17 સપ્ટેમ્બર, 2021
તમારો NHS ક્રમાાંક: [NHS NUMBER]
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પ્રિય [Patient],

COVID-19 વિશે તમારા માટે મહત્િપ ૂર્ણ માહહતી

અમે તમને લખી રહ્યા છીએ કારણ કે તમને અગાઉ COVID-19 માટે તબીબી રીતે અત્યંત

સંવેદનશીલ ઓળખવામાં આવ્યા હતા. જેનો અર્થ એ છે કે જો તમે વાયરસર્ી સંક્રપ્રમત ર્ાવ છો તો
તેમને ગંભીર બીમારીના ઉચ્ચ જોખમમાં ગણવામાં આવે છે . ભ ૂતકાળમાં તમને પ્રશલ્ડ ની સલાહ

ril

આપવામાં આવી હશે.

Ap

માચથ મહહનામાં સરકારે તમને પત્ર લખીને જણાવ્્ય ં હત યં કે 1 એપ્રિલ 2021 ર્ી તમારો પ્રશલલ્ડિંગમાં
રહેવાનો સમયગાળો રોક્વામાં આવે છે . 19 જયલાઇ 2021 ર્ી, તમને COVID-19 સંક્રમણ ર્વાની
શક્યતા ઘટાડવા માટે તમને વધારાની સાવચેતીઓ પ્રવશે સંભપ્રવતપણે પ્રવચારવા સાર્ે, અન્ય

n

બધાની જેમ જ માગથદપ્રશિકાનય ં પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે .

aw

હવે જ્યારે તમામ પયખ્ત વસ્તીને રસીકરણ માટે ઓફર કરવામાં આવી રહી છે , જેમાં અગાઉ તબીબી

રીતે અત્યંત સંવેદનશીલ તરીકે ઓળખાતા લોકોનો પણ સમાવેશ ર્ાય છે , અને અન્ય સારવાર અને

dr

સંભાળની રીતો ઉપલબ્ધ છે , ત્યારે હય ં માનય ં છં કે પ્રશલલ્ડિંગ કાયથક્રમ સમાપ્ત કરવાનો આ યોગ્ય સમય

છે . આનો અર્થ એ છે કે વતથમાન પહરસ્સ્ર્પ્રતને જોતા તમને ભપ્રવષ્યમાં પ્રશલ્ડ માટેની સલાહ આપવામાં

ith

આવશે નહીં અને અમે તમને અનયસરવા માટે ચોક્કસ રાષ્રીય માગથદશથન આપીશય ં નહીં.

તમારે તાજેતરના સપ્તાહોમાં તમારા પ્રનષ્ણાત દ્વારા આપવામાં આવેલી કોઈપણ સ્સ્ર્પ્રત માટેની

W

પ્રવશેષ સલાહ ઉપરાંત, અન્ય બધાની જેમ સમાન સામાન્ય માગથદશથનનય ં પાલન કરવાનય ં ચાલય રાખવય ં
જોઈએ, જે www.gov.uk/coronavirus, પર મળી શકે છે . તમારા સ્વાસ્્યની સ્સ્ર્પ્રત ધરાવતા વ્યસ્ક્ત
તરીકે તમારે પણ તમારી જાતને અને અન્ય લોકોને સયરક્ષિત રાખવા માટે કરી શકો તેવી વધારાની
બાબતો પ્રવશે પ્રવચારવય ં જોઈએ. તેમાં આ શામેલ હોઈ શકે છે :
•

તમે અને તમે જેમની મયલાકાત કરો છો તેમને રસી આપવામાં આવી છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં

લેતા-તમારે અન્ય લોકો સાર્ે નજીકના સંપકથ માં આવતાં પહેલા દરે ક વ્યસ્ક્તની COVID-19
રસીના બીજા ડોઝ પછી 14 હદવસ સયધી રાહ જોવી જોઈશે
•

જો તમારા અને તમારા પ્રમત્રો માટે યોગ્ય લાગે તો સામાજજક અંતરનો અભ્યાસ કરવાનય ં ચાલય
રાખો

•

તમારી મયલાકાત લેતા પહેલા પ્રમત્રો અને પહરવારને ઝડપી લેટરલ ફ્લો એલન્ટજેન ટેસ્ટ લેવા
માટે કહેવ ય ં જોઈએ

