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This is suggested content for a COVID-19 diary that patients could use under clinical 
supervision to support remote monitoring of patients with confirmed or possible COVID-19. 
Updates to the version published on 11 June 2020 are highlighted in yellow so you will know 
what to change if you are using this content.  

 

હૃદયનાં ધબકારાનો દર અને રક્ર્તમાં પ્રાણવાયુનાં સ્ર્તર માટે પલ્સ ઑશક્સમીટર 
ર્તમારા ડૉક્ટર ેર્તમન,ે અથવા ર્તમારી દેખરેખ રાખનારન,ે આ ડાયરી અન ેપલ્સ ઑશક્સમીટર 

આપેલ છે કારણ ક ેર્તમન ેCOVID-19 ના ંલક્ષણો છે. પલ્સ ઑશક્સમીટર ર્તમારા હૃદયના ં

ધબકારા કટેલી ઝડપથી થઈ રહ્યા છે અન ેર્તમારા રક્ર્તમા ંપ્રાણવાયુનું સ્ર્તર કેટલંુ છે ર્તનેા ં

શનરીક્ષણ કરવામા ંમદદ કર ેછે. રક્ર્તમાંના ંપ્રાણવાયુનું સ્ર્તર ર્તમાર ંCOVID-19 કટેલંુ વધી 

ર્ગય ુછે ર્તનેા ંપર નજર રાખવા માટનેી સવોત્તમ રીર્ત છે. રક્ર્તમા ંપ્રાણવાયુનુ ંઆદશભ સ્ર્તર 

95% અન ે99% વચ્ચ ેછે. હૃદયના ંધબકારાનો આદશભ દર પ્રશર્ત શમશનટ 50 અન ે90 

ધબકારાનો છે (bpm). 

પલ્સ ઑશક્સમીટર નો ઉપયોર્ગ કેવી રીર્ત ેકરવો 
આ સૂચનોનુ ંઅનુસરણ કરો જેથી સચોટ રીરે્ત પલ્સ ઑશક્સમીટરનુ ંચોક્કસ વંચાણ આપે (જમણી બાજુની આકૃશર્ત ડનેીસ બાબુભલાટના ં

સૌજન્યથી): 

• જો કોઈ નખ પોલીશ હોય અથવા બનાવટી નખો હોય ર્તો રે્ત હટાવો અને ર્તમારો હાથ ઠંડો હોય ર્તો રે્ત ર્ગરમ કરો. 

• એ ખાર્તરી કરો ક ેર્તમાર ંમાપ લેર્તા પહેલા ર્તમ ેઓછામા ંઓછા પાંચ શમશનટ માટે આરામ કરેલ હોય.  

• ર્તમારા હાથન ેર્તમારા હૃદયનાં લેવલમા ંઆધાર પર મૂકો અને ર્તનેે શસ્થર રાખો.  

• પલ્સ ઑશક્સમીટર સ્વીચ ચાલુ કરો અને રે્ત ર્તમારી આરં્ગળી પર મૂકો. ર્તમારી વચ્ચનેી આંર્ગળી અથવા પહેલી આંર્ગળીથી રે્ત શે્રષ્ઠ 

કામ કર ેછે (આકૃશર્ત જુઓ). ર્તમારા કાન પર ર્તનેો ઉપયોર્ગ ન થવો જોઈએ. 

પ્રાણવાયુનું સ્ર્તર 
 

ચાલુ/બંધ 

હૃદય ધબકારાનો દર 
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• વંચાણ શસ્થર થર્તા સમય લાર્ગે છે. પલ્સ ઑશક્સમીટર ન ેજગ્યા પર ઓછામાં ઓછી એક શમશનટ, અથવા, જો વંચાણ બદલાયા 

કર ેર્તો, ર્તેથી વધારે સમય માટે રાખો.  

• વંચાણ પાંચ સેકંડ સુધી ન બદલાય ત્યાર ેજે સૌથી વધાર ેપરરણામ હોય ર્તેની નોંધ કરો. 

• ક્યંુ વંચાણ ર્તમારા હૃદયના ંધબકારાનો દર છે અન ેક્યંુ ર્તમાર ંપ્રાણવાયુનું સ્ર્તર છે ર્તનેી ઓળખ પર ધ્યાન આપો. 

