
If you experience a sudden fever, cough or shortness of breath 
or have a headache, sore throat, tiredness, aching muscles, chills, 
sneezing, runny nose or loss of appetite you may have swine flu.

For most people this is a mild illness 
and you should start to feel better 
after a few days without needing  
to go to your GP or A&E. 

Help yourself and others by not 
spreading the virus.

The best thing you can do is stay at 
home, rest, drink plenty of fluids and 
take over-the-counter flu remedies  
to help relieve the symptoms. 

It is particularly important that you 
talk to your doctor if you think you 
have swine flu and are pregnant, very 
young, over 65, or have long-term 
conditions such as asthma or diabetes.

1   If you feel very unwell  
Check your symptoms online at 
www.nhs.uk  
or call the Swine Flu information 
line on 0800 1 513 513  

2   Still concerned? 
If you have taken these steps  
and are still concerned call  
NHS Direct on 0845 46 47  
or your GP for more advice.

3   Please do not go to A&E  
unless you are seriously ill. 

GOT FLU? 
STAY AT HOME

Fever. Cough. Headache.



તાવ. ખાસીં . મા	ુ ં�ખ�ુ ુ.ં 

ફ� ૂથયો છે? 

ઘર� રહો 
જો તમને એકાએક તાવ, ખાસીં  ક� �ાસ ચડ� જવા ��ુ ંઅથવા માથાનો �ુ:ખાવો, ગળામા ં

સોજો, થકાવટ, � ના�ઓનોુ  �ુ:ખાવો, ટાઢ ચડવી, છ#કો આવવી, નાક ગળ�ુ ંઅથવા %ખૂ 

ઊડ� જવા ��ુ ંલાગે તો તમને કદાચ � વાઇન ફ, ૂથયો હોય એ�ુ ંબની શક� છે. 

 

મોટા ભાગના લોકો માટ
 આ એક સાધારણ બીમાર� ��ુ ંછે અને 

તમને તમારા �.પી. પાસે ક
 હોિ  પટલના અક  માત અને ઇમ#$ સી 

િવભાગમા ંજવાની જ'ર પડયા િવના થોડાક જ +દવસોમા ંસા' ંથઇ 

જ�ુ ંજોઇએ.  

 

આ રોગના જ-ં ુન ફલાવીન
 ે તમાર� /તને અને અ$ યોને મદદ કરો.  

 

તમે � સૌથી 12 ઠે  વ  - ુકર� શકો છો તે એ ક
 ઘર
 રહો, આરામ કરો, 

62 કુ ળ 8માણમા ં8વાહ� પીઓ અને ફ:નાૂ  લ<ણોમા ંરાહત 

મળવવામાે  ંમદદ કરવા કાઉ$ ટર પરથી મળતી ફ:નીૂ  દવાઓ લો. 

 

જો તમને એ�ુ ંલાગે ક
 તમને   વાઇન ફ: ૂથયો છે અને તમે સગભા> 

છો, ઘણા ં?વાનુ  છો, ૬૫ વષ>થી મોટ� Cમરના છો, અથવા તમને 

દમ ક
 ડાયાબી+ટઝ �વી લાબાં  ગાળાની બીમાર�ઓ છે તો એ ખાસ 

કર�ને અગF યGુ ંછે ક
 તમારા ડૉકટરને તમે એની /ણ કરો.  

 

1 જો તમે ઘણા ંઅ� વ� થ છો એ�ુ ંતમને લાગે 

 તમારા Iચહનો www.nhs.uk વબસાઇટૅ  પર ઓનલાઇન 

તપાસો અથવા   વાઇન ફ: ૂઇ$ ફોમLશન લાઇનને  

0800 1 513 513 નબંર પર ફોન કરો. 

 

2 �ુ ંતમને હ� પણ �ચ�તા થાય છે? 

 જો તમે આ પગલા ંલીધા ંહોય અને તમને હ� પણ IચMતા 

થતી હોય તો વN ુસલાહ માટ
 એન.ઍચ.એસ. ડાયરકટન
 ે  

0845 46 47 નબરં  પર અથવા તમારા �.પી.ને ફોન કરો. 

 

3 �પાૃ  કર" અક� માત અને ઇમ$% સી િવભાગમા ંદોડ" જશો નહ- 

િસવાય ક
 તમે ગભીરં  ર�તે બીમાર હોય. 

 

 


