રસીકરણને આરો ય અને યાપક સામાિજક
સંભાળ ે માં િવ તરણની શરત બનાવવા
અંગેના, મંત યો મેળવવા માટે પરામશ

પરામશનો ઉ ે શ
આ પરામશનો ઉ ે શ કોરોનાવાયરસ (કોિવડ-19) સામે રસીકરણ માટે કે ર હોમમાં કામ કરનારા
અથવા વયંસવકો
ે
માટે અ ય આરો ય અને સંભાળ સેિટં સ માટે , સરકારે હાલની વૈધાિનક
જ િરયાત િવ તરણની શરતે વધારવી કે નહીં તે અંગના
ે મત
ં યો મળવવાનો
ે
છે . અને વધુમા,ં
સંવદનશીલ
ે
લોકોને બચાવવાના સાધન તરીકે , િવ તરણની શરતે ફલૂ સામે રસીકરણની વૈધાિનક
જ િરયાત રજૂ કરવી કે નહી.ં
કોણ કાય ે માં હશે તેની િ એ સરકારનો ારં િભક િબંદુ ીન બુક છ,ે કરણ 14a – કોિવડ-19
- SARS-CoV-2, અને કરણ 19: લૂ જે પ સલાહ આપે છે કે હે થકે ર અને સામાિજક સભાળ
ં
કામદારોને રસીકરણ આપવું જોઈએ: તેમનંુ ર ણ કરવા અને આરો ય અને સામાિજક સભાળ
ં
પિરસરમાં સારણ ઘટાડવા માટ,ે એવા યિ ઓના ર ણમાં ફાળો આપવા માટે કે જઓ
ે પોતાના
રોગ િતકારક શિ નો ઉ ચ િતભાવ ધરાવે છ,ે અને તમની
ે
સભાળ
ં
પરી
ૂ પાડતી સવાઓમા
ે
ં િવ પ
ે
ટાળવા માટે .
કે ર ોિલટી કિમશન (સી ુસી) િનયિં ત વૃિ ના ભાગ પે સીધી સારવાર અથવા યિ ગત
સંભાળ લવા
ે માટે િનયુ કરાયલા
ે તમામ લોકોને રસી આપવામાં આવે છે તેની ખાતરી કરવા માટે
આવી જ િરયાત, જો રજૂ કરવામાં આવે તો, િનયમોમાં ફે રફાર ારા અમલમાં મૂકવામાં આવશે.
કોિવડ-19 અને ફલૂની રસીઓ અિધકૃ ત થાય તે પહેલા કડક સલામતીની ખાતરી આપતી હોવા
છતાં, તે પ છે કે રસીની ખચકાટ કટલાક
ે
માટે વા તિવક િચંતા તરીકે અિ ત વમાં છે, અને
આપણા સમાજના અમુક જૂ થોમાં વધુ ચિલત છ.ે આમ, એક જોખમ છે કે કે ટલાક આરો ય અને
સામાિજક સંભાળ કામદારો રસી ન લવાનં
ે
ુ ન ી કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે અને તેથી હવે
િનયુિ ની જ િરયાતોને પૂણ કરતા નથી. આરો ય અને સામાિજક સંભાળ કામદારોની સં યામાં
ઘટાડો, થવાથી, સામાિજક અને આરો યસંભાળ ે ો પર વધારાનંુ દબાણ લાવી શકે છ.ે વૈધાિનક
ફે રફારો માટે વૈકિ પક િવક પ, રસી લવાન
ે
ે ો સાિહત કરવા માટે િબન-વૈધાિનક પગલાં પર આધાર
રાખવાનું ચાલુ રાખશ,ે જમ
ે કે નીચે પિરિશ A માં દશાવેલ છે .

પૃ ભૂિમ સદભ
ં
રોગચાળા દરિમયાન સરકાર, નેશનલ હે થ સિવસ (એનએચએસ) અને કે ર સે ટર માટે િચંતાજનક
બાબત કામદારો, દદ ઓ અને સેવાઓના વપરાશકતાઓનંુ ર ણ કરવાનંુ છે. કે ર હોમમાં, ઘર,ે
હોિ પટલમાં અથવા સામા ય યવહારમા,ં નબળા લોકો સાથે આરો ય અને સામાિજક સંભાળમાં
કામ કરતા દરેક, જ ે લોકોની સભાળ
ં
રાખવા માટે તેઓ યાં છે તેમને અટકાવી શકાય તેવા
નુકસાનને ટાળવા માટે થમ જવાબદારી વીકારશે.
રોગચાળા પહેલા, ફલૂ રસીકરણ માટે ના વૈિ છક અિભગમમાં આરો ય સેવામાં રા ીય રસીકરણ દર
2002 માં 14% થી ગયા વષ 76% અને સામાિજક સંભાળમાં આશરે 33% કે ર હો સમાં જોવા
મ યો હતો. જો કે , તે રા ીય યિ ઓએ કે ટલીક હોિ પટલોમાં 53% જેટલા નીચા દર સાથે કટલીક
ે
સેિટં સમાં ખૂબ જ ગરીબ ઉપભોગને ઢાંકી દીધો હતો. દદ ઓ, કે ર હોમના રહેવાસીઓ, અને તેમના
પિરવારો અને િમ ો માટે , તેઓને રસી આપેલા કમચારીઓનંુ વધારાનંુ ર ણ પૂ ં પાડવામાં આ યંુ
હતંુ કે કે મ તે અંગે અિનિ તતા હતી અને છે.
ારે ભૂતકાળમાં આને વ તુઓની રીત તરીકે વીકારવામાં આ યું હતું, બને
ં હોિ પટલો અને કર
ે
હો સમાં કોિવડ-19 રોગચાળાની અસર
ઊભો કરે છે કે શંુ આને માપદં ડ તરીકે વીકારવાનંુ
ચાલુ રાખવું જોઈએ.
રોગચાળા પહેલા, કાય થળ આરો ય અને સલામતી અને યવસાિયક આરો ય નીિતઓ પહેલેથી જ
થાને હતી જેમાં એ સપોઝર- ોન િ યાઓ હાથ ધરવા માટે િનયુ લોકોને હેપટાઇિટસ
ે
બી
રસીની જ ર હતી.
રોગચાળા દરિમયાન, કોિવડ-19 રસીઓના િવકાસને પગલે, રસીઓની વૃિ ધને સ મ કરવા માટે
નોંધપા અને સતત યાસ કરવામાં આ યા છે . આના પિરણામે આરો ય અને સામાિજક સંભાળ
ટાફ સિહતની વ તીમાં કોિવડ-19 રસીનું માણ વધારે છ.ે જો કે , આરો ય અને સંભાળ
સેિટં સમાં હજુ પણ િવિવધતા છે - એનએચએસ ટ ટ માટ,ે થમ ડોઝ માટે ઉપભોગ દર લગભગ
83% થી 97% સુધી બદલાઈ શકે છે (બંને ડોઝ માટે 78% થી 94%). સામાિજક સંભાળમાં, 81%
ડોિમિસલરી કે ર ટાફ અને 75% ટાફને અ ય સેિટં સમાં રસીનો 1 ડોઝ મ યો હતો (19 ઓગ ટ
સુધી). વધુ માિહતી માટે રસી અપટક
ે િવભાગ જઓ.
ુ
અપટે ક લેવલને વધુ વધારવા માટ,ે િનયમો પહેલેથી જ અમલમાં આ યા છે જેનો અથ એ થશે ક,ે 11
નવે બર 2021 થી, કર
ે હોમમાં કામ કરતા અથવા વયસવા
ં ે કરનારા તમામ લોકોએ તમની
ે
કોિવડ 19 રસીકરણની િ થિત અથવા રસી લેવાની મિુ
સાિબત કરવાની જ રી બનશે. સં યાબધ
ં
સામાિજક સંભાળના િહ સેદારોએ આરો ય અને સામાિજક સંભાળ ે ોમાં અિભગમમાં
સમાનતાની હાકલ કરી છે જથી
ે દરક
ે સજોગોમા
ં
ં સૌથી નબળા લોકો સુરિ ત રહે.
અ ય યુરોિપયન દે શો સાથે આ મુ ાને યાનથી જોવામાં સરકાર એકલી નથી, યુનાઇટડ
ે ટે સ પણ,
ચો સ કામદારો માટે ફરિજયાત રસીઓ પર િવચારણા અથવા અમલ કરી રહી છે . ઉદાહરણ
તરીકે , ે ચ સરકારે હેરાત કરી છે કે સ ટે બરથી આરો ય અને સંભાળ કામદારો માટે કોિવડ-19
રસીકરણ ફરિજયાત બનાવવાની છે .
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િ લિનકલ તકસગત
ં
રસીકરણ અને રોગ િતર ા સંયુ સિમિત (JCVI) એ સલાહ આપી છે ક,ે િશયાળો 2021 થી
2022 યક
ુ ે માં થમ િશયાળો હશ,ે
ારે SARS-CoV-2 અ ય સન વાયરસ સાથે મોસમી ફલૂ
વાયરસ સિહત સાિરત થવાની ધારણા છે. જમ
ે જમ
ે આપણે રોગચાળા પવ
ૂ ના ધોરણો પર પાછા
ફરીએ, મોસમી ફલૂ અને SARS-CoV-2 વાયરસ, એનએચએસ ારા સામનો કરવામાં આવતા
'િશયાળાના દબાણમાં' નોધપા
ં
યોગદાન આપવાની મતા ધરાવે છે, ખાસ કરીને જો બંને
વાયરસના ચેપ તરં ગો એક પ થાય. કોિવડ -19 અને ફલૂ બંને સામે રસીકરણ નબળા લોકોને તમજ
ે
આ વષ અને આગામી વષ માં સખત િશયાળા સામે યાપક આરો ય અને સામાિજક ર ણ કરવા
માટે એક મહ વપૂણ પગલું છે.
યુકે હે થ િસ ુિરટી એજ સી (યુકે એચએસએ) અને પિ લક હે થ ઇં લે ડ (પીએચઇ) સાથે કામ
કરતા આરો ય અને સામાિજક સંભાળ િવભાગ (ડીએચએસસી) ના અિધકારીઓએ િવચાયુ છે કે ,
દદ ઓ અને લોકોનું ર ણ કરવા માટે કોિવડ -19 અને ફલૂનો લઘુ મ રસી દર ન ી કરી શકાય છે
કે નહીં. તે અિભગમ ટાફમાં કોિવડ -19 રસી અપટક
ે રટ
ે 80% અને રહેવાસીઓમાં 90% સટ
ે કર ે
છે અને બંધ સિટ
ે ં સ તરીકે કે ર હો સ માટે િવિશ પિરમાણો પર આધાિરત મોડેલ પરથી લેવામાં
આવેલી ભલામણ હતી. જો કે , અમે માનીએ છીએ કે હોિ પટલો, પી અથવા ડે ટલ િે ટસ અને
લોકોના ઘરો જેવી સિટ
ે ં સમાં સમાન અિભગમ અપનાવવો શ નથી કારણ કે અંદર અને બહાર
નોંધપા હલનચલન થાય છે , તેમજ સેિટગમાં
ં
િમ ણ પણ થાય છે . હવે તે ણીતું છે ક,ે તમામ
સેિટં સમાં રસીકરણ કરાયેલ યિ ઓ ચપ
ે
ત અને ચેપી બન
ં ે હોઈ શકે છે , તેથી ભિવ યમાં
કોઈપણ અપટે ક દરની પનરાવિતત
ુ
સમી ાની જ ર પડી શકે છ.ે
તેના બદલ,ે જોખમના 3 ે ો છે જ ે યાનમાં લેવા જોઈએ: (i) નંુ જોખમ િ યા િતિ યા (તે
સેિટં ગમાં અને બહારની સં યા છ,ે ઉદાહરણ તરીકે , એક પી િે ટસ અને કે ર હોમ જેવા વધુ 'બંધ
સેિટં ગ'); (ii) યિ ની નબળાઈનું જોખમ; અને (iii) ઉ ચ જોખમ િ યાઓ (ઉદાહરણ તરીક,ે દત
ં
િચિક સા િ યાઓ) સાથે સેિટં સથી જોખમ.
કટોકટી માટે વૈ ાિનક સલાહકાર જથ
ૂ (SAGE) સોિશયલ કર
ે વિકગ પ
ુ છે અગાઉ પણ સલાહ
આપી છે કે અિભગમોની સમાનતા માટે મજબૂત વૈ ાિનક કે સ રસીને સંબિધત
ં
ઓફર અને
સમથન NHS ઇનપશ
ે ટ સિટ
ે ં સ અને કે ર હો સ વ ચે, બન
ં ે રહેવાસીઓ અથવા દદ ઓ અને તમામ
કારના કામદારો વ ચે સમાન રીતે બંધ અને ઓવરલેિપગ
ં નટવક
ે
ને જોતાં.

કોિવડ-19 રસીકરણ
PHE નું િવ ષણ
ે
સૂચવે છે કે કોિવડ-19 રસીકરણ કાય મ 23.8 થી 24.4 િમિલયન ચેપ, 82,100
થી વધુ હોિ પટલમાં દાખલ થવા અને 102,500 થી 109,500 ના મૃ યન
ુ ે અટકા યા છ.ે
કોિવડ-19 પરી ણ ડેટા, રસીકરણ ડેટા અને મૃ યદરના
ુ
ડટાન
ે
ે જોડતા અ યાસો દશાવે છે કે એક જ
ડોઝ પછી કોિવડ-19 (આ ફા વેિરએ ટ) થી મૃ યુ અટકાવવા માટે ફાઇઝર-બાયોએ ટે ક અને

3

ઓ સફોડ-એ ટાઝે નકા
ે બન
ં ે રસીઓ લગભગ 70 થી 85% અસરકારક છે1,2. ફાઇઝર-બાયોએ ટક
ે
રસીના 2 ડોઝ સાથે મૃ યદર
ુ સામે રસીની અસરકારકતા 95 થી 99% ની આસપાસ અને
ઓ સફોડ-એ ટાઝે નકા
ે રસીના 2 ડોઝ સાથે 75 થી 99% ની આસપાસ છ.ે
અ યાસોએ હવે હે થકર
ે કામદારો, કે ર હોમના રહેવાસીઓ અને સામા ય વ તીમાં કોિવડ-19 આ ફા
વેિરએ ટના ચપ
ે સામે રસીની અસરકારકતા અંગે અહવાલ
ે
આ યો છ.ે ફાઇઝર-બાયોએ ટક
ે રસી
માટે , ચપ
ે સામે અસરકારકતાનો અંદાજ આશર ે 55 થી 70%સુધી છ,ે ઓ સફોડ-એ ટાઝે નકા
ે રસી
3
4
5
6
માટે આશરે 60 થી 70% છે , , , . ચેપ સામે રસીની અસરકારકતાના 2 માંથી 2 ડોઝ સાથે અંદાજ ે
65 થી 90% 3,4.
કોિવડ-19 ડે ટા વિરઅ
ે
ટ માટે , અ યાસોએ રસીની અસરકારકતામાં મા એક સામા ય તફાવત
નોંધા યો છે ફાઇઝર-બાયોએ ટક
ે રસી અથવા ઓ સફોડ-એ ટાઝનકા
ે ે રસીના બન
ં ે ડોઝ પછી
7,8
લા ાિણક રોગ અને હોિ પટલમાં દાખલ થવા સામે રસીની અસરકારકતા .
ઉપર વણ યા મજબ,
ુ
ઘણા અ યાસોએ પરાવા
ુ
આ યા છે કે ચપ
ે અટકાવવા માટે રસી અસરકારક
છે. ચપરિહત
ે
યિ ઓ સાિરત કરી શકતા નથી; તથી,
ે
રસીઓ ટા સિમશન અટકાવવા માટે પણ
અસરકારક છે.
ચેપ અટકાવવા ઉપરાત,
ં તે યિ ઓ ારા ઘટાડલા
ે ટા સિમશનનો વધારાનો ફાયદો પણ હોઈ શકે
છે જ ે ઓછા સમયગાળા અથવા વાયરલ શેિડં ગના તરને કારણે રસીકરણ છતાં ચેપ ત બને છ.ે
ઇં લે ડમાં ઘરલ
ે ુ ટા સિમશન અ યાસમાં ણવા મ યંુ છે કે , એક જ ડોઝ સાથે રસી આપવામાં

લોપેઝ બનાલ જ,ે એ ડ ઝ એન, ગોવર સી, રોબટસન સી, ટોવ જ,ે ટસીયર
ે
ઇ અને અ ય. 'ફાઈઝર-બાયોએ ટક
ે અને
ઓ સફોડ-એ ટાઝનકા
ે ે રસીઓની અસરકારકતા કોિવડ-19 સબિધત
ં ં
લ ણો, હોિ પટલમાં વેશ અને ઈં લે ડમાં વૃ
પુ ત વયના લોકોમાં મૃ યદર:
ુ
એક ટે ટ-નેગિટવ
ે
કસ-કટ
ે
ં ોલ ટડી.' િ િટશ મેિડકલ જનલ 2021: વો યુમ 373, n1,088
2 લોપેઝ બનાલ જ,ે એ ડ ઝ એન, ગોવર સી, ટોવ જ,ે ટસીયર
ે
ઇ, િસમો સ આર, અને અ ય. 'કોિવડ-19 પછી મૃ યદર
ુ
પર BNT162b2 mRNA રસી અને ChAdOx1 adenovirus વે ટર રસીની અસરકારકતા.' PHE િ િ
સ 2021
3
ીચાડ ઇ, મે યઝ
ુ પીસી, ટોઝર એન, આયર ડીડબ ય,ુ ગિથ
ે ં સ ઓ, િવહતા ક-ડી,
ે
અને અ ય. 'સમદાયમા
ુ
ં SARSCoV-2 કે સો પર રસીકરણની અસર: યક
ુ ે ના કોિવડ-19 ચેપ સવ ણનો ઉપયોગ કરીને વ તી આધાિરત અ યાસ.'
MedRxiv 2021: 2021.04.22.21255913
4 હોલ વીજે, ફોલ સ એસ., સઈ
ે એ, એ ડ ઝ એન, ઓગટી બી, ચારલટ
ે એ અને અ ય. 'ઇં લે ડમાં આરો ય સંભાળ
કામદારોમાં કોિવડ-19 રસી કવરેજ અને ચેપ સામે BNT162b2 mRNA રસીની અસરકારકતા (SIREN): એક
સંભિવત, મિ ટસે ટર, સમહ
ૂ અ યાસ.' લે સટ
ે 202
5
ો ી એમ, ુ ટીકોવ એમ, પા મર ટી, િગિડં સ આર, આઝમી બી, સુ બારાવ એસ અને અ ય. ઈં લે ડમાં લાબા
ં
ગાળાની સંભાળ સિવધાઓ
ુ
(VIVALDI) ના રહેવાસીઓમાં SARS-CoV-2 ચેપ સામે ChAdOx1 nCoV-19 અને
BNT162b2 ની થમ ડોઝની રસીની અસરકારકતા: એક સંભિવત સમહ
ૂ અ યાસ. લે સટ
ે ચપી
ે રોગો 2021
6 મેની સી, લેસર કે , મે એ, પોિલડોરી એલ, કે પદે િવલા જ,ે લૌકા પી, અને અ ય. યક
ુ ે માં કોિવડ િસ પટમ ટડી એપનાં
વપરાશકતાઓમાં રસીકરણ પછી રસીની આડઅસરો અને સાસ-કોવી -2 ચેપ: સંભિવત િનરી ણ અ યાસ. લે સટ
ે
ચેપી રોગો 2021
7 લોપેઝ બનાલ જ,ે એ ડ ઝ એન, ગોવર સી, ગ લાઘર ઇ, િસમો સ આર, થેલવોલ એસ અને અ ય. 'B.1.617.2 (ડે ટા)
વેિરઅ ટ સામે કોિવડ -19 રસીઓની અસરકારકતા'. યૂ ઈં લે ડ જનલ ઓફ મિડિસન
ે
2021
8 ટોવ જ,ે એ ડ ઝ એન, ગોવર સી, ગ લાઘર ઇ, ઉ સી એલ, િસમો સ આર અને અ ય. 'ડે ટા (B.1.617.2) વિરઅ
ે
ટ
સાથે હોિ પટલમાં દાખલ થવા સામે કોિવડ -19 રસીની અસરકારકતા.' 2021
1
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આવેલા કોિવડ-19 આ ફા વિરએ
ે
ટ કે સોના ઘરેલુ સપક
ં
માં ક ફમ કે સ બનવાનું જોખમ લગભગ 35
9
થી 50% ઓછું છે .

