
 

 

પ્રિય માતાપ્રિતા(ઓ) / સંભાળકતાા(ઓ),  

સંદર્ભ: સ્કાર્લટે ફીવરમાં વધારો  

સીઝનમાં અિેપ્રિત સ્તરોથી ઉિર UK હેલ્થ પ્રસક્યોપ્રરટી એજંસીને (UKHSA) સ્કાર્લેટ ફીવરના 

મળેર્લા નોપ્રટપ્રફકેશન્સમાં તાજતેરમાં [રાષ્ટ્ર ીય/સ્થાપ્રનક] વધારા અંગે તમને જાણ કરવા માટે અમે 

ર્લખી રહ્યા છીએ.  

જો તમે માનતા હો કે તમને અથવા તમારા બાળકને સ્કાર્લેટ ફીવર હોઈ શકે છે તો તમને પ્રિહ્નો, 

ર્લિણો અને ર્લેવાં જવેાં િગર્લાંઓ અંગે યાદ કરાવવા માટે અમે આ તકનો ઉિયોગ કરવા માંગીએ 

છીએ.  

સ્કાર્લેટ ફીવરનાં ચિહ્નો અને ર્લક્ષણો  

સ્કાર્લેટ ફીવર એ બાળિણમાં સામાન્ય રીતે ર્લાગતો િેિ છે જ ેસ્ટર ૅપ્ટોકોકસ િાયોજીન્સ 

(Streptococcus pyogenes) અથવા સમૂહ Aના સ્ટર ેપ્ટોકોકસ (GAS) દ્વારા થાય છે. તે સામાન્ય 

રીતે ગંભીર હોતો નથી, િરંતુ ઉિદ્રવોનું (જમે કે ન્યૂમોપ્રનયા) અને અન્યોમાં િેિ ફેર્લાવાનંુ જોખમ 

ઓછંુ કરવા માટે તેની ઍપ્રન્ટબાયૉપ્રટક્સ વડે સારવાર કરવી જોઈએ. સ્કાર્લેટ ફીવરનાં િારંપ્રભક 

ર્લિણોમાં ગળામાં સોજો, માથાનો દુખાવો, તાવ, ઊબકા અને ઊર્લટીનો સમાવેશ થાય છે. 12થી 48 

કર્લાક બાદ ર્લાિપ્રણક ર્લાર્લ, તીક્ષ્ણ િકામાં થાય છે, જ ેપ્રવપ્રશષ્ટ્ રીતે િથમ છાતી અને િેટ િર દેખાય 

છે, ત્યારબાદ શરીરના અન્ય ભાગોમાં ઝડિથી ફેર્લાય છે અને ત્વિાને કાિિેિર જવેી સિાટી આિે 

છે. વધાર ેશ્યામ રંગની ત્વિા િર સ્કાર્લેટ રશૅ જોવી મુશ્કેર્લ બની શકે છે, જો કે 'કાિિેિર' જવેી 

ર્લાગણીનો અનુભવ થવો જોઈએ. દદીઓને પ્રવપ્રશષ્ટ્િણે ગાર્લ િર ર્લાર્લાશ અને મોનંી આસિાસ 

પ્રફક્કાશ જોવા મળે છે. આની સાથે તજે ર્લાર્લ રંગની 'સ્ટર ૉબેરી' જવેી જીભ જોવા મળે છે. 

જો તમને ર્લાગતું હોય કે તમને અથવા તમારા બાળકને સ્કાર્લેટ ફીવર હોઈ શકે તો: 

 શક્ય તેટર્લી જલ્દી તમારા જનરર્લ િૅપ્રક્ટશનર (GP) અથવા NHS 111નો સંિકા  કરો 

 ખાતરી કરો કે તમે અથવા તમારં બાળક કોઈ િણ સૂિવેર્લા ઍપ્રન્ટબાયૉપ્રટક્સનો િૂરો કોસા 

ર્લો. ઍપ્રન્ટબાયૉપ્રટક્સનો કોસા શરૂ કયાા બાદ તમને અથવા તમારા બાળકને ટંૂક સમયમાં 

સારં ર્લાગવાની શરૂઆત થશે, િરંતુ તમાર ેએ ખાતરી કરવા માટે કોસા િૂરો કરવાનો રહેશે 

કે તમે સાજા થયા બાદ તમારા ગળામાં બૅક્ટેપ્રરયા હાજર ન હોય 



 ઍપ્રન્ટબાયૉપ્રટક સારવાર શરૂ કયાા બાદ ઓછામાં ઓછા 24 કર્લાક માટે ઘર ેરહો, નસારી, 

સ્કૂર્લ અથવા નોકરીથી દૂર રહો, જથેી િેિ ફેર્લાતો અટકાવી શકાય 

તમે વારંવાર હાથ ધોઈને અને ખાવાનાં વાસણો, કિડાં, િથારી અને ટુવાર્લ શેયર ન કરીને િેિનો 

ફેર્લાવો અટકાવવામાં મદદ કરી શકો છો. બધા જ િદૂપ્રિત પ્રટશ્યૂનો તાત્કાપ્રર્લકિણે પ્રનકાર્લ કરવો 

જોઈએ. 