•

ઘરની મયલાકાત લેતા વ્યસ્ક્તઓને ચહેરો ઢાંકવાનય ં કહેવ ય ં જોઈએ

•

ભીડવાળી જગ્યાઓ પર જવાનય ં ટાળવય ં જોઈએ

20
22

રોગચાળાના શરૂઆતના હદવસોમાં, આપણી પાસે COVID-19 ના ખતરા પ્રવશે સંપ ૂણથ જ્ઞાન નહોત,યં

અને તબીબી રીતે અત્યંત સંવેદનશીલ માનવામાં આવતા લોકોને વાયરસર્ી પોતાને બચાવવા માટે
પ્રશલ્ડ કરવાની સલાહ આપવાનો મયશ્કેલ પ્રનણથય લેવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે તે યોગ્ય પ્રનણથય હતો

અને જ્યારે આપણે COVID-19 પ્રવશે વધય શીખ્યા ત્યારે સૌર્ી સંવેદનશીલ લોકોને સલામત રાખવામાં
મદદ કરી હતી.

ril

હય ં જાણયં છં કે પ્રશલલ્ડિંગની સલાહ એ િપ્રતબંપ્રધત છે અને તે કદાચ માનપ્રસક અને શારીહરક સયખાકારી

Ap

બંનેને અસર કરી શકે છે . તેર્ી મહત્વનય ં છે કે આપણે સંવેદનશીલ લોકોને બચાવવા અને દરે કને
ય ન જાળવીએ.
સામાન્ય જીવનમાં પાછા ફરવામાં મદદ કરવા વચ્ચે સંતલ

જો કે કેસોમાં વધારો ર્યો છે , પરં ત ય લોકો ગંભીર રીતે બીમાર ર્ઈ રહ્યા નર્ી અને હોસ્સ્પટલમાં જવા

n

અર્વા મ ૃત્્યમાં તેટલો વધારો ર્યો નર્ી. તેન ય ં કારણ એ છે કે મોટે ભાગે રસીકરણ કાયથક્રમ સફળ રહ્યો

aw

છે . રસી લેવી એ તમારી અને અન્ય લોકોની સયરિા કરવાનો શ્રેષ્ઠ માગથ છે . લોકોને COVID-19 ર્ી

dr

ગંભીર રીતે બીમાર ર્વાર્ી અટકાવવા માટે રસીઓ ખ ૂબ અસરકારક છે , તેર્ી હય ં તમને રસીના
ભલામણ કરે લા તમામ ડોઝ મેળવવા માટે ભારપ ૂવથક િોત્સાહહત કરંય છં.

પ્રશલલ્ડિંગ સલાહ અંગેના તમામ સરકારી પ્રનણથયો વૈજ્ઞાપ્રનક પયરાવાઓ દ્વારા સંચાક્ષલત કરવામાં આવે છે

ith

અને આ સલાહ અદ્યતન રાખવામાં આવે છે . હવે જ્યારે ખ ૂબ જ બીમાર ર્વાનય ં જોખમ ઓછં ર્્ય ં છે ,
ત્યારે હય ં માનય ં છં કે પ્રશલલ્ડિંગ કાયથક્રમ સમાપ્ત કરવાનો સમય છે અને અંતગથત આરોગ્યની સ્સ્ર્પ્રત

ધરાવતા લોકોને તેમની સામાન્ય વ્યસ્ક્તગત સંભાળ પદ્ધપ્રતઓ પર ફરીર્ી પાછા ફરવાની ભલામણ

W

કરીએ છીએ.

COVID-19 રસીઓ
જો કે મોટાભાગના લોકો રસી દ્વારા સારી રીતે સયરક્ષિત રહેશે, તેમ છતાં કોઈ પણ રસી 100%

અસરકારક નર્ી. ખાસ કરીને, જે લોકોની રોગિપ્રતકારક શસ્ક્ત ઓછી છે તેઓ અન્ય લોકોની જેમ
COVID-19 રસીઓને પણ િપ્રતસાદ આપી શકતા નર્ી. એટલા માટે રસીકરણ અને રોગિપ્રતરિા
સં્ક્ય ત સપ્રમપ્રત (JCVI) એ 1 સપ્ટેમ્બર ના રોજ સલાહ આપી હતી કે 12 વષથર્ી વધય ઉંમરના લોકો

જેઓની રોગિપ્રતકારક શસ્ક્ત તેમના િર્મ કે બીજા ડોઝના સમયે અર્વા તેની આસપાસ ગંભીર

રીતે ઓછી હતી, તેમના િાર્પ્રમક રોગિપ્રતકારક કોસથના ભાગરૂપે COVID-19 સામે સયરક્ષિત રહેવાની