લૂ રસીકરણ
1960 ના દાયકાના અંતથી યક
ુ ે માં લૂ રસીકરણની ભલામણ કરવામાં આવી છે , જનો
ે હેતુ િ લિનકલ
િર ક ુપમાં ર ણ કરવાનો છે જે ફલૂ સાથે સંકળાયલ
ે રોગ અને મૃ યુદરના વધાર ે જોખમમાં છ.ે
ઇં લે ડમાં 2015 થી 2020 ની પાંચ સીઝન માટે અંદાિજત મૃ યની
ુ સં યા વાિષક 11,000 થી વધુ
હતી. આ 2018 થી 2019 સીઝનમાં લગભગ 4,000 મૃ યુથી લઈને, 2017 થી 2018 સીઝનમાં
22,000 થી વધુ મૃ યુ સુધીની છ.ે
જોખમી જૂ થમાં ન હોય તેવા લોકો કરતા ફલથી
ૂ મૃ યુ પામવાની સંભાવના 11 ગણી વધારે હોય છ.ે
હે થકે ર ોફે શન સના સેરોલો કલ અ યાસોએ દશા યંુ છે કે ફલૂના ચેપનો આશરે 30 થી 50%
એિસ પટમેિટક હોઈ શકે છે10. કોિવડ -19 અથવા ફલૂનો કરાર નબળા લોકોના વા ય માટે
નોંધપા જોખમ રજૂ કરે છ.ે
ફલૂ અને કોિવડ -19 બંનથી
ે સં િમત લોકો, એકલા કોિવડ -19 વાળા યિ ની મૃ યુ પામવાની
શ તા બમણી કરતા વધારે હોય છે . અને ન તો ફલૂ કે કોિવડ -19 ધરાવતા લોકો કરતા મૃ યુ
પામવાની આશરે 6 ગણી વધુ શ તા છે11.
ફલૂ રસીની અસરકારકતા રસીની રચના, ફરતી તાણ, રસીનો કાર અને રસી આપવામાં આવતી
યિ ની ઉંમર પર આધાિરત છે - સામા ય રીતે તે તદ
ં ુ ર ત પુ ત વયના લોકોમાં લગભગ 30 થી
70% અસરકારક હોય છે .
કોિવડ -19 રસીની જેમ, જો ચપ
ે અટકાવવામાં આવે, તો પછી ટા સિમશન પણ અટકી

ય છે.

રસી લેવી
આ િવભાગ આરો ય અને સામાિજક સંભાળ કામદારો માટે રસી િવશે માિહતી આપે છ.ે
રસીકરણના તરોમાં િવિવધતા મહ વપૂણ છે , સરકાર ારા આગળની કાયવાહી જ રી હોઈ શકે કે
કે મ તે િવષે િવચાર કરવો.

હેિરસ આરજ,ે હોલ જેએ, ઝૈ દી એ, એ ડ ઝ એનજ,ે ડનબર જક,
ે ે ડા રા
ે
. 'ઇં લે ડમાં SARS-COV-2 ના ઘરલ
ે ુ
ટા સિમશન પર રસીકરણની અસર.' હેર આરો ય ઇં લે ડ 2021
10 િવ ડે જેએ, મકિમલન
ે
જએ,
ે સિવ ટ જ ે એટ અલ. (1999) હે થ કર
ે
ોફશન
ે
સમાં ઈ ફ યુએ ઝા રસીની
અસરકારકતા: રે ડમાઈઝડ ટાયલ. મા 281: 908-13
11 જે ટોવ, ઇ ટિસયર,
ે
એચ ઝાઓ, આર ગાય, બી મુલર-પીબોડી, એમ ઝા બોન, એન એ ડ ઝ, એમ રામસે, જે લોપેઝ
બનાલ 'SARS-CoV-2 અને ઈ ફ યુએ ઝા વ ચની
ે િ યા િતિ યાઓ અને રોગની તી તા પર સહસંબંધની અસર: એક
ટે ટ નગ
ે ેિટવ િડઝાઇન’ ઇ ટરનેશનલ જનલ ઓફ એિપડે િમઓલો , 03 મે 2021
9
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કોિવડ -19 ની રસી
સામાિજક સંભાળ
ઇં લે ડમાં 1.2 િમિલયનથી વધુ સામાિજક સંભાળ કામદારોએ હવે રસીકરણ હાથ ધયુ છ.ે 19
ઓગ ટ 2021 સુધીમા,ં JCVI સમહ
ૂ 1 માં લાયક ટાફમાં રસીકરણની ગિત 91%હતી, જોકે
લંડનમાં આ આંકડો ઘટીને 89%થયો છે. જસીવીઆઈ
ે
સમહ
ૂ 2 માટે , નાના પુ ત સભાળ
ં
ગહોમા
ૃ
ં
87% ટાફ, 81% ડોિમિસલરી કે ર ટાફ, અને 75% ટાફને અ ય સેિટં સમાં રસીનો 1 ડોઝ મ યો
(19 ઓગ ટ સુધી). જો ક,ે ાદે િશક તરે કટલીક
ે
િભ તા છે , લંડનમાં 86% યુવાન પુ ત સભાળ
ં
ગૃહોનો ટાફ, 73% ડોિમિસલરી કે ર ટાફ અને 69% ટાફને અ ય સેિટં સમાં 1 ડોઝ મ યો છ.ે

વા ય કાળ
NHS ટ ટ ટાફની ટકાવારી જમને
ે
ઓછામાં ઓછી 1 ડોઝ (એકં દરે) મળી છે તે રા ીય તરે
લગભગ 92% છે, 88% ટાફને બન
ં ે ડોઝ મ યા છે . થમ ડોઝ મેળવનારા ટાફની ટકાવારી
લંડનમાં તમામ િવ તારોમાં 90% થી ઉપર છે , જે 86% છે. 31 ઓગ ટ 2021 સુધીનો તમામ ડટા,
ે
29 ઓગ ટ 2021 સુધીની રસીકરણને આવરી લે છ.ે
એનએચએસ સં થાઓ વ ચે ઉપભોગ તરોમાં િવિવધતા છે , એનએચએસ ડે ટા દશાવે છે કે
એનએચએસ ટ ટો વ ચ,ે થમ ડોઝ માટે ઉપભોગ દર 83% થી 97% સુધી બદલાઈ શકે છે (બંને
ડોઝ માટે 78% થી 94%). NHS ટ ટના ણ- ાટરથી વધમા
ુ ં થમ ડોઝ માટે અપટક
ે 90% થી
ઉપર છે. 2 સ ટે બર 2021 નો તમામ ડે ટા, 31 ઓગ ટ 2021 સુધીની રસીકરણને આવરી લે છ.ે
ાથિમક સંભાળ કામદારોમાં રસીકરણનું માણ ાદિશક
તરે નોધપા
ં
રીતે વધુ અસમાનતા સાથે
ે
87% થમ ડોઝ પર છે , જે ઇં લે ડના પવ
ૂ માં 76% થી દિ ણ પિ મમાં 94% છે. 10 ઓગ ટ
20201 સુધીનો તમામ ડટા,
ે
31 જુ લાઈ 2021 સુધીની રસીકરણને આવરી લે છ.ે

લૂ રસી
વા ય કાળ
હે થ કે ર વકરો ારા ફલૂ રસી 2002 થી 2003 સીઝનમાં 14% થી વધીને ગયા વષ 76.8% લેવામાં
આવી છે . દે શભરમાં યાપક િવસંગતતાઓ રહે છે . 2020 થી 2021 સમય ગાળામાં:


એનએચએસ ટ ટમાં મોસમી ફલૂ રસીનો લેનાર 53% થી 100% સુધી છે , એક ટ ટ
100% રસી અપટે ક હાંસલ કરે છે .



એનએચએસ ટ ટના 59.4% (217 માંથી 129) 75% કે તેથી વધુની રસી
કરે છે



પી ેિ ટસ અને વતં સે ટર હે થકર
ે
ોવાઇડસમાં મોસમી ફલૂ રસીનો વપરાશ
(ટકાઉપણંુ અને પિરવતન ભાગીદારી (STPs) ારા એકિ ત), 60.8% થી 92.6% સધીની
ુ
છે. કુ લ 76.2% (42 માંથી 32) STPs એ 75% કે તેથી વધનો
ુ વધારો નોંધા યો છે
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હણ દર ા



ઈં લે ડમાં ટાફ પ
ુ
ારા સવ ચ મોસમી ફલૂ રસી ઉપભોગ 84.8%ના અપટક
ે રટ
ે સાથે
પી િે ટસમાં લાયકાત ધરાવનાર નસ માં ા થઈ હતી. િ લિનકલ ટાફના ટે કામાં
સૌથી ઓછો વધારો 75% હતો

સામાિજક સંભાળ
કે પેિસટી ટે કર અનસાર,
ુ
કર
ે હોમમાં સામાિજક સભાળ
ં
કામદારોમાં ફલની
ૂ રસીનો ઉપભોગ લગભગ
33% હતો – સીધા કાયરત લોકો માટે 48% અને એજ સી મારફતે કાયરત લોકો માટે 36% COVID -19 રસીની તુલનામાં નોંધપા રીતે ઓછો. આ સં યા "અ
ા" અથવા " હેર નથી"
તેવા ફલૂ રોગ િતર ા િ થિત ધરાવતા લોકોને બાદ કરીને છ.ે
પિરિશ A માં COVID-19 અને ફલૂ બંને કાય મોમાં આરો ય અને સામાજમાં રસી લેવા માટે
કરવામાં આવેલી કાયવાહીની વધુ િવગતો શામેલ છ.ે

ં યો
પોિલસીના ઉ ે શ પરના મત
આ પરામશનો ઉ ે શ એ છે કે સરકારે કે ર હોમમાં કામ કરતા અથવા વયસવકો
ં ે
માટે કોિવડ -19
સામે રસીકરણની હાલની વધાિનક
ૈ
જ િરયાતને િવ તૃત કરવાની શરત તરીકે અ ય આરો ય અને
સંભાળ સિટ
ે ં સ સુધી િવ તત
ૃ કરવી જોઈએ કે નહીં, તના
ે પર મત
ં યો મળવવાનો
ે
છે . અને વધુમાં,
સંવદનશીલ
ે
લોકોને બચાવવાના સાધન તરીકે , િનયુિ ની શરત તરીકે ફલૂ સામે રસીકરણની
વૈધાિનક જ િરયાત રજૂ કરવી કે નહી.ં
સેજ ે સલાહ આપી છે કે રસીકરણ એ ફલૂ અને કોિવડ -19 બંનના
ે
સારણને રોકવા માટે નંુ એક
સાધન છે ,
ાં નબળા લોકોને એક કારની સંભાળ મળે છ.ે
અગાઉ ક ું તેમ, રસીકરણ ચેપનું જોખમ ઘટાડે છે , જ ે બદલામાં ટા સિમશનનું જોખમ ઘટાડે છ.ે
ફલૂ સામે અનેકોિવડ -19 સામે જેટલા વધુ ટાફને રસી આપવામાં આવે છે , તેટલી સભાવના
ં
છે કે
તેમની સંભાળમાં સંવદનશીલ
ે
લોકો સુરિ ત છ;ે ટાફ પોતે સુરિ ત રહશ
ે ે અને તેમના સાથીઓ
પણ સુરિ ત રહશ
ે .ે
આ ઉપરાંત, રસીકરણના ઊં ચા તરથી તે સમયે બીમારીમાં ઘટાડો થવાની સભાવના
ં
છે
ાર ે
નબળા લોકોને આરો ય અને સામાિજક સંભાળની જ ર હોય તેવી શ તા છ.ે આમ 4
ઓગ ટ2021 માંદગીની ગરહાજર
ે
સં યા(7 િદવસની સરરાશ)
ે
એનએચએસ ટ ટમાં 72,696 હતા,
જેમાથી
ં લગભગ 18,000 ટાફ કોિવડ -19 સબિધત
ં ં
કારણોસર ગરહાજર
ે
હતા, જમા
ે ં વ-અલગ
રહેવાની જ િરયાતનો સમાવશ
ે થાય છ.ે આ દશાવે છે કે લગભગ 5.6% ટાફ ગેરહાજર હતા, જ ે
રોગચાળા પહેલા (ઓગ ટ 2019 મા)ં 4.1% ની સરરાશ
ે
સાથે સરખાવે છે . એિ લ 2020 માં થમ
કોિવડ -19 સમયગાળામાં, કમચારીઓની ગેરહાજરીનો દર 12%થી વધુની ટોચ પર પહોં યો.
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1. તમારી સંભાળ, તમારા પિરવારના સ યની સંભાળ, અથવા તમારા િમ ની સભાળ
ં
પૂરી
પાડતા લોકોની કોિવડ -19 અને ફલૂ રસીકરણની િ થિત િવશે તમારી પસંદગીનંુ નીચેનામાંથી કયું
ે વણન કર ે છ?
ે
કૃ પા કરીને કોિવડ -19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતસાદ આપો.







મને ભારપવક
ૂ
લાગે છે કે તેમને રસી આપવી જોઈએ
હુ ં ઈ છું કે તેમને રસી આપવામાં આવે
મને કોઈ પણ રીતે વાંધો નથી
હુ ં ાધા ય આપંુ છંુ કે તેમને રસી આપવામાં ન આવે
હંુ ભારપૂવક માનંુ છંુ કે તેમને રસી ન આપવી જોઈએ
મને ખબર નથી

2. કોિવડ -19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણના સદભ
ં માં તમારી સંભાળ, તમારા કટ
ુ ું બના
સ યની સંભાળ, અથવા િમ ની દે ખરેખ માટે ફરિજયાત હોવાના સંદભમાં નીચેનામાથી
ં કયંુ તમારી
પસંદગીનંુ ે વણન કર ે છ?
ે
કૃ પા કરીને કોિવડ -19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતસાદ આપો.







મને ભારપવ
ૂ ક લાગે છે કે રસીકરણ ફરિજયાત હોવું જોઈએ
હંુ રસીકરણને ફરિજયાત બનાવવાને પસંદ કરીશ
મને કોઈ પણ રીતે વાંધો નથી
હુ ં રસીકરણને ફરિજયાત ન કરવાનંુ પસંદ કરીશ
મને ભારપૂવક લાગે છે કે રસીકરણ ફરિજયાત ન હોવંુ જોઈએ
મને ખબર નથી

જો તમે વતમાન સવા
ે વપરાશકતા અથવા દદ ન હોવ, તો પણ અમે તમારા િ કોણને આવકારીએ
છીએ કારણ કે તમને ભિવ યમાં આરો ય અથવા સામાિજક સંભાળ સેવાઓની જ ર પડી શકે છે .
.3. નીચેનામાંથી કયંુ તમને સભાળ
ં
પૂરી પાડતા લોકોની કોિવડ-19 અને ફલૂની રસીકરણ િ થિત
િવશે તમારી ે પસદગી
ં
વણવે છે?
કૃ પા કરીને કોિવડ-19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતભાવ દાન કરો.







મને ભારપવક
ૂ
લાગે છે કે તેઓ રસીકૃ ત હોવા જોઇએ
તેઓ રસીકૃ ત હોય તે હુ ં પસંદ કરીશ
મને કોઈપણ રીતે વાંધો નથી
તઓ
ે
રસીકત
ૃ ન હોય તે હુ ં પસંદ કરીશ
મને ભારપવક
ૂ
લાગે છે કે તેઓ રસીકૃ ત ન હોવા જોઇએ
મને ખબર નથી
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. 4 નીચેનામાંથી કયંુ તમારી સભાળ
ં
પૂરી પાડતાં લોકો માટે કોિવડ -19 રસીકરણ અને ફલૂ
રસીકરણને ફરિજયાત બનાવવાના સંદભમાં તમારી પસંદગીનંુ ે વણન કર ે છ?
ે
કૃ પા કરીને કોિવડ-19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતભાવ દાન કરો.







મને ભારપૂવક લાગે છે કે રસીકરણ ફરિજયાત હોવંુ જોઈએ
હુ ં રસીકરણને ફરિજયાત બનાવવાનું પસંદ કરીશ
મને કોઈપણ રીતે વાંધો નથી
હુ ં રસીકરણને ફરિજયાત ન બનાવવાનું પસંદ કરીશ
મને ભારપૂવક લાગે છે કે રસીકરણ ફરિજયાત ન હોવંુ જોઈએ
મને ખબર નથી

.5. શું તમે દદ ઓ અથવા સવા
ે વપરાશકતાઓને આરો ય સંભાળ અને/અથવા સામાિજક સભાળ
ં
દાન કરો છો?
 હા
 ના
 ખબર નથી

આ
એવા લોકો માટે છે જે દદ ઓ અથવા સેવા વપરાશકતાઓને આરો ય સંભાળ અન/અથવા
ે
સામાિજક સંભાળ દાન કર ે છે
. 6 નીચેનામાંથી કયંુ તમારા અને તમારા સહકમ ઓના કોિવડ-19 અને લૂ રસીકરણ િ થિત
િવશેની તમારી પસદગીનં
ં
ુ ે વણન કરે છે જે સવા
ે વપરાશકતાઓને સભાળ
ં
પૂરી પાડે છે ?
કૃ પા કરીને કોિવડ-19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતભાવ દાન કરો.