ઇન્વેચિવ ગ્રૂપ અ સ્ટરૅપ (iGAS) 

જ ેબૅક્ટેપ્રરયાના કારણે સ્કાર્લેટ ફીવર થાય છે તે જ બૅક્ટેપ્રરયા ત્વિાના િેિો (ઇમ્િેપ્રટગો (impetigo)) 

અને ગળામાં સોજો જવેા અન્ય િકારના પ્રવપ્રવધ િેિ િણ કરી શકે છે. બહુ જ ઓછા કેસોમાં 

બૅક્ટેપ્રરયા ર્લોહીના િવાહમાં જઈ શકે છે અને ઇન્વેપ્રઝવ ગ્રૂિ અ સ્ટરૅિ (iGAS) નામની પ્રબમારી કરી 

શકે છે. iGAS હજીયે બહુ અસામાન્ય હોવા છતાં આ વિે તેના કેસોમાં વધારો થયો છે, ખાસ કરીને 

10 વિાથી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોમાં વધુ જોવા મળે છે. સ્કાર્લેટ ફીવરથી િીપ્રડત બાળકોમાં iGAS 

િેિ જવલ્ર્લે જ થાય છે.  

એક માતા કે પ્રિતા તરીકે તમાર ેતમારા િોતાના પ્રનણાય િર પ્રવશ્વાસ કરવો જોઈએ.  

નીિેની પ્રસ્થપ્રતમાં NHS 111 અથવા તમારા જનરર્લ િૅપ્રક્ટશનરનો સંિકા  કરો: 

 તમારા બાળકની તપ્રબયત ખરાબ થઈ રહી હોય 

 તમારં બાળક સામાન્ય કરતાં બહુ ઓછંુ સ્તનિાન કર ેકે ખાય 

 તમારા બાળકનું નૅિી 12 કર્લાક કે વધુ સમય માટે કોરં રહે અથવા પ્રડહાઇડર ેશનનાં અન્ય 

પ્રિહ્નો દશાાવે 

 તમારા પ્રશશુની ઉંમર 3 મપ્રહનાથી ઓછી હોય અને તેનું તાિમાન 38C હોય અથવા તેની 

ઉંમર 3 મપ્રહનાથી વધુ હોય અને તાિમાન 39C અથવા તેનાથી વધાર ેહોય 

 જ્યાર ેતમે તમારા પ્રશશુની િીઠ અથવા છાતીને સ્િશા કરો ત્યાર ેતે સામાન્ય કરતાં વધાર ે

ગરમ ર્લાગે અથવા િરસેવો થયો હોવાનંુ ર્લાગે 

 તમારા બાળકને બહુ થાક ર્લાગે અથવા િીપ્રડયું થાય 

નીિેની પ્રસ્થપ્રતમાં 999 િર કૉર્લ કરો અથવા અકસ્માત અને કટોકટી પ્રવભાગમાં (A&E) જાઓ: 

 તમારા બાળકને શ્વાસ ર્લેવામાં તકર્લીફ થાય – તમને ઘેરો,અસ્િષ્ટ્ અવાજ સંભળાઈ શકે છે 

અથવા તેનંુ િેટ તેની િાંસળીઓની નીિે દબાતું હોવાનંુ દેખાઈ શકે છે 

 તમારં બાળક શ્વાસ ર્લે ત્યાર ેઅટકી અટકીને ર્લે 



 તમારા બાળકની ત્વિા, જીભ અથવા હોઠ ભૂરાં િડે 

 તમારં બાળક આમતેમ ડોર્લતું હોય અને જાગે નપ્રહ અથવા જાગેર્લું ન રહે 

ફેર્લાવો અટકાવો 

સ્કાર્લેટ ફીવરના ઊંિા ઘટનાદરના સમયગાળાઓ દરપ્રમયાન, સ્કૂર્લો, નસારીઓ અને અન્ય 

િાઇલ્ડકેયર સેપ્રટંગ્ઝમાં િણ રોગિાળામાં વધારો થઈ શકે છે. શંકાસ્િદ સ્કાર્લટે ફીવરથી િીપ્રડત 

બાળકો અને િુખ્ત વ્યપ્રિઓએ યોગ્ય ઍપ્રન્ટબાયૉપ્રટક સારવાર શરૂ કયાા બાદ 24 કર્લાક સુધી 

નસારી / શાળા / નોકરીથી દૂર રહેવું જોઈએ. સ્વચ્છતાની સારી રીતભાતો, જમે કે હાથ ધોવા એ 

િેિના અટકાવ અને પ્રનયંત્રણમાં સૌથી અગત્યનું િગર્લું રહે છે.  

ભવદીય, 

[signature] 

 

સંસાધનો  

NHS – સ્કાર્લેટ ફીવર 

સ્કાર્લેટ ફીવર: ર્લિણો, પ્રનદાન અને સારવાર  

પ્રશિણ અને િાઇલ્ડકેયર સેપ્રટંગ્ઝમાં સ્વાસ્્યનું રિણ  

શાળાઓ માટે હાથની સ્વચ્છતાનાં સંસાધનો 

 

https://www.nhs.uk/conditions/scarlet-fever/
https://www.gov.uk/government/publications/scarlet-fever-symptoms-diagnosis-treatment
https://www.gov.uk/government/publications/health-protection-in-schools-and-other-childcare-facilities/managing-specific-infectious-diseases-a-to-z
http://www.e-bug.eu/