શવશશુધધકરણ: જો ર્તમ ેજેન ેCOVID-19 હોવાનો શક હોય ર્તવેા દદીઓ પર/ધવારા ઉપયોર્ગ કરેલ સાધનો અથવા વસ્રુ્તઓ (દાખલા ર્તરીક ે

પલ્સ ઑશક્સમીટરો) કામમા ંલેર્તા હો, ર્તો કપૃા કરી સાધનોનો સ્પશભ કયાભ પછી ર્તમારા હાથ ચોકસાઈથી ધૂઓ, અન ેજો જુદા જુદા દદીઓ 

માટ ેરે્ત વપરાર્તા હોય ર્તો રે્ત પાકુ ંકરો ક ેદરેક દદી વચ્ચ ેરે્ત પ્રકાશશર્ત માર્ગભદશભન અનુસાર સાફ કરવામાં આવે.1 

 

રેકોડીર્ગ અને પરરણામો પ્રમાણે કાયભવાહી કરવી 
ર્તમારા પરરણામોની નીચેની ડાયરીમા ંનોંધ કરો.  

ર્તમારં પ્રથમ માપ ર્તમારી આધારરખેા છે – એટલે ર્તનેી નોંધ હાઇલાઇટ કરેલ વાદળી ક્ષતે્રમા ંકરો. ત્યારબાદ રદવસ દરશમયાન, દરેક રદવસ ે

એક જ સમય પર, ત્રણ વખર્ત રેકોડીંર્ગ કરો – દાખલા ર્તરીક ેજ્યારે ર્તમે સામાન્ય રીરે્ત સવાર,ે બપોરનાં ર્ોજન વખર્ત ેઅન ેસાંજે આહાર લો. 

જો ર્તમન ેલાર્ગ ેક ેર્તમારા સ્વાસ્્યમાં ફેરફાર થયેલ છે ર્તો વધારાનાં માપ લો. ર્તમન ેકેમ લાર્ગ ેછે ર્તનેા ંઅને ર્તમારી શ્વસનરિયાના ંફેરફારોની 

પણ નોંધ કરો. 

જો ર્તમે કરી શકો ર્તો ર્તમારા ર્તાપમાનનુ ંપણ શનરીક્ષણ કરો. જો ક ેજ્યા ંસુધી ર્તમારા પ્રાણવાયુનાં સ્ર્તર અન ેશ્વસનરિયા નોમભલ હોય ત્યા ં

સુધી ર્તમાર ેર્તમારા ડૉક્ટર (GP)/NHS 111 નો સંપકભ કરવાની જરૂર નથી જો ર્તમન ેર્તાવ ક ેઅન્ય લક્ષણો હોય, જેવા ક ેઉધરસ, સ્નાયુનો 

દુખાવો, થાક અન ેસ્વાદ અને સૂંઘવાની શશક્ર્તમાં ફેરફાર. પેરાશસટેમોલ અન ેશનયશમર્ત પ્રવાશહઓ આ લક્ષણોમા ંમદદરૂપ થઈ શક ેછે અન ે

મોટા ર્ાર્ગના ંલોકો બ ેથી ત્રણ અઠવારડયામાં જાર્ત ેજ સારા થઈ જાય છે. સ્વયં-એકાંર્તવાસ અથવા દેખરખે કેવી રીરે્ત મેળવવી રે્ત શવષે 

માશહર્તી માટ ેકપૃા કરી NHS વબેસાઇટ જુઓ.  

  

 
1 DHSC: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877533/Rout
ine_decontamination_of_reusable_noninvasive_equipment.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877533/Routine_decontamination_of_reusable_noninvasive_equipment.pdf
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/what-to-do-if-you-or-someone-you-live-with-has-coronavirus-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/what-to-do-if-you-or-someone-you-live-with-has-coronavirus-symptoms/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877533/Routine_decontamination_of_reusable_noninvasive_equipment.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/877533/Routine_decontamination_of_reusable_noninvasive_equipment.pdf
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જો ર્તમે નીચનેાં લક્ષણો અનરુ્વર્તા હોવ ર્તો શું કરવું: 

ર્તાત્કાશલક ર્તમારા સૌથી નજીકના ંA&E ની મલૂાકાર્ત લો અથવા અથવા 999 કોલ કરો જો ર્તમન ેનીચેમાંનાં એક કે રે્તથી 

વધારે લક્ષણો હોય અને ઓપરેટરને કહો કે ર્તમન ેકોરોનાવાયરસ હોઈ શકે છે: 
 

• ર્તમે આરામની શસ્થશર્તમા હોવ ત્યાર ેર્તમ ેહાફંના ંલીધ ેનાના વાક્યો પરૂા ન કરી શકર્તા હોવ. 
• ર્તમારી શ્વસનરિયા અચાનક એક કલાકની અદંર બર્ગડી જાય. 