મને ભારપૂવક લાગે છે કે આપણે રસીકૃ ત હોવા જોઇએ
હુ ં આપણે રસીકૃ ત હોય તે પસંદ કરીશ
મને કોઈપણ રીતે વાંધો નથી
હુ ં આપણે રસીકૃ ત ન હોય તે પસંદ કરીશ
મને ભારપૂવક લાગે છે કે આપણે રસીકૃ ત ન હોવા જોઇએ
મને ખબર નથી
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આ
એવા લોકો માટે છે જે દદ ઓ અથવા સેવા વપરાશકતાઓને આરો ય અને/અથવા
સામાિજક સંભાળ દાન કર ે છે
. 7 નીચેનામાંથી કયંુ તમારા અને તમારા સહકમ ઓ માટે કોિવડ -19 રસીકરણ અને ફલૂ
રસીકરણ ફરિજયાત બનાવવામાં આવે તે સંદભમાં તમારી પસદગીન
ં
ંુ ે વણન કરે છ,ે જે સેવા
વપરાશકતાઓને સંભાળ પરી
ૂ પાડે છ?
ે
કૃ પા કરીને કોિવડ-19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતભાવ દાન કરો.







મને ભારપૂવક લાગે છે કે રસીકરણ ફરિજયાત હોવંુ જોઈએ
હુ ં રસીકરણને ફરિજયાત બનાવવાનું પસંદ કરીશ
મને કોઈપણ રીતે વાંધો નથી
હુ ં રસીકરણને ફરિજયાત ન બનાવવાનું પસંદ કરીશ
મને ભારપૂવક લાગે છે કે રસીકરણ ફરિજયાત ન હોવંુ જોઈએ
મને ખબર નથી

કયા યિ

ઓને રસી આપવાની જ

ર હોવી જોઈએ?

પરામશનો એક મહ વપણ
ૂ ભાગ એ છે કે સરકાર પ કરે કે કે વી રીતે અને કોને યુહરચનાની શરત
તરીકે રસીકરણ માટે ની વૈધાિનક જ િરયાત લાગુ થઈ શકે છ.ે
આને યાનમાં રાખવામાં સરકારનો ારિભક
ં
મુ ો હશે ીન બુક, કરણ 14a-COVID-19SARS-CoV-2, અને કરણ 19: ઈ ફ યુએ ઝા - આરો ય અને સામાિજક સંભાળ ટાફ જે દદ ઓ
અથવા ાહકો સાથે વારં વાર સામ-સામે સંપક ધરાવે છે અને જે ય રીતે ાં તો ગૌણ અથવા
ાથિમક સંભાળ અથવા સમદાય
ુ
પયાવરણમાં દદ અથવા ાહક સંભાળ સાથે સંકળાયલા
ે છ.ે
પરામશ િતસાદોની િવચારણાને આિધન, વધાિનક
ૈ
પગલા પર જ િરયાતો મકવા
ૂ
માટે સરકારનો
અિભગમ આરો ય અને સામાિજક સભાળ
ં
અિધિનયમ 2008 (િનયમનકારી વિૃ ઓ) િનયમનો
2014 માંના સધારા
ુ
મારફત હશ.ે કર
ે હોમ િનયમન (આરો ય અને સામાિજક સભાળ
ં
અિધિનયમ
2008 (િનયમનકારી વૃિ ઓ) (સધારો)
ુ
(કોરોનાવાયરસ) િનયમનો 2021) માટે સમાન રીતે, અમે
આવ યકતાને વતમાન 2014 િનયમોમાં દાખલ કરવા માટે જોઈશું જ ે માટે જ રી છે કે સલામત
સંભાળ અને સારવાર પૂરી પાડવાના ભાગ પે, દાતાઓએ ચેપના ફે લાવાના જોખમનું મૂ યાંકન
કરવું જ રી છ,ે અને ચેપના ફલાવાને
ે
અટકાવવો, શોધી કાઢવો અને િનયંિ ત કરવો જોઈએ, જેમાં
આરો યસંભાળ સાથે સંકળાયલ
ે પણ શામલ
ે છે (ભાગ 3, મૂળભત
ૂ ધોરણો, િનયમન 12).
આ અિભગમ હેઠળ રસીકરણ કરવાની આવ યકતા તે બધા પર લાગુ થશે જ ે CQC ારા
િનયમનકૃ ત વૃિ ના ભાગ પે સીધી સારવાર અથવા યિ ગત સંભાળ લવા
ે માટે ન ી કરવામાં
આવેલ છે. આ ખાતરી કરશે કે રસીકરણ કવરેજ હોિ પટલો, GP ેિ ટસ અને યિ ઘરની અદર
ં
સિહત, પરં તુ યાં સુધી મયાિદત નહી ં તેમ, આરો ય અને સામાિજક સંભાળ સિટ
ે ં સમાં સંવદનશીલ
ે
લોકો અને યિ ગત કામદારોને ર ણ આપે છે .
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આ જ િરયાત, જો રજૂ કરવામાં આવે તો, CQC િનયમનકૃ ત વૃિ ઓ પર લાગુ થશે, ભલે તન
ે ે
હેરમાં અથવા ખાનગી પે ભંડોળ પૂ ં પાડવામાં આવતંુ હોય. હતુ
ે સમાન રીતે લાગુ કરવાની
આવ યકતા માટે હશે
ાં ઉદાહરણ તરીકે , િનયમનકૃ ત એજ સી ટાફ ારા િવતિરત કરવામાં
આવતી હોય, કે અ ય દાતાને કરારબ કરવામાં આવતા હોય.
CQC નીચેની વિૃ ઓનંુ િનયમન કરે છે :















યિ ગત સંભાળ
નિસગ અથવા યિ ગત સંભાળની જ ર હોય તેવા યિ ઓ માટે આવાસ
માદક યોના દુ પયોગ માટે સારવારની જ ર હોય તેવા યિ ઓ માટે આવાસ
રોગ, િવકૃ િત અથવા ઈ ની સારવાર
માનિસક આરો ય અિધિનયમ 1983 હેઠળ અટકાયતમાં હોય તેવા યિ ઓ માટે આકારણી
અથવા તબીબી સારવાર
સિજકલ કાયવાહી
ં
નૈદાિનક અને ીનીગ
િ યાઓ
ર અને ર માંથી ઉ પ ઉ પાદનોના પુરવઠાનું સચાલન
ં
ટા સપોટ સેવાઓ, ટાયજ
ે અને દર
ૂ થ પૂરી પાડવામાં આવેલ તબીબી સલાહ
સૂિત અને િમડવાઇફરી (દાયણ) સેવાઓ
ગભાવ થાની સમાિ
િ લિમંગ િ લિન સમાં સેવાઓ
નિસગ કે ર
કુ ટું બ િનયોજન સવાઓ
ે

અમે CQC િનયમનકૃ ત વૃિ ના ભાગ તરીકે સીધી સારવાર અથવા યિ ગત સંભાળ હાથ
ધરાવતા ન ી કરેલ કોઈને બાકાત કરવા જોઇએ કે કમ
ે તે પર તમારા મત
ં યો આવકારીએ છીએ.
એક વૃિ કે જ ે અવકાશ બહાર હશે તે છે
ાં સંવદનશીલ
ે
યિ સાથે બ સંપક ગેરહાજર
છે, દાખલા તરીક,ે ટાયેજ અને દૂર થ પૂરી પાડવામાં આવેલ તબીબી સલાહ.
આ અિભગમ તેને આવરી લેશે કે જ ે સીધી સારવાર અથવા યિ ગત કાળ લઈ ર ા છે. અમે એ
પણ િવચારી ર ા છીએ કે અમુક CQC િનયમનકૃ ત િનવાસીય અથવા ઇન-પેશ ટ સેિટં સ માથી
ં
પૂરી પાડવામાં વૃિ ઓ (ઉદાહરણ તરીકે ડ સ અને આ કોહોલ માટે િરકવરી સેવાઓ,
આ યશાળાઓ, અને રિજ ટડ વધારાની સંભાળ અને સહાિયત િલિવંગ સવાઓ)
ે
આ જ િરયાત
આધીન હોવી જોઈએ. આ માટે નો િક સો તે હશે કે તેઓ કૃ િતમાં કે ર હો સ સાથે પયા રીતે
સમાન હોય. અમે પહેલાથી જ કર
ે હો સમાં િડ લોયમે ટ માટે એક શરત રજૂ કરી છે કે યાં કામ
કરતા અથવા વયંસેવા આપતા લોકોનંુ રસીકરણ જ રી હોય. તથી
ે , અમે એ બાબતે તમારા
મંત યો આવકારીએ છીએ કે શું કોઈ ચો સ સેિટં સએ પણ તે જ અિભગમને અનુસરવો જોઈએ કે
નહી.ં
અમે 'અિનવાય સંભાળ દાતા' ની ભિમકાન
ૂ
ે પણ યાનમાં લેવા માગીએ
ં
છીએ – તે િમ ો અથવા
કુ ટબીજનો
ું
જે ર ટડ યિ સાથે સમત
ં
થયા છ,ે કે તેઓ િનયિમતપણે મુલાકાત લેશે અને
યિ ગત સંભાળ પરી
ૂ પાડશ.ે અમારો હેતુ રસીકરણને કે ર હો સમાં ગોઠવવાની શરત બનાવવા
પરના અગાઉના પરામશ િતભાવમાં ન ી કરેલી નીિતને અનુસરવાનો છે અને તેથી આ નીિતને
અિનવાય સભાળ
ં
દાતામાં િવ તત
ૃ ન કરવી.
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અમે િમ ો અને પિરવારના સ યો કે જેઓ આરો ય અને સામાિજક સંભાળ સિટ
ે ં સ અથવા
યિ ના ઘરમાં લોકોની મલાકાત
ુ
લે તમના
ે
સધી
ુ આ નીિત િવ તારવાનો ઇરાદો ધરાવતા નથી.
અમે િમ ો અને પિરવારના સ યો કે જેઓ આરો ય અને સામાિજક સંભાળ સિટ
ે ં સની મુલાકાત
લઈ ર ાં છે અને જેઓ કોિવડ-19 અને લૂની રસીકરણ બન
ં ે પર ઍ સેસ કરવા શ તટલા
ે
જ દી
લાયક બને છે તેમને ભારપૂવક ો સાિહત કરીએ છીએ, જોકે ,
ાં સુધી મલાકાતીઓ
ુ
ચપ
ે િનવારણ
અને િનયં ણ (IPC) પરની સલાહને કાળ પૂવક અનસર,
ુ ે અમે કટ
ુ ું બ મલાકાતીઓ
ુ
માટે
જ િરયાતને િવ તારવાનો તાવ મકતા
ુ
નથી.
વધુમા,ં અમે એ બાબતે તમારા મંત યો આવકારીએ છીએ કે શંુ એવા અ ય યાવસાિયકો અથવા
વયંસેવકો જે તૈનાત છ,ે પરં તુ સીધી સારવાર અથવા યિ ગત કાળ હાથ ધરતા નથી, તેઓનો
પણ સૂિચત નીિત અવકાશમાં સમાવેશ કરવો જોઇએ. આ યિ ઓ એક િનયમનકારી સવા
ે માટે
કામ કરતા હશે, પરત
ં ુ કોઈ યિ ની ચો સ સભાળના
ં
ભાગ તરીકે યિ ગત સભાળ
ં
અથવા
સારવાર પૂરી પાડતા નહી ં હોય. આમાં ઘણા િવિવધ કારના ટાફનો સમાવશ
ે થઈ શકે છે જેમ કે
તે ભોજન તૈયાર કરનાર અને ભોજન પીરસનાર, ટોલીઓ અથવા હીલચેસ (પોટસ) પર દદ ઓ
અથવા ાહકોને લઈ જનાર, અથવા િરસે શન અને એડિમિન ટે શન ટાફ.
. 8 નીચેનામાંથી કયંુ જ િરયાતના તમારા અિભ ાયને ે રીતે વણવે છ:ે હે થકે ર અથવા
સામાિજક સંભાળ સેિટગ
ં (કોઈના ઘરમાં સિહત) માં CQC િનયમનકારી વૃિ ના ભાગ પે સીધી
સારવાર અથવા યિ ગત સંભાળ લવા
ે માટે તૈનાત કરાયેલા લોકોએ કોિવડ -19 અને ફલૂ
રસીકરણ લીધેલંુ હોવું આવ યક છે ?
કૃ પા કરીને કોિવડ-19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતભાવ દાન કરો. તમે હે થકે ર
સેિટં સ અને સામાિજક સંભાળ સિટ
ે ં સ માટે પણ એક અલગ િતભાવ આપી શકો છો.







સહાયક
સહજ
ે સહાયક
સહાયક નહીં કે અસહાયક નહીં
સહજ
ે અસહાયક
સહાયક નથી
મને ખબર નથી

કૃ પા કરીને તમારા જવાબને આધાર આપવા માટે િવગતો દાન કરો.
. 9 શું તમને લાગે છે કે આરો ય સંભાળ અથવા સામાિજક સંભાળ સેિટં ગ (કોઈના ઘર સિહત) માં
તૈનાત લોકો, કે જેઓ CQC ારા િનયમનકારી વિૃ ના ભાગ પે સીધી સારવાર અથવા
યિ ગત સંભાળ લતા
ે નથી પરં તુ કોિવડ-19 અને લૂ રસીની જ િરયાતના અવકાશમાં પણ
શામેલ થવા જોઈએ?




હા
ના
મને ખબર નથી
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. 10 તમારા મત મુજબ કયા લોકોને કોિવડ -19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ ધરાવવાની
આવ યકતાના અવકાશમાં આવરી લેવા જોઈએ? (લાગુ પડે તે બધા િટક કરો)
કૃ પા કરીને કોિવડ-19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતભાવ દાન કરો.







પોટરો
વહીવટી ટાફ
લીનરો
વયંસેવકો
અ ય (કપયા
ૃ
ઉ લેખ કરો)
મને ખબર નથી

. 11 કોિવડ-19 અને ફલૂ રસીકરણ માટે શું એવા લોકો છે જCQC
ે
િનયમનકારી વૃિ ના ભાગ
પે સીધી સારવાર અથવા યિ ગત સંભાળ લવા
ે માટે તૈનાત છે તઓ
ે
નીિતના અવકાશમાં ન
હોવા જોઈએ?
કૃ પા કરીને કોિવડ-19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતભાવ દાન કરો.




હા
ના
મને ખબર નથી

કૃ પા કરીને તમારો જવાબ સમ વો

. 12 શું એવા કોઈ અ ય આરો ય અને સામાિજક સંભાળ સેિટં સ છે
ાં પુ ત સંભાળ ઘરોની
જેમ અિભગમ અપનાવવો જોઈએ (એટલે ક,ે કે ર હો સમાં કામ કરતા અથવા વયંસવી
ે હોય તે
બધાએ કોિવડ -19 રસીકરણ લીધલ
ે ું જોઈએ અથવા મુિ હોવી જોઈએ)?




હા
ના
કોઈ અિભ ાય નથી
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. 13 જો હા, તો કૃ પા કરીને નીચે સૂિચબ
કરો.






સેિટં ગ પસંદ કરો. જો અ ય હોય તો કૃ પયા ઉ લેખ

આ ય થાન
ડ સ અને આ કોહોલ માટે િનવાસી િરકવરી સેવાઓ
રિજ ટડ િવશેષ સંભાળ અને સહાિયત વન સેવાઓ
રિજ ટડ સિહયારા વન સેવાઓ
અય

18 વષ હેઠળ
ં
કોિવડ -19 રસીકરણ કાય મના થમ તબ ામા,ં 16 વષથી ઓછી ઉમરના
રસીકરણ માટે પા ન
હતા અને 16 થી 17 વયના મા એ લોકો જ રસીકરણ માટે લાયક હતા જો તેઓ પુ ત ો ામના
તબ ા 1 માટે ના માપદડને
ં
પૂણ કરતાં હતા (જો તેઓ પોતે કોિવડ-19 ના ગંભીર પિરણામોનંુ
જોખમ ધરાવતા હતા અથવા એ ભૂિમકાઓમાં નબળા લોકો માટે સં મણનું જોખમ વધારે છ,ે
ઉદાહરણ તરીકે આરો ય અથવા સામાિજક સભાળ
ં
ે ોમાં કામ કરતા લોકો અને સંભાળ દાતા
(સવેતન અથવા વતન-વગર)).
ે
16 થી 17 વષની વયના લોકો જ ે તબ ા 1 માપદં ડને પૂણ કરતાં
હતા તેઓને સપ
ં ૂણ પુ ત 2 ડોઝ રસીકરણ ઓફર કરવામાં આ યંુ હતંુ. કોિવડ-19 થી ગંભીર
પિરણામોનું જોખમ ભારપૂવક વય સંબંિધત છે અને 18 વષ હઠળના
ે
મોટા ભાગના લોકો માટે
ગંભીર પિરણામોનંુ જોખમ ખૂબ જ નાનંુ છે . 18 વષથી નીચના
ે લોકોમાં રસીના ઉપયોગ પર માિહતી
આ વષ ફે આરીમા
ુ
ં હ ખબ
ૂ
ારિભક
ં
તબ ે હતી, તેથી JCVI કાય મના તબ ા 2 દરિમયાન
18 વષથી નીચના
ે તદર
ં ુ ત લોકોને રસીની સલાહ આપવામાં નહોતી આવી.
યારથી, 16 થી 17 વષની વયના લોકો પર લાભો અને જોખમો બંને પર વધુ પુરાવા ઉભરી આ યા
છે. નાની વય જૂ થો અને ખાસ કરીને પુ ષોમાં ફાઇઝર-બાયોએ ટે ક રસીની આડઅસર તરીકે
માયોકાિડિટસ અથવા પરીકાિડ
ે
િટસના દુ લભ જોખમને યાનમાં લેતા, JCVI એ બધા બાકીના
તંદુ ર ત 16 થી 17 વષની વયના લોકોને ારિભક
ં
મા ા દાન કરવા સલાહ આપી છ.ે આની
અસરની સમી ા કરવામાં આવશે અને જો JCVI સંતુ હોય તો તઓ
ે
ભલામણ કરશે કે બીજો ડોઝ
આપવામાં આવે. ફલના
ૂ સંદભમા,ં JCVI પહેલાથી જ 2 થી 15 અથવા 50 અને તેથી વધુ વયના
તમામ લોકો માટે અને 16 થી 49 વયના જોખમી જૂ થો માટે રસીકરણની સલાહ આપે છે .
તેથી સરકાર એ બાબતે કાળ પૂવક યાન આપશે કે તે 16 અને 17 વષના લોકો કે જ ે CQC ારા
િનયમનકારી વૃિ ના ભાગ તરીકે સીધી સારવાર અથવા યિ ગત સંભાળ માટે તૈનાત કરવામાં
આવે છે તેઓનો કોિવડ-19 અને ફલૂ સામે રસીકરણની જ િરયાતમાં સમાવેશ કરવો જોઇએ કે
નહીં.. આમાં કે ર હોમ િનયમનોમાં સુધારો કરવો કે નહીં તે યાનમાં લેવંુ શામેલ છે , જ ે હાલમાં
આરો ય અને સામાિજક સંભાળ ે માં એકલ, સુસંગત અિભગમની ખાતરી કરવા માટ,ે 18 વષથી
ઓછી ઉંમરના લોકોને મુિ આપે છે. સરકાર ન ી કરશે કે કયા વય જથો
ૂ JCVI ની સલાહના
આધારે કોિવડ -19 રસીકરણ માટે પા છે .
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. 14 નીચેનામાથી
ં કયંુ જ િરયાતના તમારા અિભ ાયને ે રીતે વણવે છ:ે હે થકર
ે અથવા
સામાિજક સંભાળ સેિટગ
ં (કોઈના ઘરમાં સિહત) માં CQC િનયમનકારી વૃિ ના ભાગ પે સીધી
સારવાર અથવા યિ ગત સંભાળ લવા
ે માટે 18 વષની નીચના
ે લોકોએ કોિવડ -19 અને ફલૂ
રસીકરણ લીધેલંુ હોવું આવ યક છે ?
કૃ પા કરીને કોિવડ-19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતભાવ દાન કરો. તમે હે થકે ર
સેિટં સ અને સામાિજક સંભાળ સિટ
ે ં સ માટે પણ એક અલગ િતભાવ આપી શકો છો.