તેમની તકોમાં વધારો કરવા માટે તેમને રસીનો ત્રીજો ડોઝ આપવો જોઈએ. જો તમારી કોઈ એવી

સ્સ્ર્પ્રત હોય અર્વા તમે તમારી રોગિપ્રતકારક શસ્ક્તને અસર કરતી દવાઓ લઈ રહ્યા હો તો આ
સલાહ તમને લાગય પડી શકે છે પરં ત ય આ પત્ર િાપ્ત કરનાર દરે ક વ્યસ્ક્ત ત્રીજા ડોઝ માટે પાત્ર રહેશે
નહીં. તે કોને લાગય પડે છે તેની વધય પ્રવગત અહીં મળી શકે છે : રસીકરણ અને રોગિપ્રતરિા સં્ક્ય ત
સપ્રમપ્રત (JCVI) ત્રીજા િાર્પ્રમક ડોઝ રસીકરણ અંગેની સલાહ - GOV.UK (www.gov.uk).
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તમામ COVID-19 રસીઓ અમયક રિણ આપે છે જેર્ી જો તમને એવી કોઈ સ્સ્ર્પ્રત હોય અર્વા તમે
રોગિપ્રતકારક શસ્ક્તને અસર કરતી દવાઓ લેતા હોવ તો પણ તમારે રસી લેવી જોઈએ. રસી

કાયથક્રમ તે બધા માટે ખયલ્લો અને ઉપલબ્ધ રહેશે જેઓ તેને પાત્ર છે . જો તમે કોઈપણ કારણોસર રસી
લીધી ન હોય, અર્વા જો તમારી રોગિપ્રતકારક શસ્ક્ત ઓછી હોય, તો તમારે તમારી જાતને અને

અન્ય લોકોને સયરક્ષિત રાખવામાં મદદ કરવા માટે આ પત્રની શરૂઆતમાં સ ૂક્ષચબદ્ધ સાવચેતીઓનય ં

ril

પાલન કરવા માટે ભારપ ૂવથક પ્રવચાર કરવો જોઈએ.

Ap

તે ઉપરાંત, JCVI એ રસી બ ૂસ્ટર કાયથક્રમ અંગે સલાહ િકાપ્રશત કરી છે જે અહીં જોઈ શકાય છે : 2021 ર્ી
2022 ની શીત ઋત ય માટે COVID -19 બ ૂસ્ટર રસી કાયથક્રમ સંબપ્રં ધત JCVI નય ં પ્રનવેદન - GOV.UK
(www.gov.uk). તે ભલામણ કરવામાં આવી છે કે "જે વ્યસ્ક્તઓએ COVID-19 રસીકરણ કાયથક્રમ

(િાર્પ્રમકતા જૂર્ો 1 ર્ી 9 વષથ) ના િર્મ તબક્કામાં રસીકરણ મેળવ્્ય ં હોય તેમને ત્રીજા ડોઝની

aw

n

COVID-19 બ ૂસ્ટર રસી આપવી જોઈએ. આમાં આ સામેલ છે :
• વ ૃદ્ધ પયખ્ત વયના માટે રહેણાંક સંભાળ ઘરોમાં રહેતા લોકો
50 વષથ કે તેર્ી વધય ઉંમરના તમામ પયખ્ત

•

અગ્રણી આરોગ્ય અને સામાજજક સંભાળ કાયથકરો

•

16 ર્ી 49 વષથની વયના તમામ લોકો જે અંતગથત આરોગ્યની સ્સ્ર્પ્રત ધરાવે છે જે તેમને ગંભીર

dr

•

ith

COVID-19 ના ઉચ્ચ જોખમમાં મ ૂકે છે (ગ્રીન બયકમાં દશાથવ્યા મયજબ: COVID-19: ગ્રીન બયક,
િકરણ 14a-GOV.UK (www.gov. uk) ), અને પયખ્ત લોકોની સંભાળ રાખનારાઓ

નબળી રોગિપ્રતકારક શસ્ક્ત ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓના પયખ્ત કૌટયંક્ષબક સંપકો (16 વષથ કે તેર્ી

W

•

વધય ઉંમરના)"

જો તમારા માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે તો તમારા બીજા ડોઝના ઓછામાં ઓછા 6 મહહના પછી
તમને NHS દ્વારા તમારી રસી બયક કરવા માટે આમંપ્રત્રત કરવામાં આવશે.

