારા ચેપ�ં ુિનયમન ક�વી ર�તે કર�ં ુતે 
�ગેની તબ�ાવાર માગર્દિશ�કા
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1. પોતાને બહ�તર બનાવવામા ંસહાયતા ક�વી ર�તે કરવી

તાવ ઓછો કરવા માટ� પેરાિસટામોલ 
લો; હમંેશા ં�ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કરો

તમને સા�ંુ ન લાગે ત્યા ં�ધુી �ષુ્કળ 
આરામ કરો

�યાર� તમે છ�ક ખાઓ ત્યાર� 
�ટસ્�પૂેપરનો ઉપયોગ કરો �થી ચેપ 

અટકાવવામા ંમદદ મળે

તમારા ંલક્ષણોમા ંઘટાડો કરવા �ગે 
સલાહ માટ� તમારા ફામર્િસસ્ટને �છૂો

તરસ લાગવાની સવંેદના ટાળવા 
માટ� �રૂતા પ્રમાણમા ંપ્રવાહ�ઓ 

પીઓ

ચેપોને ફ�લાતા અટકાવવામા ંમદદ 
માટ� તમારા હાથ �ઓુ

તમારો ચેપ ગમે તે હોય તમે સહાયતા માટ� નીચેના ંપગલા ંલઈ શકો.

વ� ુમા�હતી માટ� NHSની વેબસાઇટ �ુઓ: www.nhs.uk

મોટાભાગના સામાન્ય ચેપો ઍ�ન્ટબાયૉ�ટક્સ િવના ઠ�ક થઈ �ય છે. નીચેની 
વબેસાઇટ પર જઈને તમે ઍ�ન્ટબાયૉ�ટક્સનો બહ�તર ઉપયોગ કઈ ર�તે કર� 
શકો તેની મા�હતી મેળવો: www.antibioticguardian.com



2. તમારા ંલક્ષણો ક�ટલો સમય ચાલે છે તે તપાસો

કાનનો 
�ુખાવો
મોટાભાગના 
�ુખાવા 8 
�દવસોની 
�દર ઠ�ક 
થઈ �ય છે

સોમ મગંળ �ધુ ��ુુ �કુ્ર શિન રિવ
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ગળાનો સોજો 
મોટાભાગના 
�ુખાવા 7-8 
�દવસોની 
�દર ઠ�ક 
થઈ �ય છે

સોમ મગંળ �ધુ ��ુુ �કુ્ર શિન રિવ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

શરદ� 
મોટ�ભાગે તે 
14 �દવસોની 
�દર ઠ�ક 
થઈ �ય છે

સોમ મગંળ �ધુ ��ુુ �કુ્ર શિન રિવ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

ખાસંી 
મોટાભાગના 
�ુખાવા 21 
�દવસોની 
�દર ઠ�ક 
થઈ �ય છે

સોમ મગંળ �ધુ ��ુુ �કુ્ર શિન રિવ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

ઉપર આપેલી અવિધઓ �ધુીમા ંતમને સહ�જ �ધુારો થઈ રહ્યો હોવા�ુ ંજણાય ન�હ 
તો તમારા GP પ્રૅ�ક્ટસની સાલાહ મેળવો. 

જો તમને ત�બયત બ� ુબગડતી હોવા�ુ ંલાગે તો NHS 111, NHS ડાયર�ક્ટ વેલ્સ 
અથવા NHS 24ને ફોન કરો (�ુઓ પગ�ુ ં4).  



ઉ�ર આયલ�ન્ડ
તમારા GP પૅ્ર�ક્ટસનો સપંકર્  કરો

3. ગભંીર લક્ષણો પર ધ્યાન રાખો
જો તમને ચેપ હોય અને નીચેના ંકોઈ પણ લક્ષણો થાય તો તમાર� 
તાક�દ� ડૉક્ટરને બતાવ�ુ ંજોઈએ. તમારા GP પૅ્ર�ક્ટસને �ર�ગ કરો 
અથવા NHS 111, NHS ડાયર�ક્ટ વેલ્સ અથવા NHS 24ને કૉલ કરો.

માથાનો તીવ્ર �ુખાવો �બૂ ઠંડ� ત્વચા

�ાસ લેવામા ં�શુ્ક�લી � ૂઝંવણ લાગવી

છાતીમા ં�ુખાવો ગળવામા ંતકલીફ

ખાસંીમા ંલોહ� પડ�ું ત�બયત બ� ુખરાબ લાગવી

4. �ાથંી મદદ મેળવવી

જો તમને ઇમ�ન્સી હોય તો, તાત્કા�લકપણે 999ને કૉલ કરો.

NHS �ગ્લૅન્ડ NHS ડાયર�ક્ટ વેલ્સ NHS સ્કૉટલૅન્ડ


