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Jums ir koronavīrusa simptomi?  
Jums un jūsu mājsaimniecībai ir jāpašizolējas 
Ja jums ir klepus, augsta temperatūra vai zudusi/mainījusies garšas vai ožas 
sajūta, jums un jūsu mājsaimniecības locekļiem jāpaliek mājās un tūlītēji 
jāveic tests. Jūs to varat veikt, apmeklējot NHSinform.scot/test-and-protect 
vai zvanot uz 0800 028 2816, ja jums nav interneta. Jums un visiem 
mājsaimniecības locekļiem tad ir jāpaliek mājās līdz rezultātu saņemšanai. 

Jums jāpašizolējas arī tad, ja esat bijis(-usi) kopā ar kādu, kam ir pozitīvs testa 
rezultāts, vai ja esat bijis(-usi) kādā karantīnas saraksta valstī. Arī tādā 
gadījumā, ja jums nav koronavīrusa simptomu.

Cik ilgi jāpašizolējas?
Ja jums ir koronavīrusa simptomi, palieciet mājās 10 dienas. Citiem jūsu 
mājsaimniecībā jāpaliek mājās 14 dienas, ja viņiem parādās simptomi. Tas 
attiecas uz visiem, kas dzīvo jūsu mājās.

Kā pašizolēties?
Pašizolēties nozīmē būt mājās visu laiku un to, ka neviens citas 
mājsaimniecības loceklis nedrīkst ienākt pie jums. 
•  Līdz testa rezultātu saņemšanai neejiet uz veikalu un nevediet bērnus uz 

skolu, pat ne ar sejas aizsegu
•  Neejiet uz skolu vai bērnudārzu
•  Nevediet suni pastaigā
•  Neļaujiet nevienam ienākt jūsu mājās, lai ienestu pirkumus, pieskatītu 

bērnus vai jebkādām citām vajadzībām
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Plānojiet uz priekšu 
Ir labi sagādāt dažas lietas jau iepriekš, ja jums gadījumā būs jāpašizolējas. 
Starp tām ir tādas kā:

•  Medikamenti, kas jums parasti stāv mājās
•  Svarīgākie pārtikas produkti
•  Kontaktinformācija kādam, ko jūs pazīstat un kas varētu atnest pirkumus 

(tie jāatstāj ārpusē pie durvīm) un izvest suni pastaigā.

Palīdzība ar naudu
Ja jums jāpašizolējas, jūsu darba devējam vajadzētu jums palīdzēt un jūs 
varētu saņemt likumā noteikto slimības naudu (Statutory Sick Pay). 

Ja jums ir zemi ienākumi un testēšanas un aizsardzības darbinieki liek jums 
izolēties, jūs varētu saņemt izolēšanās atbalsta grantu (Self-Isolation Support 
Grant) £500 apmērā. Pat ja jums nav pieejas publiskajiem līdzekļiem, 
iespējams, ka jūs tomēr varētu saņemt palīdzību. Lai saņemtu plašāku 
informāciju, zvaniet valsts palīdzības dienestam (National Helpline) uz  
0800 111 4000.

Svarīgākā kontaktinformācija
Ja jums nav neviena, kas varētu palīdzēt ar pārtikas un medikamentu  
piegādi, zvaniet valsts palīdzības dienestam (National Assistance Helpline)  
uz 0800 111 4000 (no pirmdienas līdz piektdienai no 9:00 līdz 17:00). 
Ja jums ir bažas par savu garīgo veselību, apmeklējiet clearyourhead.scot
Ja jums ir bažas par jūsu bērna garīgo veselību, apmeklējiet parentclub.scot
Ja jums ir problēmas ar ģimenes vardarbību, zvaniet uz 0800 027 1234 vai 
apmeklējiet sdafmh.org.uk 
Jūs varat sazināties arī ar savu vietējās kopienas grupu, kas varēs jums 
palīdzēt vai ieteikt citus, kas var palīdzēt.