• ર્તમારં રક્ર્તનાં પ્રાણવાયુનુ ંસ્ર્તર 92% ક ેર્તેથી ઓછંુ હોય. ર્તમાર રક્ર્તમાંના પ્રાણવાયુનું સ્ર્તર ર્તરર્ત જ ફરીથી ર્તપાસો – જો રે્ત 

હજી પણ 92% ક ેર્તથેી ઓછંુ હોય ર્તો ર્તાત્કાશલક A&E મા ંજાઓ અથવા 999 કોલ કરો. 
 

અથવા ર્ગરં્ીર શબમારીનાં આ વધારે સામાન્ય લક્ષણો ઉપશસ્થર્ત થાય: 
• ર્તમન ેઉધરસમા ંલોહી નીકળે 
• ર્તમન ેરફક્કી અથવા ઉપસી આવેલ ચામડી સાથ ેટાઢ અને રેબઝેબ પરસેવા જેવું લાર્ગ ે
• ર્તમન ેફોલ્લીઓ થઈ આવે જેની ઉપર પીવાનો ગ્લાસ ફેરવો ર્તો પણ રે્ત ઓછો ન થાય 
• ર્તમે લથડી જાઓ અથવા બેર્ાન થઈ જાઓ 
• ર્તમે ઉશ્કરેાઈ જાઓ, ક્ષુબ્ધ થઈ જાઓ ક ેઅત્યંર્ત ઘેન ચડે 
• ર્તમન ેપેશાબ કરવાનું બધં થાય અથવા સામાન્ કરર્તા ઘણો ઓછો પશેાબ કરર્તા હોવ. 

જો ર્તમારી પાસ ેપલ્સ ઑશક્સમીટર હોય ર્તો કૃપા કરી 999 ઓપરટેરને પ્રાણવાયુ સેચ્યુરેશનનુવંંચાણ આપો. 

 
ર્તમારા ડોક્ટર ન ેઅથવા 111 પર વહલેી ર્તક ેફોન કરો જો ર્તમન ે નીચેમાંના ંએક ક ેર્તેથી વધાર ેલક્ષણો હોય અને ઓપરટેરન ેકહો કે 

ર્તમન ેકોરોનાવાયરસ હોઈ શક ેછે: 

 
• ર્તમન ેધીમે ધીમ ેવધાર ેશબમાર છો અથવા હાફં વધી રહી છે ર્તેમ લાર્ગવાની શરૂઆર્ત થાય. 
• ર્તમન ેટોઇલેટ જવા માટ ેક ેઅન્યકારણ સર ઊર્ા થર્તા હોવ ત્યાર ેશ્વાસ લેવામાં ર્તકલીફ થર્તી હોય. 
• જો ર્તમે પલ્સઑશક્સમીટરનો ઉપયોર્ગ કરર્તા હો, ર્તમારા લોહીમા ંપ્રાણવાયુનું સ્ર્તર ર્તમ ેજ્યારે બેઠા હો ક ેસુર્તા હો ત્યાર ે94% કે 

93% હોય અને એક કલાકમા ંફરીથી ચેક કરો  ત્યાર ેરે્ત જ સ્ર્તર પર રહે.  
• ર્તમન ેલાર્ગ ેક ેકંઈક બરાબર નથી (સામાન્ય નબળાઈ, અત્યંર્ત થકાવટ, ર્ૂખ ન હોવી, પેશાબનું પ્રમાણ ઓછંુ થવુ,ં પોર્તાની જાર્ત ે

પોર્તાની સરં્ાળ ન કરી શકર્તા હો – સામાન્ય પ્રવૃશત્તઓ જેવી ક ેધોવુ ંઅને કપડા પહેરવા ક ેખાવાનુ ંબનાવવું). 

જો ર્તમારા રક્ર્તમાં પ્રાણવાયુનુ ંસ્ર્તર સામાન્ય રીરે્ત મોટે ર્ાર્ગ ે95% થી ઓછંુ હોય પરંર્ત ુર્તમારા નોમભલ સ્ર્તર કરર્તા રે્ત નીચે જાય ર્તો 
111 પર અથવા ર્તમારા ડોક્ટર સજભરી ને સલાહ માટ ેફોન કરો.   

