COVID-19:
તમારા વિસ્તાર સંબધં િત પ્રકાર

તમને લક્ષણો છે કે નહીં, તે
વિશે હમણાં પરીક્ષણ કરો
Covid-19 વાળા લગભગ 3માંથી 1 વ્યક્તિને લક્ષણો જણાતાં નથી અને અજાણતાં
વાઇરસનો ફેલાવો કરી શકે છે .
તમારા સમુદાયને સુરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરવા માટે તમારી ભ ૂમિકા ભજવો પરીક્ષણ કરો.

સર્જ પરીક્ષણ શ ંુ છે ?
વાયરસના ઊંચા દરવાળા ક્ષેત્રમાં આ પરીક્ષણમાં વધારો થયો છે , જેમાં લક્ષણો નથી તેવા
લોકોનુ ં પરીક્ષણ કરવું શામેલ છે .
સર્જ પરીક્ષણ વાયરસ કેવી રીતે ફેલાય છે તેન ુ ં નિરીક્ષણ કરવામાં મદદ કરી શકે છે .
વાયરસના ઊંચા દરવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકો માટે પરીક્ષણ સાઇટ સુધી પ્રવાસ કર્યા
વિના, પરીક્ષણ કરાવું સરળ બનાવે છે .

મારે શ ંુ કરવ ંુ જોઈએ?
•

આ પોસ્ટકાર્ડ ની બીજી બાજુના ત્રણ સ્થાનોમાંથી કોઈપણમાંથી PCR પરીક્ષણ કિટ
એકત્રિત કરો - તમારા ઘરના દરે ક માટે પ ૂરતી કીટ લો

•

બને ત્યાં સુધી જલ્દી ઘરે પરીક્ષણો લો

•

તમારા પ ૂર્ણ કરે લા પરીક્ષણોને તે જ સ્થાને પરત કરો કે જ્યાંથી તમે તેમને એકત્રિત કરે લ

અને બસ આટલું જ! અમે ખાતરી કરીશું કે તેને પ્રક્રિયા માટે પ્રયોગશાળા પર મોકલવામાં આવ્યા છે.
તમારે તમારંુ પરીક્ષણ પરિણામ ઇમેઇલ દ્વારા અથવા 48 કલાકની અંદર ટેક્સ્ટ દ્વારા પ્રાપ્ત
કરવું જોઈએ.

પરીક્ષણ કીટ અહીંથી એકત્રિત કરો અને પરત કરો:

• REVIDGE FOLD UNITED REFORMED CHURCH • THE LODGE CORPORATION PARK
SHEAR BROW BB1 8DS

• CORPORATION PARK MAIN ENTRANCE
PRESTON NEW ROAD BB2 6AH

WEST PARK ROAD BB2 6DG

• CAR PARK ON CHARLOTTE STREET/
RANDAL STREET BB1 7EG

• BANGOR STREET COMMUNITY CENTRE
NORWICH STREET BB1 6NZ

સોમ થી શુક્ર સવારે 8 થી સાંજે 6:30 સુધી અને શનિ અને રવિ સવારે 10 થી સાંજે 4 સુધી

પરીક્ષણ કરીને અમને મદદ કરવા બદલ ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર.
વધુ પરીક્ષણ આપણને કોરોનાવાયરસના આ નવા પ્રકાર વિશે વધુ સમજવામાં મદદ
કરશે. તે આપણને દાર્વેન સાથેના બ્લેકબર્ન માટેના વધારાના પગલા જેવા કે સ્થાનિક
લdownકડાઉન, જે આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ ઇચ્છત ું નથી, તેને ટાળવામાં પણ
મદદ કરશે,

જો તમારં ુ પરિક્ષણ પોઝિટીવ આવે તો શ ંુ કરવ ંુ
જો તમે, અથવા તમારા ઘરના કોઈપણ, પરીક્ષણનુ ં પોઝિટીવ પરિણામ મેળવો છો, તો
તમારે 10 દિવસ માટે ઘરે સેલ્ફ-આઈશોલેટ થવું જોઈએ.
જો તમે ઘરે થી કામ ન કરી શકો તો નાણાકીય સહાય સહિત, સેલ્ફ-આઈશોલેટ થવું હોય
તેવા કોઈપણ માટે સહાય ઉપલબ્ધ છે .

www.blackburn.gov.uk/coronavirus/support-residents પર વધુ જાણો

ુ ી રહી છે
નવી સ્થાનિક રસીકરણ સાઇટ્સ ખલ

બધી વિગતો માટે અને તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ બકુ કરાવા માટે bit.ly/pennine-vac ની
ુ ાકાત લો. તમે હોવા જોઈએ:
મલ
9 38 અને તેથી વધ ુ વયના
9 અંતર્ગ ત આરોગ્યની સ્થિતિ સાથે 18 અને તેથી વધ ુ વયના
9 18 અને તેથી વધ ુ વયના અને કોઈપણ અંતર્ગ ત આરોગ્યની સ્થિતિ વાળા સાથે જીવતા,
સંભાળ કર્તા અથવા કામ કરતા
9 આરોગ્ય અને સામાજિક સંભાળનો સ્ટાફ
9 કોઈપણ સંભાળકર્તા - ચ ૂકવેલ અથવા અણચ ૂકવેલ (તમને પરુ ાવા માટે પ ૂછવામાં આવશે નહીં
કારણ કે અણચ ૂકવેલ સંભાળકર્તા માન્ય છે .)