હય ં સમજય ં છં કે તમને ક્ષચિંતા હોઈ શકે છે , અને દરે ક પોતાના જોખમને અલગ રીતે અનયભવે છે , ખાસ
કરીને જેઓ રસી દ્વારા ઓછી સારી રીતે સયરક્ષિત હોય.

જો તમારી રોગિપ્રતકારક શસ્ક્ત ઓછી છે અને તમારા માટે આનો અર્થ શય ં છે તે અંગે કોઈ ક્ષચિંતા હોય,
તો કૃપા કરીને તમારી આગામી વિયવમત એપોઇન્ટમેન્ટ દરપ્રમયાન તમારા પ્રનષ્ણાત સાર્ે આ અંગે
વાત કરો. તેઓ તમને ચેપનય ં જોખમ વધય ઘટાડવા માટે લઈ શકાય તેવા કોઈપણ વધારાના

પગલાંઓ માટે તમને સમર્થન અને માગથદશથન આપી શકે છે . તમારા GP તમને પ્રશલલ્ડિંગ મયદ્દાઓ માટે
સલાહ આપી શકે તેવી શક્યતા નર્ી કારણ કે આ માટે પ્રનષ્ણાત જ્ઞાનની જરૂર હોય છે , તેર્ી હય ં તેમને
પ્રશલલ્ડિંગ સ ૂક્ષચ પ્રવશેના િશ્નો માટે સંપકથ ન કરવાનય ં સ ૂચન કરંય છં. સામાન્ય તબીબી સમસ્યાઓ માટે GP
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હજય પણ ખયલ્લા છે .

જો તમને હજય સયધી તમારા િર્મ કે બીજા ડોઝની રસી આપવામાં આવી નર્ી, તો હય ં તમને તે લેવા
માટે પ્રવનંતી કરીશ, અને જો તમે પાત્ર હોવ તો, જ્યારે તમારો વારો આવે ત્યારે બ ૂસ્ટરની ઓફર
સ્વીકાર કરો, જેર્ી તમને સ્વસ્ર્ રહેવામાં મદદ મળે .

ril

અન્ય સારિારો

Ap

અમે અપેિા રાખીએ છીએ કે આગામી મહહનાઓમાં COVID-19 માટે નવી સારવાર ઉપલબ્ધ ર્શે.
જ્યારે એવયં ર્શે, ત્યારે અમે સલાહ આપીશય ં કે કયા દદીઓને લાભ ર્ઈ શકે છે .

n

એ ખરે ખર મહત્વનય ં છે કે જો તમે COVID-19 ના લિણો હોવાને કારણે પરીિણ કરો છો, તો તમે

તમારો NHS નંબર અને પોસ્ટકોડ સરકારી વેબસાઇટમાં ચોક્કસપણે દાખલ કરો (જે અહી જોઈ શકાય

aw

છે

https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/register-home-test) જેર્ી તમારા પરીિણનય ં

dr

પહરણામ તમારા આરોગ્ય રે કોડથ સાર્ે મેચ કરી શકાય. આમ કરવા નો અર્થ એ છે કે જો તમે
સારવારર્ી લાભ મેળવી શકો તો NHS તમારો સંપકથ કરી શકે છે .

ith

NHS સેિાઓિો ઉપયોગ કરિો

W

તે મહત્વનય ં છે કે તમારે સયરક્ષિતપણે અને સારી રીતે રહેવા માટે તમને જરૂરી સંભાળ અને સહાય

મેળવવાનય ં ચાલય રાખો. તમારી હાલની સ્વાસ્્ય સ્સ્ર્પ્રતઓ અને કોઈપણ નવી સ્વાસ્્ય ક્ષચિંતાઓ માટે
તમારે NHS અને અન્ય આરોગ્ય િદાતાઓ પાસેર્ી તબીબી સહાય મેળવવાનય ં ચાલય રાખવય ં જોઈએ.
ઑનલાઇન પરામશથ દ્વારા તમારા આરોગ્ય વ્યવસાયીનો સંપકથ કરવો અર્વા પયનરાવપ્રતિત

પ્રિલસ્ક્રપ્શનોનો ઑડથ ર આપવા સહહત, તમે ઘરે ર્ી NHS સેવાઓની શ્રેણીની પહોંચ િાપ્ત કરી શકો છો.
વધય જાણકારી માટે , મયલાકાત લો www.nhs.uk/health-at-home, અર્વા NHS એપ ડાઉનલોડ કરો.