ર્તમ ેસરુશક્ષર્ત છો ર્તનેી કટુુબંીજન અથવા શમત્રો ધવારા ર્તપાસ 

એ અર્ગત્યનુ ંછે ક ેકોઈ ર્તમન ેશનયશમર્ત રીરે્ત ર્તપાસ.ે જો ર્તમે એક જ ઘરમાં બીજા લોકોથી એકાંર્તમા ંરહરે્તા હોવ ર્તો, ર્તમારા ફોનથી કે એક 

દરવાજાથી વાર્ત કરવી રે્ત ટકે્સ્ટ મેસજે મોકલવા કરર્તા વધારે સાર ંહોઈ શક ેછે. ર્તમન ેવધારે હાંફ ચડર્તી જાય છે ક ેર્તશબયર્ત વધારે બર્ગડે છે રે્ત 

સાંર્ળવાથી ર્તમેને મદદરૂપ થશ.ે જો ર્તમે એકલા રહેર્તા હોવ ર્તો ર્તમાર ેકોઈન ેશનયશમર્ત સંપકભ કરવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જો ર્તમે 

જે રીરે્ત આયોશજર્ત કરેલ હોય રે્ત પ્રમાણે ર્તમ ેર્તેમનો સંપકભ ન કરો ર્તો ર્તમન ેકોલ કરવાનું ર્તમેને કહો અન ેર્તમ ેજવાબ ન આપો ર્તો ર્તમેન ેમદદ 

મેળવવાનુ ંકહો. 

જો ર્તમે ત્રણ અઠવારડયા પછી પણ શબમાર હો, ર્તો ર્તમારા ડૉક્ટરનો (GP) સંપકભ કરો.  
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પલ્સ ઑશક્સમીટર પરર્ત કરવા શવષ ે
જો ર્તમન ેરે્ત સાધનની જરૂરર્ત ન હોય, ર્તો કૃપા કરી રે્ત ર્તમારા GP સજભરી ન ેપરર્ત કરો. જો ર્તમે શશલ્ડીંર્ગ કરર્તા હોવ ર્તો એકાદ શમત્ર અથવા 

સ્વયંસેવકન ેર્તમારા માટે ર્તેમ કરવા કહો. ર્તમાર ેરે્ત આપવામાં આવેલ થેલીમા ંપરર્ત કરવી જોઈએ જેથી ર્તેને સરુશક્ષર્ત રીર્ત ેસાફ કરી શકાય 

અન ેઅન્ય દદીઓન ેઆપી શકાય.  

ર્તમારી શબમારીની શરૂઆર્ત થવા પછી ર્તમે સંર્શવર્ત રીરે્ત રે્ત 14 રદવસ માટે ર્તમારી પાસ ેહશ.ે અમ ેઅમુક એવા દદીઓ જોઈએ છીએ 

જેમને લક્ષણોનાં પહેલા અઠવારડયા પછી ર્તશબયર્ત ફરીથી નરમ લાર્ગે છે, એટલે કપૃા કરી ઑશક્સમીટર પૂરા 14 રદવસો પસાર થાય ત્યા ંસુધી 

રાખો.  

કપૃા કરી ડાયરી સાથ ેપલ્સ ઑશક્સમીટર પરર્ત કરો જેથી બીજા COVID-19 વાળા દદીઓન ેસૌથી સારી રીર્તે મદદ કરી શકાય ર્ત ેશવષ ે

જાણી શક ેર્ત ેમાટ ેર્તમ ેNHS ન ેમદદ કરી શકો.
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દૂરવર્તી શનયંત્રણ COVID-19 ડાયરી 
પ્રથમ નામ    અટક    

જન્મ ર્તારીખ    ઉંમર    NHS નંબર    

એકલા રહેનાર ☐  ઘરે સ્વાસ્્ય સંર્ાળ આપનાર ☐ 

કપૃા કરી રદવસમા ંઆની ત્રણ વખર્ત નોંધ કરો  

પ્રથમ લક્ષણો પછીનાં રદવસો * ર્તારીખ નાડીનો ધબકારો (પલ્સ) પ્રાણવાયુનું સ્ર્તર % ર્તાપમાન* કેમ લારે્ગ છે: વધારે સારં/યથાવર્્ત 

ખરાબ 

શ્વાસોચ્છશ્વાસ: વધારે સારં/યથાવર્્ત 

ખરાબ રદવસ સમય 

આધારરેખાનું વંચાણ       

         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
* એટલે કે, જો ર્તમે પલ્સ ઑશક્સમેટ્રી ની રેકોડીંર્ગ ર્તમારા પ્રથમ લક્ષણો ચાલુ થયા ત્યાર પછી પાંચ રદવસો બાદ શરૂ કરો ર્તો રદવસ ‘5’ હેઠળ નોંધ કરો. 

* જો ર્તમારી પાસે થમોમીટર હોય ર્તો ર્તાપમાનની નોંધ કરો અન ેરે્ત માશહર્તી ર્રો. 