સહાયક
સહજ
ે સહાયક
સહાયક નહીં કે અસહાયક નહીં
સહજ
ે અસહાયક
સહાયક નથી
મને ખબર નથી

કૃ પા કરીને તમારા જવાબને આધાર આપવા માટે િવગતો દાન કરો.

મુિ

ઓ

કે ટલાક લોકો માટે િ લિનકલ સલાહ એ છે કે કોિવડ -19 અન/ે અથવા ફલૂ રસીકરણ તેમના માટે
યો ય નથી. તેથી કોઈપણ વધાિનક
ૈ
જ િરયાતમાં તબીબી આધારો પર મિુ
નો સમાવશ
ે થશે જે
ચેપી રોગ સામે ઇ યુનાઇઝે શન પર ીન બુકની સાથે સુસંગત હશે (કોિવડ-19: ધ ીન બુક, કરણ
14a; ઈ ફ યુએ ઝા: ધ ીન બક,
ુ
કરણ 19) અને JCVI જે િ લિનકલ સલાહને િતિબંિબત કર ે
છે. એ યિ ઓને જ િરયાતમાંથી મિુ
આપવામાં આવશે જો તેઓને ીન બુકમાં રસી ન
આપવાના કારણ તરીકે સૂિચબ એલજ અથવા િ થિત હોય (કોિવડ-19: કરણ 14a, પૃ 16;
ઇ લુએ ઝા કરણ 19, પૃ 17), ઉદાહરણ તરીકે રસીના કોઈ ઘટક યે અગાઉ એલજ ક
િતિ યા થયેલ હોય. કે ટલીક યિ ઓને એવી એલજ અથવા િ થિત હોઈ શકે છે
ાં તેઓને
મુિ હોવી જોઈએ કે નહીં તે બાબતે એક યાવસાિયક તબીબી અિભ ાય માગવાની ીન બક
ુ
અથવા JCVI સલાહ આપે છે .
બંને રા ીય અને આંતરરા ીય રીતે, અ યાર સધી
ુ કોિવડ-19 રસીકરણના સબધમા
ં ં
ં ગભવતી ીઓ
સંબિધત
ં
સલામતી સકતો
ં ે ઓળખવામાં આ યા નથી. JCVI એ 19 એિ લના રોજ તમની
ે
સલાહ
અપડે ટ કરી, જ ે હવે સૂચવે છે કે ગભવતી ીઓને િબન-ગભવતી ીઓની સાથે જ રસીકરણ
આપવું જોઇએ, તમની
ે
વય અને િ લિનકલ જોખમના જથ
ૂ પર આધાિરત, જમાં
ે ફાઈઝર અને
મોડના રસીઓ પસંદગીકત
ૃ રસીઓ છ.ે
ફલૂ રસીકરણ માટે , ીન બુક (ઈ ફ યએ
ુ ઝા કરણ 19, પૃ 17) જણાવે છે કે ગભવતી ીઓને
લૂની રસી આપવામાં આવવી જોઈએ કારણ કે ગભવતી ીઓમાં ફલૂથી ગભીર
ં
બીમારીનંુ જોખમ
વધારે છે . વધુમા,ં સં યાબધ
ં અ યાસો દશાવે છે કે ગભાવ થા દરિમયાન ફલૂનું રસીકરણ જ મ
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પછીના વનના થમ થોડા મિહનામાં િશશઓન
ુ
ે ફલૂ સામે િનિ ય િતર ા પૂરી પાડે
12,13,14
15
છે
, .
સરકાર લોકો માટે ઓછામાં ઓછો બો
પ માગ યાને લેશે તે દશાવવા માટે કે તેઓ કર
ે હો સના
સંબધમા
ં
ં પહેલેથી જ અમલમાં મૂકાયલા
ે અિભગમ પર કોિવડ -19 અન/અથવા
ે
ફલૂ રસીકરણ
િનમાણ માંથી તબીબી રીતે મુ છ.ે આ િવષય પરના
ો પછીના િવભાગ: 'અમલીકરણને લગતી
બાબતો' માં શામેલ છ.ે
જો પા કાયકરોને ફલૂ અને/અથવા કોિવડ-19 રસીકરણ પર સમયસર અને સુલભ રીતે પહોંચવામાં
નોંધપા અવરોધો અટકાવે ઉદાહરણ તરીક,ે રસી પરવઠાની
ુ
સમ યાઓ અથવા રા ીય િ લિનકલ
માગદશનમાં ફે રફારો, તો નીિતની સમી ા કરવામાં આવશ.ે
. 15 શું તમે સમત
ં
છો અથવા અસમત
ં
છો કે કોિવડ -19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણમાથી
ં મુિ
મા તબીબી આધાર પર જ આધાિરત હોવી જોઈએ?
કૃ પા કરીને કોિવડ-19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ માટે અલગ િતભાવ દાન કરો.







ભારપૂવક સંમત
કઈક
અંશે સંમત
ં
ન સંમત કે ન અસંમત
કઈક
ં
અંશે અસહમત
ભારપવ
ૂ ક અસંમત
મને ખબર નથી

. 16 અ ય કયા આધારે, જો કોઈ હોય તો, કોઈ યિ
જોઈએ?

ને આ જ િરયાતમાથી
ં મિુ

હોવી

12 Benowitz I, Esposito DB, Gracey KD et al. (2010) ગભવતી
ીઓને આપવામાં આવતી ઈ ફ યુએ ઝા રસી
તેમના િશશઓમા
ુ
ં ઈ ફ યુએ ઝાને કારણે હોિ પટલમાં દાખલ થવાની શ તા ઘટાડે છ.ે Clin Infect Dis. 51: 135561.
13 Eick AA, Uyeki TM, Klimov A et al. (2010) માતૃ વ ઈ ફ યએ
ુ ઝા રસીકરણ અને નાના િશશુઓમાં
ઈ ફ યુએ ઝા વાયરસના ચપ
ે પર અસર. Arch Pediatr Adolesc Med. 165: 104-11.
14 Poehling KA, Szilagyi, PG, Staat, MA et al. (2011) િશશુમાં ઈ ફ યએ
ુ ઝા હોિ પટલમાં દાખલ થવા પર
માતૃ વની ઇ યનાઇઝશનની
ુ
ે
અસર. Am J Obstet Gynecol 204: [6 Suppl 1.] S141-8. Epub Feb 23. 2011
Jun.
15 Zaman K, Roy E , Arifeen SE et al (2008) માતાઓ અને િશશુઓમાં માતૃ વ ઈ ફ યુએ ઝા રસીકરણની
અસરકારકતા. N Engl J Med 359: 1555-64.
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સંભિવત અસરોની િવચારણા
સમાનતાની અસરો
આપણી ારં િભક હર
ે
ે ની સમાનતા ફરજ (PSED) િવ ષણ
ે
સચવ
ૂ ે છે કે કોિવડ-19 અને ફલૂ
રસીકરણને આરો ય અને સામાિજક સંભાળમાં કામ કરવાની શરત બનાવવાથી તે ચો સ જૂ થોને
અસર કરી શકે છે . િવ ેષણ NHS િડિજટલ ારા કાિશત NHS કાયબળ અને સામા ય થા
ારે ઉપલ ધ કાયબળની માિહતી અસર ત ટાફ
કાયબળની માિહતી પર આધાિરત છે 16.
જૂ થોના મોટાભાગના (પરતુ
ં બધા નહીં) નંુ િતિનિધ વ કરે છ,ે એવંુ સૂચવવાના કોઈ પરાવા
ુ
નથી કે
નીચે સંદિભત કાયબળની રચના, અસર ત ટાફ જથોની
ૂ
સપ
ં ૂણ સૂિચની રચનાથી નોધપા
ં
રીતે
અલગ છે . સુરિ ત લા િણકતાઓ ધરાવતા લોકો માટે અસરોની વધુ િવગતવાર અને િવચારણા
પિરિશ C માં િનધાિરત છ.ે
અમે તે ખાતરી કરવા આતુર છીએ કે જો આ નવી નીિત અમલમાં મુકાય તો તના
ે
ારા કોઈ જથ
ૂ
અલગ રીતે ભાિવત નથી, તેને અમલમાં મૂકવું જોઈએ. અમારો હતુ
ે આરો ય અને સામાિજક
સંભાળ સિટ
ે ં સમાં કામ કરતાં અને સંભાળ ા કરતાં અને સહાિયત લોકોને કોિવડ-19 અને ફલૂના
ચેપ થી થતાં સંભિવત નકસાનકારક
ુ
પિરણામોથી ર ા કરવાનો છે .
રસીકરણ એ ગોઠવણીની શરત તરીકે બનવું તે
ાં રસી લેવાની હણશિ ઓછી હોય તેવા
કે ટલાક ટાફ જૂ થોમાં ચેપ સામે ર ણના પિરણામે કે જે તેઓને અ યથા ન થયું હોત, કોિવડ - 19
અથવા ફલૂ ના ચેપના પિરણામો પર ખાસ ફાયદાકારક અસર થવાની સંભાવના હશે .

યાપક અસર
આ ઉપરાત
ં , હેર ે ની સમાનતા આકારણી માટે , અમે કોઈપણ કાયદાકીય પિરવતનની
િનયમનકારી અસરોને પણ કાળ પવ
ૂ ક યાનમાં લેવા માગીએ
ં
છીએ. આ િવશાળ ખચ અને
નીિતના ફાયદાને તેમજ યવસાયો માટે ના ખચ યાનમાં લેશ.ે
તે મા ય છે કે ટાફના કે ટલાક સ યો રસી ન લેવાનંુ પસંદ કરી શકે છ,ે પછી ભલે રસીકરણ તમના
ે
માટે તબીબી રીતે યો ય હોય. આ સંજોગોમા,ં નીિત અમલીકરણ તમન
ે ે હવે આરો ય અને
સામાિજક સંભાળ સેિટગમાં
ં
કામ કરવા સ મ ન બનાવે અથવા ટાફના સ યને છોડવાનંુ પસંદ
કરવંુ પડી શકે છે. અમે કામદારોના તરો પર શ અસર િવશે આ પરામશમાં એક
પૂછીએ
છીએ, જો, તેમ છતાં આવું બને, તો ટાફના સ યો રસી લેવા કરતાં આરો ય અને સામાિજક
સંભાળ કાયબળને છોડી દ.ે આ કે ટલાક થાિનક િવ તારોમાં ચો સ મુ ો હોઈ શકે છે
ાં
હણશિ ઓછી છે અથવા
ાં ભરતી વધુ મુ કલ
ે છે.
પરામશ સમયગાળા દરિમયાન, અમે િનયો ાઓ સાથે સીધી યિ ઓ પર અપેિ ત અસર અને
રોજગાર કાયદાના પિરણામો પર ચચા કરવાનો હેતુ ધરાવીએ છીએ. સલામત, ઉ ચ ગુણવ ાયુ

કાયબળ ડટા
ે NHS િડિજટલ ારા કાિશત ડટાનો
ે
સંદભ આપે છે જે NHS હોિ પટલ અને કો યુિનટી હે થ
સિવસ (HCHS) ટાફની માિસક સં યાઓ દશાવે છે જે ઇં લે ડમાં NHS ટ ટ અને CCG ( ાથિમક સંભાળ ટાફને
બાદ કરતાં) માં કામ કરે છે. GP કાયબળનો ડટા
ે ઇં લે ડમાં જનરલ ેિ ટસમાં કામ કરતા GP, નસ , સીધી દદ સંભાળ
અને એડિમન/નોન-િ લિનકલ ટાફ િવશે એનએચએસ િડિજટલ ારા કાિશત ડટાનો
ે
સદભ
ં
આપે છ.ે
16NHS
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સંભાળની જોગવાઈને અિ થર ન કરે તે રીતે આને સંચાિલત કરવા માટે દાતાઓને સહયોગ
આપવામાં આવશે. જો નીિત અમલમાં મુકવામાં આવે તો, મેનજરો
ે
અને ટાફના સ યો માટે
નીિતની અસરોને સેટ કરવા માટે કાયકારી માગદશન કાિશત કરવામાં આવશે.

હણશિ

વધારવા માટે નો વકિ
ૈ પક અિભગમ

અગાઉ િનધાિરત કયા મુજબ, એક વકિ
ૈ પક અિભગમ કોિવડ-19 અને ફલૂ રસીની હણશિ ને
ો સાિહત કરવા િબન-વૈધાિનક પગલાં પર આધાર રાખવાનું ચાલુ રાખવાનો હશે. કોિવડ-19 અને
ફલૂ રસી બંને માટે હણશિ વધારવા માટે લેવામાં આવેલી િ યાઓનો સારાશ
ં પિરિશ A માં
િનધાિરત કરલ
ે છ.ે
આ અિભગમનો ફાયદો ટાિફં ગ તરો પર સભિવત
ં
અસરોના જોખમને ટાળવાનો હશે અને લોકોને
રસીકરણ િવશે યિ ગત પસંદગી ળવી રાખવાની પણ મંજૂ રી આપશે. જો કે , જોખમ એ છે કે
આવો અિભગમ નીિતના એ હેતને
ુ હાંસલ કરતો નથી કે સીધી સંભાળ અને સારવાર પૂરી પાડવા
માટે તૈનાત કરવામાં આવેલા દરક
ે લોકો જમન
ે ે સંભાળ પરી
ૂ પાડે છે તે લોકોની ર ા માટે રસીકત
ૃ
કરવામાં આવે.
અમે સમાનતાના સંબધમા
ં
ં સભિવત
ં
અસરો, અ ય યાપક અસરો, અને સંભાળ અને સારવાર દાન
કરતાં લોકોમાં હણશિ વધારવા માટે લઈ શકાય તવા
ે અ ય િબન-વધાિનક
ૈ
પગલાઓ શંુ છે તે
સંબિધત
ં
નીચના
ે
ોના તમારા મત
ં યો આવકારીએ છીએ.

. 17 શું લોકોના એવા ચો સ જથો
ૂ છ,ે જમ
ે કે સરિ
ુ
ત લા િણકતાઓ ધરાવતા લોકો, જ ે ખાસ
કરીને કોિવડ -19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ હે થકે ર અને સામાિજક સંભાળમાં ગોઠવણની શરત
તરીકે હોવાથી લાભ પામશે?




હા
ના
ખાતરી નથી

. 18 કયા ચો

સ જૂ થોને હકારા

ક અસર થઈ હોઈ શકે છે અને શા માટે ?
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. 19 શું લોકોના એવા ચો સ જથો
ૂ છ,ે જમ
ે કે સરિ
ુ
ત લા િણકતાઓ ધરાવતા લોકો, જ ે ખાસ
કરીને કોિવડ -19 રસીકરણ અને ફલૂ રસીકરણ હે થકે ર અને સામાિજક સંભાળમાં ગોઠવણની શરત
તરીકે હોવાથી નકારા ક રીતે ભાિવત થશ?
ે

હા
ના
ખાતરી નથી





. 20 કયા ચો

આ

સ જૂ થોને નકારા

ક અસર થઈ શકે છે અને શા માટે ?

ો તે લોકો માટે ખાસ છે જેઓ

ટલાઈન આરો ય અને સંભાળ કામદારોનંુ સંચાલન કર ે છે .

. 21 એવા સંજોગો િવશે િવચારતા કે જેમાં ટાફ રસી લેવાની જ િરયાતમાં આવે છે પરં તુ રસી
ા કરતાં નથી, તો તમે કે વી રીતે િતસાદ આપવાની ધારણા છે ?





