અગાઉ COVID-19 થી તબીબી રીતે
અત્યંત સંવેદનશીલ માનવામાં આવતા
લોકો માટે માગગદશગન

20 સપ્ટેમ્બર 2021 અપડેટ કરવામાાં આવ્યાં
હવે શિલ્ડિંગ પ્રોગ્રામ ઇંગ્લેન્ડમાાં સમાપ્ત થયો છે . આનો અથથ એ છે કે જે લોકો અગાઉ
તબીબી રીતે અત્યાંત સાંવેદનિીલ (CEV) ગણવામાાં આવતા હતા તેમને ભવવષ્યમાાં શિ્ડ
અથવા ચોક્કસ રાષ્ટ્રીય માગથદિથનનયાં પાલન કરવાની સલાહ આપવામાાં આવિે નહીં.
જો આ તમને લાગય પડે છે , તો તમને આ ફેરફારો વવિે વધય વવગતવાર માહહતી સાથે અને
ઉપલબ્ધ સમથથન વવિે વધય માહહતી પૂરી પાડતો પત્ર પ્રાપ્ત થિે.
રોગચાળાની િરૂઆતમાાં જ્યારે શિલ્ડિંગ પ્રથમવાર રજૂ કરવામાાં આવ્યાં ત્યારથી
હવે પરરસ્થથવત ઘણી અલગ છે . આપણે વાયરસ વવિે ઘણાં બધયાં જાણીએ છીએ અને
એ બાબતમાાં કે એવય શયાં છે જે કોઇ વયસ્તતને COVID-19 માટે વધય કે ઓછય ું કમજોર બનાવે
છે , રસી સફળતાપૂવથક બહાર પાડવામાાં આવી રહી છે , અને અન્ય સારવાર અને તબીબી
સહાય ઉપલબ્ધ થઈ રહ્યા છે .
સરકાર પરરસ્થથવત અને COVID-19 દ્વારા ઉદ્ભવતા જોખમોનયાં મૂ્યાાંકન કરવાનયાં ચાલય રાખિે
અને, તબીબી સલાહ મયજબ, સૌથી વધય સાંવદે નિીલ લોકોને સયરશિત રાખવા માટે તે મયજબ
પ્રવતભાવ આપિે.
તમારે સયરશિત રહેવા માટે અને COVID-19 ના ફેલાવાને અટકાવવા માટે ઓછામાાં ઓછય ું ,
સમાન માગથદિથન નયાં પાલન કરવાનયાં ચાલય રાખવયાં જોઈએ. વધારાની સાવચેતીઓ તમારા માટે
યોગ્ય છે કે કેમ તે માટે તમારે તમારા આરોગ્ય વયવસાયીની સલાહને ધ્યાનમાાં લેવી જોઈએ.
જો કે, થવાથ્યની સ્થથવત ધરાવતા એક વયસ્તત તરીકે, જો તમારા માટે વધારાની
સાવચેતીઓ યોગ્ય હોય તો, તમારે તમારા વચરકત્સકની સલાહ ઉપરાુંત તેના માટે વવચાર
કરી િકો છો. તેમાાં આ િામેલ હોઈ િકે છે :

● તમે અને તમે જેમની મયલાકાત કરો છો તેમને રસી આપવામાાં આવી છે કે કેમ
તે ધ્યાનમાાં લેતા-તમારે અન્ય લોકો સાથે નજીકના સાંપકક માાં આવતાાં પહેલા દરેક
વયસ્તતની COVID-19 રસીના બીજા ડોઝ પછી 14 રદવસ સયધી રાહ જોવી જોઈએ
● જો તમારા અને તમારા વમત્રો માટે યોગ્ય લાગે તો સામાજજક અાંતરનો અભ્યાસ
કરવાનયાં ચાલય રાખો
● તમારી મયલાકાત લેતા પહેલા વમત્રો અને પરરવારને રેહપડ લેટરલ ફ્લો એવન્ટજેન ટેથટ
લેવા માટે કહેવયાં જોઈએ
● ઘરની મયલાકાત લેતા વયસ્તતઓને ચહેરો ઢાુંકવાનયાં કહેવયાં જોઈએ
● ભીડવાળી જગ્યાઓ પર જવાનયાં ટાળવયાં જોઈએ
થકોટલેંડ, વે્સ અને ઉત્તરી આયલૅન્ડમાાં રહેતા લોકો માટે અલગ માગથદિથન ઉપલબ્ધ છે .