અરસીકૃ ત ટાફને ફરીથી ગોઠવો
અરસીકૃ ત ટાફ માટે રોજગાર બંધ કરવો
અ ય (કપયા
ૃ
ઉ લેખ કરો)
લાગુ પડતું નથી

. 22 શું તમને સલામત સવાઓ
ે
પહોચાડવા
ં
માટે તમારી સં થાની
જ િરયાત નીિતની અસર િવશે િચતાઓ
ં
છ?
ે




હા
ના
મને ખબર નથી
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મતા પર રસીકરણની

. 23 નીચેનામાથી
ં તમારી સં થા પર રસીકરણની જ િરયાત નીિતની અસર િવશે તમને હોય તવી
ે
કઈ િચંતા છે ? (લાગુ પડે તે બધા િટક કરો)













કે ટલોક ટાફ રસીનો ઇનકાર કરી શકે છે અને તમની
ે
વતમાન નોકરી છોડી શકે છે
કટલોક
ે
ટાફ નીિત પરના િવરોધમાં છોડી શકે છ,ે જો આ તેમની અંગત મા યતાઓ સાથે
િવરોધાભાસ ઉભો કરે કરતી હોય
બાકી રહેલ ટાફ જ િરયાતનો િવરોધ કરી શકે છે , અને મનોબળ ઘટી શકે છે
ટાફ િનયો ાને કોટમાં પડકારવા માંગી શકે છે
વૈકિ પક િશિ ત ટાફનો પુરવઠો ઉપલ ધ
ટૂં કા-ગાળાનો ટાફ કવર ખચ
નવા કાયમી કમચારીઓની ભરતી કરવાનો ખચ
નવા કાયમી ટાફની ભરતી કરવામાં લાગતો સમય
ટાફના નવા સ યોને તાલીમ આપવા માટે નો
અ ય (કપયા
ૃ
ઉ લેખ કરો)
મને ખબર નથી

.24 કૃ પા કરી સભિવત
ં
અસરના માણનો અંદાજ આપો








તી અસર
ગંભીર અસર
સાધારણ અસર
મામૂલી અસર
નગ
અસર
મને ખબર નથી

.25 જો તમને લાગે કે વા ય સારવાર અને સામાિજક સારવાર કાયદળ પર રસીકરણ
આવ યકતાની નકારા ક અસરને કોઈ વ તુ યૂનતમ કરી શકે એમ હોય તો એ શું? (લાગું પડતા
બધાને િટક કરો)







રસીની ા યતામાં આસાની
અ તન માિહતીની ા યતા
થાિનક રસીકરણ િન ણાતો તરફથી સહયોગ
મને ખબર નથી
કોઈ નહીં
અ ય ( પ કરો)
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.26 જો તમને લાગે કે રસીકરણ આવ યકતા નીિતને પિરણામે તમારા સંગઠનને કોઈ ફાયદો થઈ
શકે એમ હોય તો એ નીચેનામાથી
ં
ો છે ? (લાગું પડતા બધાને િટક કરો)












દદ ઓના મૃ યુ દરમાં ઘટાડો
રોગચાળો અટકાવી શકાય છે
માંદગીને લીધે કમચારીઓની ગેરહાજરીનું માણ ઘટે છે
કમચારીઓના કોિવડ-19 થી ચેપ ત યિ ના સપકમાં
ં
આવવાથી સે ફ-આઇસોલેટ થવાનંુ
માણ ઓછું થાય છે
માંદગીને લીધે ગેરહાજર કમચારીઓને કવર કરવા બક કે એજ સીને જ રી કમચારીઓ
પાછળનો ખચ બચે છે
માંદગીને લીધે ગેરહાજર કમચારીઓને કવર કરવા ઓછા કમચારીઓની જ િરયાત ારા સમય
બચે છે
કમચારીઓના કોિવડ-19 થી ચેપ ત યિ ના સપકમાં
ં
આવવા અથવા તમના
ે
િમ ો કે
પિરવારજનો પાસેથી પસાર થવા અગની
ં ે િચતામા
ં
ં ઘટાડો
જ ે લોકોની સારવાર ચાલી રહી છે તેમના પિરવારજનો અને િમ ોની િચંતામાં ઘટાડો
કોઈ નહીં
અ ય ( પ કરો)
મને ખબર નથી

.27 કૃ પા કરી સભિવત
ં
અસરના માણનો અંદાજ આપો







ખૂબ જ નોંઘપા ફાયદો
નોઘપા
ં
ફાયદો
સાધારણ ફાયફો
મામૂલી ફાયદો
નગ
ફાયદો
મને ખબર નથી

.28 શંુ તમને લાગે છે કે રસીકરણ આવ યકતા નીિત વા ય કમ ઓ કે સામાિજક સારવાર
દાતાઓએ જન
ે ું પાલન કરવાનું હોય છે એવી અ ય કોઈ વૈધાિનક આવ યકતાઓ સાથે
િવસંગતતા ઉભી કરી શકે છ?
ે





હા
ના
મને ખબર નથી
લાગંુ પડતંુ નથી
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.29 કૃ પા કરી એવી અ ય વૈધાિનક આવ યકતાઓની વધુ િવગતો આપો જે રસીકરણ
આવ યકતા નીિત સાથે િવસંગતતા ઉભી કરી શકે એમ છ.ે

.30 શ આતમાં જેઓ રસી લેતા ખચકાટ અનભવી
ુ
ર ા હતા એવા તમારા કમ ઓ િવશે િવચાર
કરતા, એવા ા અસરકારક ઉપાયો અને પગલાંઓ છે જે એવા કમચારીઓને રસી લેવા માટે રા
કરી શકે એમ છે ?

અમલીકરણ સંબિધત
ં
િવચારણાઓ
આ િવભાગના હેતુ માટે - અિધિનયિમત વૃિ માટે નોંધાયેલ યિ એ કાં તો સવા
ે
દાતા અથવા
નોંધાયલ
ે મનજર
ે ે
છે જે દાતા ારા તેમના વતી અિધિનયિમત વિૃ ને સંચાિલત કરવા િનયુ
કરાયેલ યિ છે ,
ાં દાતાએ તેમની તે અિધિનયિમત વૃિ ઓ સંબિધત
ં
રોજબરોજની
કામગીરી કરવાની હોતી નથી. એક નોંધાયલ
ે યિ તરીકે , નોંધાયલ
ે મનજરની
ે ે
તેમના હો ાના
સંબધમા
ં
ં કટલીક
ે
કાનની
ૂ જવાબદારીઓ છ.ે
આ પરામશને પિરણામ વ પે ા ય અિભ ાયની િવચારણાને આિધન, રસીકરણની આવ યકતાને
વૈધાિનક આધાર આપવાનો સરકારનો અિભગમ વા ય અને સામાિજક સારવાર અિધિનયમ
2008 (અિધિનયિમત વૃિ ઓ) િનયમનો 2014માં સંશોધન મારફત રહશે
ે .
આવું સંશોધન િનયમનોના ભાગ 3 માં, મોટા ભાગે િનયમ 12(2)(h)ની પૂરવણી તરીકે િનયમન 12
(જ ે સલામત સારવાર અને ઉપચાર સાથે સંબિધત
ં
છે ) માં, મળભત
ૂ
ૂ માનદં ડોમાં નવી જોગવાઈ
વ પે દાખલ કરશે, જમાં
ે એ આવ યક છે કે સલામત સારવાર અને ઉપચાર પૂરી પાડવાના એક
ભાગ પે દાતાએ વા ય સારવાર સાથે સંકળાયલ
ે હોય એ સિહત ચપના
ે
સારના જોખમોનંુ
આકલન, અટકાયત, િનદાન અને િનયં ણમાં લવં
ે ુ અિનવાય છ.ે ચેપ િનવારણ અને િનયં ણ અગે
ં ની
િે ટસના િનયમ અને તેની સાથે સંકળાયેલ માગદિશકાને પણ અ તન કરવામાં આવશે. આ
િનયમ વા ય અને સામાિજક સારવાર અિધિનયમ 2008ના ખંડ 21 હેઠળ રા ના સિચવ ારા
ઇ યુ કરવામાં આવે છે અને જેમાં દાતાએ િનયમનોના િનયમન 12 હેઠળ તમની
ે
જવાબદારીઓનંુ
પાલન કરતી વખતે તેનો આદર કરવો અિનવાય હોય છે . િે ટસના િનયમોમાં ડા ટ સંશોધન આ
પરામશની સાથે જ િસ કરવામાં આવેલ છે (જુ ઓ પિરિશ બી) નીચેના
ોના જવાબો ારા
અમે આના પરના આપના િવચારો આવકારીએ છીએ.
આ અિભગમ હેઠળ, એવા પરાવાની
ુ
તપાસ કરવાની જવાબદારી CQC નોંધાયલ
ે યિ (જ ે સવા
ે
દાતા અથવા નોંધાયલ
ે મન
ે જર
ે
છે ) ની રહેશે જ ે સીધી સારવાર હાથ ધરવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે
છે અથવા CQC અિધિનયિમત વૃિ ભાગ પ અંગત સારવારથી રસી આપવામાં આવે છે અથવા
તબીબી િ એ રસી લેવામાથી
ં બાકાત રાખવામાં આવે છે . આનો અથ એ કે કમચારીઓએ
નોંધાયલ
ે યિ ને એવો પુરાવો આપવો પડશે કે તેમણે રસી લઈ લીધી છ.ે
જેમણે રસી લઈ લીધી છે અને નોંધાયલ
ે યિ સમ તની
ે સાિબતી આપવાની છે તેવા લોકો માટે
ે ઉપાય અગ
ં ે સરકાર કાળ પૂવક િવચારણા કરી રહી છ.ે દાખલા તરીકે આમાં મોબાઇલ ફોન
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એિ લકે શન પર અથવા અ ય કોઈ નોન-િડિજટલ ટ ( માણપ ની હાડ કોપી) મારફત રસીકરણનંુ
ટે ટસ બતાવવ.ંુ ઘર બેઠા કોિવડ-19 ની સારવાર અંગેના િનયમોમાંથી મળે લ બોધપાઠો વા ય
અને સામાિજક સારવારની અ ય સુિવધાઓમાં આના અમલીકરણની ણ કરશે.
નવા િનયમો અમલમાં આવે એ પહેલા કટલા
ે
િદવસોની છૂ ટ આપવી એ અંગે પણ સરકાર િવચારણા
કરી રહેલ છ.ે
અમારી અપે ા એવી છે કે નોધાયલ
ં
ે યિ તમના
ે
કમચારીઓની નોકરી અથવા યવસાિયક
વા ય રેકોડના ભાગ પે રસીકરણના રેકોડ પોતાની પાસે રાખશે.
અમારો આશય િબન-અિધિનયિમત ે ોમાં નોકરી માટે રસીકરણની શરત રાખવાનો નથી. આમ
છતાં, એ અગ યનંુ છે કે આ સેવાઓ માટે કામ કરતા લોકોમાં રસી લેવાનું માણ નોંધપા તર ે
ઉપર લઈ જવામાં આવે, કારણ કે સાર મેળવતા લોકો પકી
ૈ નોધપા
ં
સં યામાં લોકોને કોિવડ-19
અથવા લુના ચપન
ે ે પગલે ગંભીર પિરણામોનંુ જોખમ વધારે હોય છ.ે તેથી િબનઅિધિનયિમત
ે ોમા સરકાર કે વી રીતે રસીકરણનું માણ વધારવાને ો સાહન આપી શકે એ અંગે અમે તમારા
િવચારોને આવકારીએ છીએ.
પરામશને પગલે સરકાર આ નીિતને અનુસર ે છે એવા સંજોગોમાં, અમલીકરણને ો સાહન આપી
શકાય એ માટે અમે વા ય અને સામાિજક સારવાર ે ે કામ કરતા અમારા સહયોગીઓ સાથે
કામ કરીશું.

બૂ ટસ અને િમિ ત ડોઝ
વા ય ગૃહોમાં કામ પર રાખવાની એક શરત તરીકે રસીકરણ સંબિધત
ં
િનયમનોમાં એ આવ યક
ં
છે કે વા ય સારવાર સિવધા
ુ
કે ોમાં કામ કરતા હોય એ તમામે MHRA લાઇસે સીગ
ારા
િનધાિરત કરવામાં આ યા મુજબ કોિવડ-19 રસીના તમામ ડોઝ લવાના
ે
રહશ,
ે ે િસવાય કે એની છટ
ૂ
હોય કે એમાંથી બાકાત રાખવામાં આવેલ હોય. આ િનયમો બનાવવામાં આ યા યારે તેના સપૂ
ં ણ
કોસમાં બૂ ટરને સામેલ કરવામાં આવેલ ન હતંુ કારણ કે એ સમયે JCVI એ સભિવત
ં
કોિવડ-19
રસીના બૂ ટસ માટે ભલામણ કરી ન હતી. કોિવડ-19 બૂ ટર રસી માટે JCVI ની વચગાળાની
સલાહ છે કે આગામી િશયાળામાં જેમને કોિવડ-19 નો ચેપ લાગવાનંુ ગંભીર જોખમ છે એને વધમાં
ુ
વધુ અટકાવી શકાય એ માટે કોઈપણ સંભિવત બૂ ટર ો ામ સ ટે બર 2021થી શ કરી દવો
ે
જોઈએ. બૂ ટર ો ામ અંગે JCVI ની આખરી સલાહ ટૂં ક સમયમાં આવી રહી છે . આ સલાહને
પગલે, સરકાર સપણ
ં ૂ કોસની મયાદાની અદર
ં રહીને ાથિમક ડોઝના સમયપ કમાં બૂ ટર ડોઝને
સમાવી લેવા અગ
ં ે િવચારણા કરશે.
રસીકરણની સં યા, કાર અને રસીની જ િરયાતના સંદભ માં વા ય અને સામાિજક સારવાર
કે ોમાં એ લ અને સાત યપૂણ અિભગમ સુિનિ ત કરવા જ ર પ યે વા ય સારવાર સુિવધા
કે ોના િનયમોમાં સુધારો કરવા અંગે પણ સરકાર િવચારણા કરશે. કોઈપણ આખરી િનણય JCVI
ની સલાહને આિધન છે.
વા ય સારવાર ગૃહોના સદભમા
ં
ં આવ યકતાઓ હાલમાં
ાં લોકોએ કોિવડ-19 રસીના િમિ ત
ડોઝ લીધા છે અથવા MHRA મા ય રસી િસવાયની રસીના બધા ડોઝ પૂરા કયા છે એવા લોકોને
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રસી આપવા માટે ઓળખ કરતું નથી. િમિ ત ડોઝ આપવો કે નિહ એ અંગે અને જો એમ કરવાનંુ
હશે તો સંબિધત
ં
હેર વા ય સલાહ મળવવા
ે
સિહત ભિવ યની જ િરયાતોમાં ા કારના
ડોઝનો સમાવેશ કરવો જોઈએ સરકાર કાળ પવક
ૂ
યાન આપશ.ે સરકાર એ બાબત પર પણ
કાળ પૂવક યાન આપશે કે સંબિધત
ં
હેર વા ય સલાહ મળવવા
ે
સિહત િવદે શમાં રસીકરણને
અિધિનયિમત કરવી અથવા આપવી કે નિહ, ભિવ યની જ િરયાતોમાં ા કારના ડોઝનો
સમાવેશ કરવો જોઈએ કે નહીં.

કે ર

ોિલટી કિમશનની ભિમકા
ૂ

ઉપર િનધાિરત કરલ
ે અિભગમ હેઠળ ઉિચત કસોમાં
ે
અમલવારીની કાયવાહી કરવી અને તેનું
મોનીટર કરવાની જવાબદારી CQC ની રહેશ.ે
નોંધણીના સમયે અને િનરી ણ વખતે, નોધાયલ
ં
ે યિ એ એવો પરાવો
ુ
આપવાનો રહેશે કે જે
લોકોને અિનિધયિમત વૃિ કરવા માટે મૂકવામાં આવેલ છે તેમને MHRA મા ય કોિવડ-19 અને
લુની રસી આપવામાં આવેલ છ.ે
કાયદાનું પાલન થતું નથી તેવા સંજોગોમાં CQC અમલીકરણ નીિતને સુસંગત રહીને ઓળખ
કરાયેલ તમામ પરાવાઓ
ુ
તમજ
ે
હેર િહત પરી ણ સતોષવામાં
ં
આવેલ છે કે કે મ તેને યાનમાં
રાખીને અમલીકરણ માટે જોખમ આધાિરત માણસરનો અિભગમ અપનાવશે. CQC પાસે િસિવલ
અમલીકરણની અને મોટા ભાગના ગભીર
ં
િક સાઓમાં દાતા અથવા નોંધાયલ
ે મેનજર
ે
સામે
અપરાિધક અમલીકરણની સ ાઓ રહેશે.
CQC પાસે ઉપલ ધ અપરાિધક અમલીકરણમાં સામેલ છે : ચેતવણી નોિટસ આપવી, નોધણીની
ં
શરતો લાદવાની, બદલવાની કે તન
ે ે હટાવવાનો તાવ કે િનણયની નોિટસ આપવી, નોધણી
ં
થિગત કે રદ કરવાના તાવ કે િનણયની નોિટસ આપવી, યિ ની ં દગી, વા ય અથવા
શારીિરક સુખાકારીને ગભીર
ં
જોખમ હોય યાં તા કાિલક નોધણી
ં
રદ કરવા માટે અદાલત સમ
અર કરવી અને
ાં યિ ને શારીિરક િતનંુ જોખમ છે યાં નોધણીની શરતો થિગત કે
બદલવાના િનણય અગ
ં ે તાકીદની નોિટસ આપવી.
િનયમ 12 દાતા અને નોધાયલ
ં
ે મનજર
ે ે
ઉપર સલામત સારવાર અને ઉપચાર પરી
ૂ પાડવાની શરતો
લાદે છે . આમાં વા ય સારવાર સાથે સકળાયલ
ં
ે હોય એવા લોકો સિહત દાતા અને નોધાયે
ં
લ
મેનજર
ે ે જોખમનું આકલન કરવાનો અને ચપ
ે અટકાવવાનો, િનદાન કરવાનો અને તેને િનયિં ત
કરવાનો સમાવેશ થાય છે . આ વા ય અને સામાિજક સારવાર અિધિનયમ 2008ની કલમ 21
હેઠળ રા ના આઇપીસી કોડના સિચવ ારા ઉમેરવામાં આવે છે . િનયમ 12નો ભંગ થવાથી
ટાળી શકાય એવંુ જોખમ ઉભું થાય અથવા સેવા ઉપયોગકતાને ટાળી શકાય એવંુ નોધપા
ં
જોખમ
ઉભું થાય એવા સજોગોમાં
ં
દાતા કે નોધાયે
ં
લ મેનેજર સામે અપરાિધક ગુ હો દાખલ થઈ શકે છે
અને અપરાિધક અમલીકરણની કાયવાહી કરવી કે નિહ તે અંગે CQC િવચાર કરશે. નોધાયલ
ં
ે
મેનજર
ે
કે દાતા ારા આચરવામાં આવેલ ગુ હા માટે મહ મ િનધાિરત દં ડ નોિટસ અનુ મે
£2,000 કે £4,000 છે. િનયમનો ભંગ થતો રોકવા માટે જ રી અને ઉપયુ હોય તમામ ઉપાયો
અને તમામ યાજબી પગલાઓ નોંધાયલ
ે યિ એ લીધા છે એ સાિબત કરવા બચાવની તક તેને
આપવામાં આવે છે .
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નીચેનો
ખાસ કરીને એવા લોકો માટે છે જેઓ દદ ઓ અને સેવાના ઉપયોગકતાઓને વા ય
અને સારવારની સેવાઓ પહોંચાડી ર ા છ.ે
.31 તમે લુ અને કોિવડ-19 બંનની
ે રસી લીધી છે અથવા તમને રસી લેવામાથી
ં મિુ
આવેલ છે એ તમે કે વી રીતે બતાવવાનું પસદ
ં કરશો?





આપવામાં

મોબાઇલ ફોન એિ લકે શન
પોતાનું લેિખત કબલાતનામં
ૂ
ુ
મને ખબર નથી
અ ય ( પ કરો)

આ
આગલી હરોળના વા ય કમ ઓ અને સામાિજક સારવારના કાયકરોનંુ સંચાલન
કરનારાઓ માટે છે કારણ કે અમે એ સમજવા માગીએ છીએ કે જે લોકોએ રસી લીધી નથી એવા
લોકો તરફ મેનજરો
ે
કે વો િતભાવ આપે છે.
.32 જ ે લોકોને તમે કામે લગા યા છે તમણ
ે
ે એ બતાવવાની જ ર પડશે કે તેઓએ લુ અને
કોિવડ-19 બંનની
ે રસી લઈ લીધી છે અથવા તેઓને રસી લેવામાથી
ં મિુ
આપવામાં આવી છ.ે
તમે એ કે વી રીતે બતાવશો કે તેઓએ આ કયુ છ?
ે





મોબાઇલ ફોન એિ લકે શન
પોતાનું લેિખત કબલાતનામં
ૂ
ુ
મને ખબર નથી
અ ય ( પ કરો)

.33 કોિવડ-19 અને લુની રસી અપાવવા માટે જઓ
ે િબનઅિધિનયિમત ભિમકામા
ૂ
ં કામ કરે છે
તેમને ો સાિહત કરવા સરકાર શંુ કરી શકે ?

.34 પેિ ટસની િનયમસિહતામા
ં
ં

તાિવત ઉમેરો - માપદડ
ં 10 - પિરિશ B ના સદભમા
ં
ં આપને

કોઈ િટ પણીઓ હોય તો અમે એને આવકારીએ છીએ

.35 આ પરામશના સબધમા
ં ં
ં તમારે કોઈ વધુ િટ પણીઓ કરવી હોય તો અમે એને આવકારીએ
છીએ.

25

પિરિશ

A

વા ય અને સામાિજક સારવારમાં કોિવડ-19 રસી લેવાના માણને
ો સાિહત કરવા સરકાર ે શું કયુ છે
રસી લેવાનાં અિભયાનનાં ચાલું કામનાં કાય મ પર વધુ માિહતી, સલભતામાં
ુ
સુધારો કરવાનાં
પગલાઓ અને રસી લેવામાં ખચકાટ અનુભવતા હોય તેવા લોકોની િચંતાઓનંુ સબોધન
ં
કરવા
સિહત, UK કોિવડ-19 રસીકરણ લેવાનો લાન 13 ફે આરી
ુ
2021 નાં રોજ કાિશત માં થાિપત
કરેલી છ.ે

સામાિજક સારવાર
સામાિજક સારવારમાં કાય કરતા કમ ઓમાં રસી લેવાના માણને સહયોગ આપવા અમે
કામગીરીના લિ ત કાય મ ારા કાય કરી ર ા છીએ. કાયદળમાં રસી લેવા અંગે િવ ાસ
બંધાવવા, અમે સઘન માિહત સંચારનો કાય મ આપી ર ા છીએ જેમાં સામેલ છ:ે


િવિવધ કારની સંચાર ચેનલોમાં એક સાથે શેર કરવામાં આવતી સૂચનાનુસાર તૈયાર કરેલ
સંચાર સામ ી (પો ટસ, વીિડયો, લીફલે સ અને શરે કરી શકાય એવી સોિશયલ મીિડયા
સામ ી).



ં સિવસ પર બકીગને
રસી લેવા અંગે િવ ાસ થાિપત કરવા અને નેશનલ બૂકીગ
ૂ ં
ો સાિહત
કરવા માટે િડિજટલ િવ ાપનો સાથે સામાિજક સારવારના કાયકરોને લ માં રાખી નાણાં
ચૂકવીને તૈયાર કરવામાં આવતી િવ ાપન ઝુ ં બશ
ે



િહતધારકની ટલિકટ
ૂ
(



િવ ાસના વાતાવરણનું િનમાણ કરવા અને ગરમાગ
ે
દોરતી માિહતીથી બચાવવા
ભાવકારીઓ, નેતાઓ અને જેમણે પહલાથી
ે
જ રસી લઈ લીધી છે એવા ગૃહ સારવાર આપતા
કમ ઓનો ઉપયોગ કરીને રચના ક સંદે શા તૈયાર કરવા



એકબી ના સહયોગમાં રસી લેવામાં રદ દાખવતા લોકોના જુ દા જુ દા િવ ાસ જૂ થો સાથે જુ દી
જુ દી ભાષામાં સાિહ ય સામ ી અને ટૂં કી ણકારી િસ કરવી



સામાિજક સારવારના કમ ઓના સવાલો અને રસી અગ
ં ે તેમની િચંતાઓ અંગે િ લિનકલ
િન ણાતો ારા જવાબો આપવા સિહત સામાિજક સારવારના કમ ઓ માટે વિબનાર
ે

ો અને જવાબો, માગદશન અને સચાર
ં
સામ ી)

સામાિજક સારવાર કમ ઓમાં રસી લેવાનંુ માણ વધારવા રાિ ય, ાદિશક
તમજ
ે
થાિનક ક ાએ
ે
આગળની કાયવાહીની ગિત અને તન
ે ે ઓળખી કાઢવા અમે સહભાગીઓ અને િહતધારકો સાથે
ઘિન રીતે સતત કાય કરીએ છીએ.

વા ય સારવાર
NHS એ માિહતી કે િ ત સમાવેશન યહરચના
ૂ
અપનાવી છે જે સીધા NHS કમ ઓ પાસેથી
ો
અને િચંતાઓ સાભળ
ં
ે છે અને રસીના માણ સંબિધત
ં
NHS કાયદળનો દરક
ે સ ય માિહતગાર
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િનણય લઈ શકે એ સુિનિ ત કરવા સહાયક રીતે સંચાર યવ થાને લ માં રાખે છે . રસી લેવાના
માણમાં વધારો કરવા માટે લેવામાં આવેલ ચો સ પગલાઓમાં સામેલ છ:ે




માિહતી પહોચાડવા
ં
અને સમ યાઓનંુ િનવારણ કરવા િવ સિનય મેસે જર સવાઓનો
ે
ઉપયોગ કરવો:


થાિનક િ લિનકલ િન ણાતો, કમચારીઓના નેટવકની દોરવણી અને સમ યા િનવારણના
િવશેષ ોના ાનનો ઉપયોગ કરીને દાતાઓને 'વ યુઅલ ટાઉન હોલ'ની િડિલવરી



ઉપ વી કાઢે લ વાતોને દૂ ર કરવા અને સમ દે શમાં મહ વના ટ ટોનંુ િતિનિધ વ કરતા
HRD િવભાગના હાજર 100 થી કમ ઓમાં રસીકરણ શ કરવાના સહયોગની સમજણ
માટે વિૃ સ અને HR િડર ે ટરો સાથે
ો રી અને સવાદ
ં



રસીકરણનંુ માણ વધારવા તેમના સબિધત
ં ં
િવ તારોમાં કામ કરતા સદ યોની ભાગીદારી
સાથે - ચીફ પીપલ ઓિફસર (CPO) અ ણી સંશોધકોનંુ એથિનક માઇનોિરટી િ લિનકલ
એડવાઇઝરી ગૃપ, વપારી
ે
યુિનયનો, િતિનિધ પ સં થાઓના વડાઓના અવાજમાં
તૈયાર કરલ
ે સંદે શા



CPO એ ટે સ અને ફે િસિલટી સંદભ જથો
ૂ - 185,000 એ ટે સ અને સુિવધા કમ ઓનું
િતિનિધ વ કરતા મહ વના ટ ટ અને સગઠનોમાથી
ં
ં
િતિનિધઓ



CPO ધમગુ , આ યાિ ક નેતાઓનું જૂ થ - NHS માં 90% કરતા વધારે િવ ાસ
ધરાવતા િતિનિધઓ, 200,000 કરતા વધારે કમચારીઓ કામ કરતા હોય એવા
સંગઠનના િતિનિધઓ



મુિ લમ અને આિ કન કરિબયન
ે ે
ઇનસાઇટ ગૃપ - 30 કરતા વધુ ભાવકારી ધમ ,
સમુદાયના જૂ થો, મેિડકલ અને શૈ િણક િવ ાનો. આ નતાઓએ
ે
100,000 કરતા વધુ
લોકો સુધી પહોચી
ં શકાય એ માટે તેમની વ ચે 100 થી વધુ વેિબનાર કયા છ.ે આ જૂ થમાં
3 મોટા મુિ લમ ટીવી નટવક,
ે
મિુ લમની સૌથી મોટી િતિનિધ પ સં થા વા ય
સારવાર કમચારીઓ અને દશમા
ં સૌથી મોટી સોમાલીની િતિનિધ પ સં થા
ે



લંડનમાં કમચારીઓ સાથે જનન મતા અને સગભાવ થાના મુદાઓ પર કે િ ત કરતા 5
સવાલ-જવાબ સ . રસી અને જનન મતા અંગે ચીફ િમડવાઇફરી ઓિફસર અને
અ ણી િ લિનિશયનની ગેરમા યતાઓને દૂ ર કરતા વીિડયો બનાવવામાં આ યા

સહાયકારી વાતચીત:


CPO (NHS) એ તમામ ટ ટ ચીફ એિ ઝ િટ
ુ સ અને માનવ સંસાધન િવભાગના
વડાઓને તમામ NHS કમ ઓ લાઇન મનજર
ે ે
(અથવા અ ય િવ ાસુ યિ ) સાથે
રસીકરણને લઈને તેમની ચો સ સમસયાઓનંુ િનવારણ કરવા યિ ગત રીતે મળી
સહાયકારી વાત કરે એ સુિનિ ત કરવાની િવનંતી કરતા પ ો તેમને લ યા હતા. આ
કરવાનો આધાર ાથિમક સારવારમાંથી થયલ
ે અનભવો
ુ
હતા જ ે દશાવતા હતા કે
માિહતી દ યિ ગત સહાયકારી વાતચીતને કારણે રસી લેવાનો ારિભક
ં
ઇ કાર
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કરનારાઓની સં યામાં 70% જેટલો ઘટાડો જોવા મ યો હતો. સહાયકારી વાતચીતને
પગલે તમામ દે શોમાં રસી લેનારાઓની સં યામાં વધારો જોવા મ યો હતો એટલંુ જ નિહ
કે ટલાક િવ તારોમાં તો 10% કરતા વધુ વધારો જોવા મ યો હતો.


લંડનમાં જે બ યુ તન
ે ે આધારે ટ ટના નોધપા
ં
પગલાઓમાં
ં
સામેલ છે :


દરક
ે ટ ટમાં જોઈ શકાય એ રીતે રસીની િહમાયતકતા તરીકે સમય બચાવીને કાય કરતા
અને જેમને તેમના િવભાગને લઈને સમ યા હતી તેમના સપક
ં
કે તરીકે "વેિ કન
ચેિ પયનો” પ રીતે જોવા મ યા



િ લિનકલ ઇ સાઇટની સિનિ
ુ
તતા િડિલવરીના કે માં છે - જ ે લોકો રસી લેવામાં આશંકા
રાખે છે તેમને રસી લેતા કરવામાં િવ ાસ જગાવવા મોટા ભાગે એક િવ સિનય તબીબી
અવાજ મહ વપૂણ છે . ાથિમક સારવારના અમારા અનુભવો દશાવે છે કે રસી લેવામાં
ખચકાટ અનુભવતા લોકોની િ લિનિશયન સાથે યિ ગત રીતે વાતચીત કરવાથી રસી
લેવા તયાર
ૈ
થનારાઓની સં યામાં 70%નો વધારો થયો હતો



એકબી સાથે િમ તા - વધુ સારી કામગીરી કરતા ટ ટ અને ઓછી સારી કામગીરી કરતા
ટ ટોએ એકબી ના િમ બની તમની
ે
બે ટ ેિ ટસ અને રસીકરણ અંગની
ે
યૂહરચનાઓ એકબી સાથે શરે કરવી



િવ સિનય નેતાઓનો ઉપયોગ - ટ ટ રસીકરણને આગળ વધારવાની ઝુ ં બેશમાં
િવ સિનય નેતાઓને સામેલ કરવાનંુ ચાલંુ રાખવંુ ખાસ કરીને રમાદાનના મિહનામાં આ
સફળ થયું હતું, જણે
ે રમાદાન માટની
ે આપણી રાિ ય કાય થળ િવચારણાઓનો ઉપયોગ
કરીને રસીની િહમાયતને મદદ કરવા માટે ટ ટના ઇમામોનો ઉપયોગ કરવાની અજોડ તક
ઉભી કરી હતી



અનકળ
ુ ૂ સમય અને રસી કે ો સુધી પહોંચ - રસી કે ો જમાં
ે રાિ ના સમયે અને મોડે સુધી
કમચારીઓ કામ કર ે છે રસી આપવા માટે ના વૈકિ પક થળો જમ
ે કે ફામસી વગરે ે પર
તેમના અનક
ુ ૂ ળ સમય અને થળે કમચારીઓ તમનં
ે ુ આઇડી રજૂ કરે એ માટે સદશાઓનો
ં ે
મારો ચાલું રાખવો



ટાફ નેટવકનો ઉપયોગ - સહાયક સંગઠનો અને BAME, મિહલાઓ અને એના જવા
ે
અ ય નેટવકની સામલગીરી
ે
અને કમચારીઓની હાજરીને ો સાહન



જનન મતા પર સવાલ-જવાબનો વ યુઅલ કાય મ - લંડનના તમામ કમચારી સ યો
ારા હાજરી આપવામાં આવી હતી, પુ ષ અને ી કમચારીઓને તેમની જનન મતા
પર રસીકરણની અસરને લઈને સહકાયકરોને તેમના
ો અને િચંતાઓ રજૂ કરવાની તક
આપવામાં આવી હતી

લુ રસીકરણની સં યાને ો સાહન આપવા સરકાર ે શંુ કયુ
સામાિજક સારવાર કમ ઓ
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સામાિજક સારવારના તમામ કમ ઓને લુની રસી મળે એ સુિનિ ત કરવા, સામાિજક સેવાના જે
કમ ઓને તેમના કાય થળે તેમના GP અથવા ફામસી ારા િવના મૂ યે રસી આપવામાં આવી નથી
તે તમામ પુ ય વયના સામાિજક સેવાના તમામ કમ ઓને સરકાર દર વષ NHS મારફતે લુની રસી
િવના મૂ યે દાન કરી છ.ે 2020 થી 2021 ની િસઝન માટે સરકારે સામાિજક સારવાર સેવાના
તમામ પુ ત કમચારીઓને તેમની પાસે યવસાિયક વા ય યોજના છે કે નિહ એને યાનમાં લીધા
િસવાય 100% રસી દાન કરવામાં આવેલ છ.ે રસીકરણ વધારવા માટે સરકારે લીધેલ અ ય
પગલાઓમાં સામલ
ે છ:ે



રસીકરણ આડે ના અવરોધો દૂ ર કયા, દાખલા તરીકે આઇડીની આવ યકતા



સામાિજક સારવાર સવાના
ે
પુ ત કમ ઓને તેમના કાય થળે રસી અપાવવા માટે ફામાિસ ટને
સિ ય બના યા, એનો એ અથ એ કે સામાિજક સારવાર સેવાના કમ ઓને તેમની રસી લવા
ે
માટે અલગથી સમય ફાળવવો પ યો નહોતો કે એ માટે દૂ ર વાસ કરવો પ યો નહોતો



સૂચનાનુસાર તૈયાર કરલ
ે સંચાર સામ ી (પો ટસ, વીિડયો, લીફલે સ અને શેર કરી શકાય
એવી સોિશયલ મીિડયા સામ ી) CARE એપ, સા ાિહક સમાચારપ , અને પુ ય સામાિજક
સારવાર અને DHSC સોિશયલ ચેનલોમાં શેર કરવામાં આવી



રસી લેવા અંગે િવ ાસ થાિપત કરવા સામાિજક સારવારના કમ ઓને લ માં રાખીને
નાણાંની ચકવણી
ૂ
કરીને િડિજટલ િવ ાપનોમાં િવ ાપન ઝુ ં બેશ



NHS અથવા થાિનક સ ામંડળની યવસાિયક વા ય યોજનાના ભાગ પે કમચારીઓને
લુની રસી અપાવવા યવસાિયક સવાના
ે
કમ ઓ (નોધાયલ
ં
ે નસ સિહત) ને સહાિયત કરવામાં
આવે છે

વા ય સારવાર સેવા કમ ઓ
2011થી કે ટલીક ચો સ દરિમયાનગીરી કરવામાં આવે છે જેની સરખામણી રસીકરણની સં યા
સાથે સરખાવતા સકારા ક અસર જોવા મળી છે :
 2011 થી 2012 ની િસઝનમાં ઓછા રસીકરણ દરના કારણોની તપાસ કરવાના કાય મના એક
ભાગ પે, વા ય સારવાર સવાના
ે
કમ ઓમાં લુની રસી આપવાનંુ માણ ઉંચે લઈ જવાને
ો સાહન આપવા માટે NHS એ લોયસ ારા આપવામાં આવેલ ' લુ ફાઇટર’ અિભયાનને
આરો ય િવભાગ ારા નાણા પૂરા પાડવામાં આ યા હતા. 2019 થી 2020 ની િસઝનમાં
માકિટં ગ અિભયાન િડિલવર કરવાની જવાબદારી PHE અને NHSEI ને માથે નાખવામાં આવી
હતી.
 2013 થી 2014 ની િસઝનમાં DHSC એ 75% લ ાકની
ં
અપે ા િનિ ત કરી
Commissioning for Quality and Innovation (CQUIN) યોજનાને ગિતશીલ કરી હતી
 2018 થી 2019 ની િસઝનમાં કમચારીઓ ારા 'ઓ ટ-આઉટ’ ફોમ પૂણ કરવામાં આ યંુ હતંુ
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2019 થી 2020 ની િસઝનમાં - NHSEI એ વધુ સારી કામગીરી કરતા અને ઓછી સારી
કામગીરી કરતા ટ ટોને 'buddying -િમ તા’ િસ ટમ સાથે િલ ક કરવાનંુ શ કયુ હતું



િવિવધ કારના લાભાથ ઓને સામલ
ે કરવા ચો



કમચારીઓને લુની રસી અપાવવાના મહ વ પર ભાર આપવા અને વધુ કમ ઓ રસી લે એને
ો સાહન આપવા NHS ઇં લે ડના િસિનયર િ લિનિશય સનો ટ ટના સીઇઓને પ



વા ય સારવાર કમ ઓમાં રસીકરણ અંગે કે સ ટડીઝનંુ એક ીકરણ, સિહયારી બે ટ ેિ ટસ
અને રસીકરણ વધારવાને લઈને ટ ટ પાસેથી અગ યના બોધપાઠો



બુલેિટન, સોિશયમ મીિડયા અને િહતધારકોની ચેનલો મારફતે મહ વપૂણ સદશાઓ
ં ે
સાિરત
કરવા માટે ની ઝુ ં બશ
ે

સ સસાધનો
ં

આ દરિમયાનગીરીઓ ઉપરાત
ં , વા ય સારવાર કમ ઓમાં રસીકરણ માણને NHS ઇં લે ડ ારા
કાળ પૂવક મોનીટર કરવામાં આ યું હતું અને ટ ટો તેમજ જ ે િવ તારોમાં વધુ યાન આપવાની
ં
જ ર હતી તેવા દશોની
અદર
ં
ગિતની સમી ા માટે િનયિમતપણે સામેલગીરી મીટીગો
ે
યોજવામાં આવી હતી.
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પિરિશ બી - િે ટસની િનયમસિહતા
ં
- માપદડ
ં 10 માં
અિધિનયિમત

વૃિ ઓના

તાિવત ઉમરો
ે

દાતાઓ

અિનિધયિમત વૃિ ઓના નોધાયલ
ં
ે
દાતાઓએ17 એ સિનિ
ુ
ત કરવંુ જોઈએ કે તેમની પાસે
COVID-19 અને ફલુના રસીકરણના સંદભમાં નીિતઓ અને કાયપ િતઓ અમલમાં છ:ે
CQC અિધિનયિમત વૃિ પર ચાલુ રાખવાના ભાગ પે જેમને સીધી સારવાર અથવા અંગત સારસંભાળમાં મૂકવામાં આ યા છે તેઓએ નોધાયલ
ં
ે યિ ને એવો પુરાવો આપવો અિનવાય છે જે
દશાવતો હોય કે તેઓએ િનિ ત સમયમયાદાની છૂ ટની અંદર MHRA મા ય કોિવડ-19 રસી અને
લુની રસીના જ રી ડોઝ લઈ લીધા છ,ે િસવાય કે : જમને
ે
કામે લગાડવામાં આ યા છે તેઓ એવો
પુરાવો રજૂ કરી શકે કે શા માટે તેમણે કોઈ અિધકૃ ત કોિવડ-19 અને/અથવા લની
ુ રસી લવી
ે
જોઈએ નહી તે માટે તેમની પાસે ચેપી રોગો સામે રસીકરણ કરાવવા અંગે ીન બૂકને સુસગત
ં
તબીબી કારણ છે .
જેમને કામે લગાડવામાં આ યા છે તઓ
ે
તબીબી કારણોસર રસી લઈ શકે એમ નથી એવા લોકો
માટે નોંધાયલ
ે મનજર
ે ે
(અથવા તેની સમક
યિ )એ જોખમનંુ આકલન કરવાનું કાય પૂણ
કરવાનું રહશે
ે અને જોખમને નાબૂદ કરવા માટે ઉિચત પગલાં લવાના
ે
રહશે
ે .
નોંધાયલ
ે
દાતા એ દશાવી શકે એ જ રી બનશે કે :






એવા રકોડ
ે
છે જે ઉપર જણાવેલ પુરાવો આપવામાં આવલ
ે છે એની ખાતરી કરે છ.ે આ
રેકોડ નોંધાયલ
ે મનજર
ે ે
(અથવા તની
ે સમક
યિ ) ારા ડટા
ે
ોટે શન અિધિનયમ
2018નંુ પાલન કરીને સલામત રીતે રાખવામાં આવશે.
જમને
ે
કામે લગાડવામાં આ યા છે તેમના રસીકરણ અંગની
ે યો યતાની િનયમ 12 ને
સુસંગત રહી િનયિમતપણે સમી ા કરવામાં આવે છે
જમને
ે
કામે લગાડવામાં આ યા છે તેમને રસી આપવાના સંદભમાં ઉિચત સમથનકારી
દ તાવેજો અને માિહતી છે
જમને
ે
કામે લગાડવામાં આ યા છે તેમને રસી ા ય કરાવવા અંગેના ઉિચત સમથનકારી
દ તાવેજો આપવામાં આવે છ.ે

ગૃહ સારવારમાં જેમને રહેવાની યવ થા આપવામાં આવે છે તેમને નિસગ કે અંગત સારવારની જ ર છે એવા લોકો
માટે ની અિધિનયિમત વિૃ ઓના નોધાયલ
ં
ે
દાતાઓએ િનયમસિહતાનો
ં
આ િવભાગ િરફર કરવાનો રહેશે નિહ કારણ
કે તે કોિવડ-19 રસીકરણની આવ યકતા સાથે સંબિધત
ં
છે. આવા નોધાયે
ં
લ દાતાઓએ એના બદલે તેમના તઓએ
ે
એ િનયમસંિહતા િરફર કરવી જોઈએ જ ે ખાસ કરીને સારવાર ગૃહોમાં કોિવડ-19 રસીકરણ અંગે અમલમાં મૂકવામાં
આવેલ આવ યકતા સાથે સંબિધત
ં
છે
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પિરિશ

A

સમાનતા કાયદો 2010:
અમા ં ારં િભક પિ લક સે ટર ઇિ ટી યટી
ુ (PSED) િવ ષણ
ે
દશાવે છે કે વા ય અને
સામાિજક સારવારના ે માં કોિવડ-19 અને લુ રસીકરણની શરત રાખવાથી કટલાક
ે
ચો સ
જૂ થોને તેની અસર થઈ શકે છ.ે

વા ય સારવાર કાયદળ
આ િવ ષણ
ે
NHS કાયદળ અને NHS િડિજટલ ારા કાિશત જનરલ િે ટસ કાયદળની માિહતી
પર આધાિરત છે18. કાયદળનો ઉપલ ધ ડટા
ે મોટા ભાગના કમચારી જૂ થો ભાિવત થયાનંુ દશાવે
છે આમ છતાં એવો કોઈ પુરાવો નથી જ ે સૂચવતો હોય કે નીચે સંદિભત કાયદળનંુ બંધારણ
કમચારીઓના ભાિવત જૂ થોની સંપણ
ૂ સૂિચના બધારણ
ં
કરતા નોધપા
ં
રીતે અલગ છ.ે
િલંગ
મિહલાઓનંુ માણ NHS અને General Practice workforce માં અનુ મે 75% અને 80% છે.
ઓિફસ ઓફ નેશનલ ટે િટિ ટ સ (ONS) ના મે થી જૂ ન 2021 ના ડે ટા દશાવે છે કે કોિવડ-19
રસી લેવામાં ીઓ અને પુ ષોમાં ખચકાટનું માણ એકસરખું છે (4 % છ)ે (જો કે બી પુરાવા
પુ ષોમાં રસી લેવાનો ઇનકાર કરવાનંુ માણ ઓછંુ હોવાનો િનદશ આપે છે ). રસી મેળવવામાં
ીઓએ કદાચ વધારે અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે (દાખલા તરીકે બી ની દે ખભાળ
કરવાની વધારે જવાબદારી ીઓને રસી કે પર સુધી પહોચવાન
ં
ે ભાિવત કરી શકે છ).
ે આ
નીિતમાં અમલ થવો જોઈએ એ પહોચ
ં સબિધત
ં ં
સમ યાઓને નાબદ
ૂ કરવાના સૌથી અસરકારક
ઉપાય પર િવચારણા કરવામાં આવશે.
તીય અિભગમ
ં અને 2% સ તીય છે
NHS કાયદળના લગભગ 70% િવ તીય કમ ઓ છ,ે 1% ઉભયલીગી
(કમચારીઓના 18% એ પોતાની લિગક િ થિત ગટ કરી નથી). આ માણ સામા ય રીતે
યિ ગત કમચારી જૂ થોમાં સાત યપૂણ જોવા મળે છે (િસવાય કે એ યુલ સના અને
એ યુલ સના સહાયક કમચારીઓમાં
ાં સ તીય અને ઉભયલીંગી કમચારીઓનંુ માણ
નોંધપા રીતે વધારે છે ). િતના કારને લઈને રસી લેવામાં ખચકાટ અનુભવતા લોકોના માણ
અંગે કોઈ ડટા
ે ઉપલ ધ નથી. જ ે યિ ઓએ વા ય સારવાર કમ ઓ સમ પોતાની લિગક
િ થિત ગટ કરવી જ રી નથી એને યાને લેતા જો આ નીિતનો અમલ કરવામાં આવે તો આ જથો
ૂ
માટે આ નીિતની સંપણ
ૂ અસર થશે કે કે મ એ ન ી કરવું એક પડકાર બની રહશે
ે .
િલંગ પન:સોપણી
ુ
ં
વા ય સારવાર કાયદળમાં ટા સજ ે ડર અથવા જમણ
ે
ે પોતાની લિગક િ થિત પ કરી નથી એવા
લોકોની સં યા અગે
ં કોઈ માિહતી ઉપલ ધ નથી. એવા પણ કોઈ પુરાવા નથી કે આ જૂ થો વધુ
િડિજટલ ારા કાિશત NHS કાયદળ ડટા
ે ઇં લે ડમાં NHS ટ ટ અને CCGs માં કામ કરતા NHS
હોિ પટલ અને ક યુિનટી હે થ સિવસ (HCHS) કમ ઓ ( ાથિમક સારવારમાં કામ કરતા કમચારીઓ િસવાય) ની
માિસક સં યા દશાવતી માિહતીનો સદભ
ં
આપે છે. NHS િડિજટલ ારા કાિશત GP કાયદળ ડેટા ઇં લે ડમાં
જનરલ ેિ ટસમાં કામ કરતા જનરલ ેિ ટશનર, નસ, ડાયર ે ટ પેશ ટ કર
ે અને વહીવટી / િબન-તબીબી
કમચારીઓ િવશનો
ે સદભ
ં
આપે છ.ે
18NHS
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માણમાં રસી લેવામાં ખચકાટ અનુભવતા જોવા મળે છ.ે જો ક,ે એવા અહેવાલો પણ છે કે આ
લા િણકતાઓથી રિ ત લોકો
ારે વા ય સારવાર કે ોમાં ય છે યારે કે ટલીક સમ યાઓનો
સામનો કરતા હોય છે જેને કારણે ટા સજે ડર લોકો તબીબી સારવાર મળવવાથી
ે
વિચત
ં
રહી શકે
છે. પિરણામ,ે તઓ
ે
પી પાસે નોંધણી કરાવે અથવા તેમને રસી લેવા માટે આમંિ ત કરતા
પ ાચારનો િતભાવ આપે એની સંભાવના ઓછી થઈ શકે છે . સરકારની LGBT કાય યોજનાનું
અમલીકરણ એ સુિનિ ત કર ે છે કે આ જથો
ૂ માટે વા ય સારવાર કે ોની ા યતા અને હર
ે
વા યની સમ યા જેવા મુ ાઓ ઠીક કરવામાં આવે. નીિત અમલીકરણ એની ખાતરી કરશે કે રસી
આસાનીથી ા ય બને (દાખલા તરીકે કાય થળ પર જ રસી આપવામાં આવે). જો કે , માિહતી
ઉપલ ધ ન હોવાને કારણે આ જૂ થ ઉપર નીિતની સપ
ં ણ
ૂ અસર ન ી કરવી એક પડકાર બની રહેશ.ે
અપંગતા
NHS કાયદળમાં િવકલાંગ લોકોનંુ માણ લગભગ 4% જટલુ
ે ં છે (જો કે 10% કમ ઓ તેમની
િવકલાંગતાની િ થિત ગટ કરતા નથી). િવકલાગતા
ં
ધરાવતા કમચારીઓ કે જેમને તબીબી
કારણસર રસી નિહ લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે તેમને આ નીિતમાંથી બાકાત રાખવામાં
આવશે. જો કે આ નીિત જેમને રસી લેવામાથી
ં બાકાત રાખવામાં આવેલ છે એવા િવકલાંગતા
ધરાવતા કમચારીઓના સહકમ ઓ જો મોટી સં યામાં રસી લેશે તો તેમના પર તની
ે સકારા ક
અસર થશે અને તેથી તમન
ે ે વધારાની સરુ ા પરી
ૂ પાડવામાં આવે છે . કે ટલાક િવકલાંગ કમ ઓને
કે સુધી પહોચવામા
ં
ં સમ યા આવી શકે છે જેને પિરણામે આ નીિતના અમલ પહેલા તેમની રસી
લેવાની શ તા ઓછી થઈ શકે છ,ે દાખલા તરીકે , ા ય વ પમાં માિહતી ઉપલ ધ થવાનો
અભાવ અથવા રસી કે સધી
ુ પહોચવામા
ં
ં મુ કલી.
ે
રસી કે ો સુધી પહોચવામા
ં
ં મુ કે લી
િનવારવાના સૌથી અસરકારક ઉપાય પર િવચારણા કરવામાં આવશે જેમાં એ બાબતની ખાતરી
કરવાનો પણ સમાવેશ થશે કે જદા
ુ જુ દા પ કોમાં માિહતી અને માગદશન ઉપલ ધ બન.ે
ઉંમર
NHS કાયદળની અદર
ં જેમની વય 25 થી 34, 35 થી 44 અને 45 થી 54 ની વ ચે આવે છે એવા
દરેક વય જૂ થના અંદાજ ે 25% લોકો છે . કમચારીઓના લગભગ 6% ની વય 25 વષથી ઓછી છે
અને 2% ની વય 65 કે તેથી વધારે છે . એ યુલ સ અને સહાયક કમચારીઓમાં મોટા ભાગે યુવાન
લોકો વધુ જોવા મળે છે ,
ારે મોટી ઉંમરના લોકોનંુ િતિનિધ વ ખાસ કરીને NHS ઇ ા ટકચર
સપોટમાં વધારે જોવા મળે છે . જો આ નીિતનો અમલ કરવામાં આવશે તો મોટી ઉંમરના
કમચારીઓને ચેપ લાગવાનંુ જોખમ વધારે છે એ જોતા તેમના ઉપર તેની અસર લાભકારી રહશે
ે .
હાલનો ONS ડેટા દશાવે છે કે સામા ય લોકોમાં યુવા વયજૂ થમાં કોિવડ-19 રસી લેવામાં ખચકાટનું
માણ વધારે જોવા મળે છે – સામા ય લોકોની વસતીમાં 4% ની સરખામણીએ 18 થી 21
વયજૂ થમાં 9% અને 22 થી 25 વયજૂ થમાં 10%. આ કદાચ એટલા માટે હોઈ શકે કારણ કે એમને
એમ લાગે છે કે તેમને મૃ યુ અથવા ચેપને પિરણામે િવપરીત અસર થવાનંુ જોખમ ઓછુ ં છે . યુવા
લોકોને રસી લેવા માટે ો સાિહત કરવા માટે સરકાર તેમના સહકમ ઓ, દદ ઓ અને
પિરવારજનોને યિ ગત રીતે થયલ
ે લાભો ઉપરાત
ં રસીકરણ થયલ
ે અ ય લાભોને તેમની સમ
ઉ ગર કરવાનંુ ચાલંુ રાખશે, પછી ભલે આ નીિતનો અમલ કરવામાં આવે કે નહી.ં
ધમ અને મા યતા
િખ તી ધમમાં માનતા હોય એવા લોકોની સં યા NHS કાયદળમાં સૌથી વધારે જોવા મળે છે
(43%જેટલી), યારબાદ અ ય ધમ માં માનતા લોકોની મોટી સં યા સિહત નાિ તક લોકોની સં યા
(12%) છે. ONS નો હાલનો ડેટા દશાવે છે કે િ તી ધમમાં રસી લેવામાં ખચકાટા અનુભવતા
પુ ત વયના લોકોની સં યા (3%) ની સરખામણીએ જમનો
ે
ધમ મુિ લમ છે તેવા પુ તોની સં યા
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(15%) અથવા જેમનો ધમ અ ય છે તેવા પુ તોની સં યા (11%) વધાર ે જોવા મળી હતી. બાકીના
બધા ધાિમક જથો
ૂ સાથે સરખામણી કરતા તમની
ે
વ ચે આકડાકીય
ં
િ એ નોધપા
ં
કહી શકાય
એવો તફાવત જોવા મ યો ન હતો. મોટા ભાગના લોકો તેમની ધાિમક કે બી કોઈ િબન-ધાિમક
મા યતાઓને કારણે રસી લેવાનો િવરોધ કરતા જોવા મ યા હતા. જો આ નીિતનો અમલ કરવામાં
આવે તો, આવી મા યતા ધરાવતા લોકો, જઓ
ે રસી લવા
ે માગતા નથી અથવા રસી લવાનો
ે
ઈનકાર
કરે છે તેમને રસી લેવાની ફરજ પાડવામાં આવે એવું લાગી શકે છ,ે કાયદાકીય આવ યકતાઓને
સંતોષી શકશે નહીં જેને લીધે અંતે તેમણે તેમની નોકરી ગમાવવાનો
ુ
વારો આવશ.ે
ધાિમક જૂ થો પણ આમાં સામેલ થાય એ સિનિ
ુ
ત કરવા સરકાર ે પગલાં લીધા છે અને પગલાં લેવાનંુ
ચાલંુ રાખશે. જુ દા જુ દા સમુદાયોમાં લુ અને કોિવડ-19 રસીકરણનંુ માણ વધારવા માટે સરકારે શંુ
કયુ છે એ માટે પિરિશ A જુ ઓ.
ગભાવ થા અને માતૃ વ
વા ય સારવાર કમચારીઓમાં સામા ય લોકોની સરખામણીમાં મિહલાઓનું માણ વધારે છે તેથી
તેમના સગભાવ થા અને સૂિતની ઘટનાઓ પણ જોવા મળે છે . સગભા મિહલાઓને હાલમાં
ઋતુગત લુ રસી માટે ાધા ય આપવામાં આવે છે ('અપવાદો'ના િવભાગમાં જુ ઓ). આ ચચામાં
અગાઉ િનધાિરત કયા મજબ,,
ુ
એિ લ 2021 મા,ં JCVI એ સગભાવ થા દરિમયાન રસીકરણ
અંગની
ે તમની
ે
સલાહમાં સુધારો કય છે અને એ જણાવે છે કે સગભા મિહલાઓને તેમની વયજથના
ૂ
કે તેમના જટલં
ે ુ જોખમ ધરાવતા લોકોની સાથે જ રસી આપવી જોઈએ. અ યારે તનપાન દરિમયાન
રસીકરણને ો સાહન આપવામાં આવે છે,
ારે પહેલા સગભાવ થા દરિમયાન સામા ય
રસીકરણની સલાહ આપવામાં આવતી ન હતી. પિરણામ,ે સગભા અને તનપાન કરાવતી મિહલા
આરો ય કમ ઓને કોિવડ-19 સામે ઓછી રસી આપી શકાતી હતી. જો કે જુ લાઇ 2021માં,
ઇં લે ડના ચીફ િમડવાઇફરી ઓિફસરે સગભા મિહલાઓને રસી આપવા માટે િવનંતી કરી હતી
અને ધી રોયલ કોલેજ ઓફ િમડવાઇ ઝ અને રોયલ કોલેજ ઓફ ગાયનકોલોિજ
ે
સ બનએ
ં ે પણ
તી ચેપ સામે સગભા મિહલાઓને સૌથી ે સરુ ા તરીકે કોિવડ-19 રસી માટે ભલામણ કરી
હતી.
લ અને નાગિરક ભાગીદારી
હાલમાં, અમારી પાસે એવા કોઇ પુરાવા નથી જ ે દશાવે કે કોિવડ-19 અને લુના રસીકરણને કામ
પર રાખવાની શરત બનાવવાથી લ કે સહવાસની િ થિત પર આધાિરત તેની કોઈ વધાર ે કે ઓછી
અસર થશે.
િત
લઘુમિત એથિનક જથન
ૂ
ંુ માણ NHS કાયદળમાં 20% કરતા વધારે અને 15% કરતા વધારે જનરલ
ેિ ટસ કાયદળનંુ છ.ે અગાઉના રસીકરણ કાય મમાંથી એવો પુરાવો મ યો છે કે સામા ય રીતે
એિથનક લઘુમતી જૂ થના લોકો રસી લેવામાં વધુ ખચકાટ અનુભવે છે ,, દાખલા તરીકે , ઋતુગત લુ
અને યૂમોકોકલ રસી. જો કે આ મહામારીના ારં ભમાં આ વલણ જોવા મ યું હતુ તેમ છતાં
વ તીમાં સમ તયા રસી લેવામાં ખચકાટ ઓછો થયો છે (જો કે તે એકસરખો સરેલ નથી).
ઓિફસ ફોર નેશનલ ટે િટિ ટ સનું તાજતરનં
ે
ુ િવ ષણ
ે
સૂચવે છે કે પુ ત ગોરા ( હાઇટ) (4%)ની
સરખામણીએ લેક અથવા લક
ે િ િટશ પુ તોમાં રસી લેવામાં ખચકાટનું માણ સૌથી વધાર ે
જોવા મ યું હતંુ (18%). અ ય સંશોધન દશાવે છે કે રસીકરણ કવરેજ વધાર ે (72.9%) ર ંુ હોવા
છતાં ગોરા લોકોની સરખામણીએ લેક લોકોમાં તે ઓછુ ં હતંુ અને એિશયન વંશના લોકોમાં તે
વધારે હતું (રસીકરણના ારભે
ં દરક
ે વયજથ
ૂ માટે સમાયોિજત કરલ).
ે
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કોિવડ-19 રસીકરણના ારં ભ પહેલા રસીકરણને ભાિવત કરતા પિરબળોમાં રસીની અસરકારકતા
અને સલામતીમાં ઓછો ભરોસો અને િવ ાસ હોવા, રસી કે સુધી પહોચવા
ં
આડે ના અવરોધો અને
સામાિજક-આિથક િ થિતની સમ યા વગરનો
ે ે સમાવશ
ે થાય છે . એથિનક લઘુમતીઓમાં રસીકરણને
ો સાહન આપવા સરકારે બહુ -આયામી અિભગમ દાખવીને પગલા લીધા છ.ે જદા
ુ જદા
ુ સમદાયોમા
ુ
ં
લુ અને કોિવડ-19 રસીકરણનંુ માણ વધારવા માટે સરકારે શું કયુ છે એ માટે પિરિશ A જુ ઓ.
ઉપર જણાવેલ પગલાં ઉપરાંત, આ પહેલમાં i) એથિનક વા ય સારવાર કમ ઓ, ધાિમક અને
સામુદાિયક અ ણીઓ માટે તેમના સમદાયની
ુ
અંદર રહીને િતિનિધ તરીકે કાય કરવા િવશેષ
એજ સીઓ સાથે ણીબ
ે
ધ બઠકો
ે
યો તમની
ે
સાથે કામ કરવું ii) એથિનક લઘુમતી સમુદાયના
વા ય સારવાર યવસાિયકો અને મહાનુભાવો જઓ
ે વાર ે વારે મીિડયામાં િડિજટલ ક ટે ટમાં
જોવા મળે છે તેમના િવ સિનય અવાજમાં સંપાદકીય સચાર
ં
સામ ી તયાર
ૈ
કરવી વગરનો
ે ે સમાવશ
ે
થાય છે (પણ તે એટલા સુધી મયાિદત નથી).
વતમાન પરાવા
ુ
સચવ
ૂ ે છે કે લઘુમિત એથિનક સમદાયના
ુ
લોકોમાં કોિવડ-19 થી થતા મૃ યનં
ુ ુ જોખમ
વ યું છ.ે લેક આિ કન અને લેક કે રિબયન
ે
વશના
ં
લોકોમાં જોખમ વધી ર ું છે એમ જણાય છે.
ઇં લે ડમાં, એ સભવ
ં
છે કે વા ય િવષયક અસમાનતા લઘુતમ એથિનક સમદાયોન
ુ
ે અસર કરતી
જોવા મળે છે, જના
ે લીધે સં મણનંુ જોખમ અને કોિવડ-19 થી થતા મૃ યનુ
ુ ં જોખમ વધી શકે છ.ે
લેક, એિસયન અને લઘુમિત એથિનક સમદાયો
ુ
ઓછી રસી લતા
ે સમદાયો
ુ
તરીકે ઓળખ કરવામાં
આવેલ છે . તથી,
ે
એથિનકસમુદાયમાંથી આવતા કમચારીઓને કામ પર રાખવા કોિવડ-19 ની રસી
લેવાની શરત રાખી રસીકરણ ારા વાઇરસ સામે સુર ા દાન કરાવીન,ે જ ે કદાચ તેઓ બી કોઈ
રીતે મળવી
ે
શ ા ન હોત, કોિવડ-19 ચેપના પિરણામો પર ચો સ કારની લાભકારી અસર થઈ
શકે છે.
આ પરામશમાં અગાઉ િનધાિરત કયા મુજબ સામા ય વસતી સમદાયના,આરો
ુ
ય કમ ઓને લુનો
ચેપ લાગવાનંુ જોખમ વધારે છ.ે વધુમાં, એવો પણ પરાવો
ુ
છે કે જ ે લોકોને લુની રસીમાં ાધા ય
આપવામાં આ યંુ નથી (એટલે કે લાંબા ગાળાની કોઈ તબીબી શરતો વગરે ે નથી), તેવા લક
ે ,
દિ ણ એિસયન અને િમ સમદાયના
ુ
લોકોમાં પણ હાઇટ િ િટશ સમદાયોની
ુ
સરખમણીએ
લુના ચપનં
ે ુ માણ વધારે છ.ે ચેપના માણમાં વધારો થવા સાથે સંબિધત
ં
મૃ યુ અને કામ પર
ગેરહાજરીના માણમાં વધારો સૂચવે છે કે કામ પર રાખવા માટે લુની રસી મકાવવાન
ુ
ે શરત
બનાવવાથી એથિનક લઘુમતી સમદાયના
ુ
આરો ય કમ ઓમાં લનો
ુ ચપ
ે લાગવાના િવપરીત
પિરણામો પર લાભકારી અસર થઈ શકે છે .

સામાિજક સારવાર કાયદળ
િલંગ
સામાિજક સારવાર કાયદળમાં પુ ષો કરતા મિહલાઓની સં યા ઘણી વધારે છ.ે 2019 થી 2020
માં સામાિજક સારવારમાં પુ ત કમ ઓમાં મિહલા કમ ઓની સં યા 82% અને પુ ષ કમ ઓની
સં યા 18% હતી. પિરણામે વા ય ગૃહોમાં સારવાર કરતા આરો ય કમ ઓ માટે કોિવડ-19
રસીની આવ યકતાની નીિતથી પુ ષો કરતા મિહલાઓ વધુ સં યામાં ભાિવત થશ.ે
મિહલાઓએ રસી કે ો સધી
ુ પહોચવામાં
ં
વધુ અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે (દાખલા તરીકે
સારવાર કરવાની જવાબદારી મિહલાઓની વધારે હોવાથી રસી કે સધી
ુ
પહોચવાની
ં
તમની
ે
સમથતાને અસર થઈ શકે છે ). આ નીિતમાં અમલ થવો જોઈએ એવી પહોંચ સબિધત
ં ં
સમ યાઓને
નાબૂદ કરવાના સૌથી અસરકારક ઉપાય પર િવચારણા કરવામાં આવશે . પુ તો માટે સામાિજક
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સારવારના ે ે કમચારીઓને કામ પર રાખવા રસી મૂકાવવાની શરતની અસરને લીધે કાય થળે
મિહલાઓ સામે અનાવ યક રીતે િશ તભંગના પગલાં લેવાઈ શકે છે અને તેમને નોકરી ગમાવવાનં
ુ
ુ
જોખમ ઉભું થઈ શકે છે .
તીય અિભગમ
પુ તો માટે ની સામાિજક સારવારના કાયદળની આકડાકીય
ં
માિહતીમાં તીય અિભમુખતા અંગના
ે
કોઈ પુરાવા નથી. (આ જથ
ૂ માટે બૃહદ િવચારણા માટે વા ય સારવાર કમ ઓ માટે ' તીય
અિભમુખતા’ િવભાગ જઓ).
ુ
િલંગ પન:સોપણી
ુ
ં
સામાિજક સારવાર કમ ઓના કાયદળમાં અમને ટા સજ ે ડરની સં યા અથવા જમણ
ે ે પોતાની િત
પ કરી નથી એવા લોકોની સં યા િવશે અમારી પાસે કોઈ આંકડાકીય માિહતી નથી. (આ જૂ થ
ુ :સોપણી
ં
િવભાગ જઓ).
ુ
માટે બૃહદ િવચારણા માટે વા ય સારવાર કમ ઓ માટે લિગક પન
અપંગતા
િ કલ ફોર કે ર સપોટ અનુસાર લબર
ે
ફોસ સવ (LFS)ને આધારે ઇં લે ડમાં 18% જેટલી વસતી
િવકલાંગ લોકોની છે . LFS જણાવે છે કે િડસિબિલટી
ે
િડિ િમનેશન એ ટ 1995 (DDA)ની
યા યા અનુસાર સામાિજક સારવારમાં કામ કરતા કમચારીઓના 18% િવકલાગ
ં છે . પરતુ
ં ંિ ક સ
ફોર કે ર (ASC-WDS) એ, જ ે એક નોકરીદાતા છે , કમચારીઓમાં 2% િવકલાંગતા જોવા મળી
હોવાનું જણા યું છે કારણ કે તે મા LFS ની સમક 'કાયને સીિમત કરતી િવકલાંગતા'ને જ
યાનમાં લે છે . જો કે િવકલાંગતાને કારણે કે ટલા કમચારીઓ COVID-19 રસી લઈ શકતા નથી
તેના માણ અંગે અમારી પાસે કોઈ આંકડાકીય માિહતી નથી, આમ છતાં જો તેમના સહકમ ઓ
મોટી સં યામાં રસી લે છે તો આ નીિતની તેમના પર સકારા ક અસર થશે અને તેથી તમન
ે ે કટલીક
ે
સુર ા પરી
ુ પાડવામાં આવે છ.ે
ઉંમર
િ ક સ ફોર કે ર સૂચવે છે કે પુ તો માટે ની સામાિજક સારવારના કમ ઓની સરેરાશ વય 44 વષ છે 9% 25 વષથી નીચે છે ; 65% ની વય 25 થી 54 વ ચે છે ; અને 27% ની વય 55 વષ કરતા વધારે છ.ે
અમા ં અનુમાન છે કે પુ તો માટે ની સામાિજક સારવારના કાયદળના લગભગ 15% 30 વષથી
નીચેની વયની મિહલાઓ છે . ખાસ કરીને આ જૂ થના કમ ઓ રસી લેવામાં ખચકાટ અનુભવે છે અને
તેથી તમન
ે ે આ નીિતથી નોંધપા અસર થઈ શકે છ.ે
યુવા વયના લોકોમાં વૈિ છક રીતે રસી લેવાને ો સાહન આપવા અને તેનાથી તની
ે નકારા ક
અસરો ઓછી કરવા કમચારીઓની ચો સ િચતાજનક
ં
બાબતોનંુ િનવારણ કરવા પુ તો માટની
ે
સામાિજક સારવારના કમ ઓને લિ ત બનાવવામાં આવે છે . તેઓ રસી મળવવાના
ે
સભિવત
ં
લાભો
સહકમ ઓ, સેવા-ઉપભો ાઓ અને દદ ઓ ઉપરાત
ં યિ ના પોતાના પિરવાર સમ ઉ ગર
કરે છે . આ કારના સંચાર સાધનોમાં ઘેર બઠા
ે સારવાર પરી
ૂ પાડતા કમ ઓના વીિડયો,
કમચારીઓને રસી લેવા માટે ો સાિહત કરવા બે ટ ેિ ટસને લો સ પર શેર કરવી, જમણ
ે ે
પોતાનો ખચકાટ દૂ ર કરી રસી મકાવી
ૂ
છે એવા કમચારીઓની સફળતાની કહાની અને રસી મૂકાવલ
ે
કમચારીઓમાં સૌ પહેલી યિ નો વીિડયો વગેરનો
ે સમાવશ
ે થાય છ.ે
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ધમ અને મા યતા
સામાિજક સારવારમાં કામ કરતા કમચારીઓ જઓ
ે ધમ ને અનુસર ે છે અથવા એવા ધાિમક મા યતા
ધરાવે છે જેના કારણે તેઓ કોિવડ-19 રસી લવા
ે ઈ છતા નથી એવા કમચારીઓની સં યા અગે
ં
અમારી પાસે કોઈ આકડાકીય
ં
માિહતી નથી. (આ રિ ત લા િણકતાઓ અગે
ં યાપક િવચારણા
માટે વા ય સારવારના કાયદળ માટે 'ધાિમક અથવા મા યતા’ િવભાગ જઓ)
ુ
લ અને નાગિરક ભાગીદારી
લ અને નાગિરક ભાગીદારી ( વા ય સારવાર કાયદળ માટે ‘લ
િવભાગ પર જુ ઓ)

અને નાગિરક ભાગીદારી’

ગભાવ થા અને માતૃ વ
અગાઉ જણા યું તેમ સામાિજક સારવારના કાયદળમાં મોટા ભાગે મિહલા કમ ઓ કામ કરે છ.ે (આ
રિ ત લા િણકતાઓ અંગે યાપક િવચારણા માટે વા ય સારવારના કાયદળ માટે 'સગભાવ થા
અને સૂિત’ િવભાગ જઓ)
ુ
િત
િ કલ ફોર કે રના કાયદળ ડેટા સામાિજક સારવાર ે ે િવિવધ કારના એથિનક સમુદાયોની એક
િવશાળ ણી
ે દશાવે છે . સામાિજક સારવાર કાયદળમાં કામ કરતા 5 સ યોમાં 1 લેક, એિસયન
અથવા અ ય કોઈ લઘુમિત એથિનક સમદાયમાથી
ુ
ં આવે છે , જે ઇં લે ડની સમ વસતી કરતા ઘણું
મોટું માણ છ,ે જમાં
ે 7 માં 1 યિ
લેક, એિસયન અથવા બી કોઈ લઘમિત
ુ
એથિનક
સમુદાયની છે . સમ તયા વ તીના 3% ની સરખામણીએ લેક આિ કન અને લેક કે રિબયન
ે
કમચારીઓ પુ તો માટે ની સામાિજક સારવાર કાયદળના 12% જટલા
ે
છ.ે
કમચારીઓને કામ પર રાખવા કોિવડ-19 રસીકરણને એક શરત તરીકે રાખવાની કટલીક
ે
અસરો
સામાિજક સારવારના સુિવધા કે ોમાં ઉપલ ધ સાં કૃ િતક રીતે અને ભાષાકીય રીતે ઉિચત હોય
એવી સંચાર સામ ી ારા સિનિ
ુ
ત કરીને નાબૂદ કરી શકાય છે . લિ ત જથો
ૂ માટની
ે સંચાર
સામ ી અને સમુદાયના નતાઓ
ે
સાથે કામ કરવાથી અને રસી મેળવતા એથિનક લઘમિત
ુ
સમુદાયમાથી
ં આવતા સામાિજક સારવારના કમ ઓની યિ ગત કહાની શરે કરવાથી પણ રસી
લેવા અંગની
ે ઝુ ં બેશમાં તેમનો િવ ાસ થાિપત કરવામાં મદદ મળે છ.ે આમ છતાં, િવ ાસનો
અભાવ જેવા મુ ાઓ પણ આ નીિતના અમલીકરણ આડે અવરોધ બનવાનંુ જોખમ ઉભું કરે છે .
આવા જોખમો નાબૂદ કરવાના પગલાં લેવામાં આવે તેમ છતાં આ અંગની
ે સમ કાય ણાિલ પર
તેની નોધપા
ં
અસર થઈ શકે છ.ે
અમારો આશય આ પરામશના િતસાદ પે અમારા પિ લક સે ટર ઇ ાિલટી એસસમ
ે ે ટ િસ
કરવાનો છે અને જેનો અમલ થવો જોઈએ એ પોલીસીની રસીકરણ પર શંુ અસર થાય છે તેને અમે
કાળ પૂવક ટે ક કરીશં.ુ
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