જો તમને તાત્કાક્ષલક તબીબી જરૂહરયાત હોય, તો તમે NHS 111 ઓનલાઈન, સમર્થન અને સ્ર્ાપ્રનક
સેવાઓ એક્સેસ કરી શકો છો, અર્વા જો તમે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ ન કરી શકો તો NHS 111
ને પ્રનશયલ્ક કોલ કરી શકો છો. તબીબી કટોકટી માટે , 999 ડાયલ કરો.
માિવસક સ્િાસ્્ય સમર્ણિ

તમારા માનપ્રસક સ્વાસ્્યનય ં ધ્યાન રાખવય ં પણ ખરે ખર મહત્વનય ં છે . તમે તમારી સયખાકારીને સમર્થન

આપવા અને તમારા માનપ્રસક સ્વાસ્્યને સંચાક્ષલત કરવા માટે લઈ શકો તેવી સલાહ અને વ્યવહારય
પગલાં માટે Every Mind Matters (એવરી માઇન્ડ મેટસથ) વેબસાઇટ (www.nhs.uk/every-mind-

matters) એક્સેસ કરી શકો છો. તમે હબ ઓફ હોપ (www.hubofhope.co.uk) પણ એક્સેસ કરી શકો
છો જે તમારો પોસ્ટકોડ દાખલ કરીને તમારા પ્રવસ્તારમાં ઉપલબ્ધ સમર્થન પ્રવશે જણાવે છે .
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જો તમે અર્વા તમે જેની સંભાળ લો છો તે માનપ્રસક સ્વાસ્્ય સંકટનો સામનો કરી રહ્યાં છે , તો અમે
તમને તરત જ એક સ્ર્ાપ્રનક સ્વાસ્્ય વ્યવસાયીનો સંપકથ કરવાની પ્રવનંતી કરીએ છીએ. જો તમારી
પાસે સ્વાસ્્ય વ્યવસાયી નર્ી જેની સાર્ે તમે પ્રનયપ્રમત રીતે તમારા માનપ્રસક સ્વાસ્્ય પ્રવશે વાત

કરો છો, તો દે શના િત્યેક ભાગમાં પ્રનશયલ્ક NHS 24/7 કટોકટી હોટલાઈન ઉપલબ્ધ છે . તમે તમારી
સ્ર્ાપ્રનક સેવા અહીર્ી: https://www.nhs.uk/service-search/mental-health/find-an-urgent-

ril

mental-health-helpline અર્વા 'NHS ક્રાઇપ્રસસ લાઇન્સ' પર શોધી શકો છો.

Ap

તમારી સ્ર્ાપ્રનક કાઉસ્ન્સલ સમર્થન નેટવકથ અર્વા હબ પણ ચલાવી શકે છે , અને તમારા પ્રવસ્તારમાં
એવી ચેહરટી સંસ્ર્ાઓ હોઈ શકે છે જે તમને જરૂર હોય તેવી વધારાની મદદ પ ૂરી પાડી શકે. તમારી

n

સ્ર્ાપ્રનક કાઉસ્ન્સલની વેબસાઇટ પર આ પ્રવશે વધય માહહતી મળશે.

aw

જેમ જેમ િપ્રતબંધો હળવા ર્ાય છે તેમ, ઘણા લોકો હજુ પણ એકલતા અને અલગતા અનુભવી શકે છે
તેથી જો તમને અથવા તમારા કોઈ પરરચિત ને એકલતાનો અનુભવ થાય તો શરૂઆતમાાં પગલાાં લેવા વધુ મહત્વનુાં
રહેશ.ે સલાહ અને સહાય મેળવવા માટે કૃ પા કરીને https://letstalkloneliness.co.uk/ ની મયલાકાત લો.

dr

ખરીદી, દવા અર્વા અન્ય આવશ્યક પયરવઠો એકપ્રત્રત કરવા અને તબીબી એપોઇન્ટમેંટમાં પહરવહન
જેવી બાબતોમાં મદદ માટે NHS સ્વયંસેવક િપ્રતસાદકતાથઓ પણ ઉપલબ્ધ છે . તેઓ પ્રનયપ્રમત,

ith

મૈત્રીપ ૂણથ ફોન કોલ સેવાઓ પણ આપી શકે છે . વધય માહહતી www.nhsvolunteerresponders.org.uk,
પર ઉપલબ્ધ છે , અર્વા તમે સવારે 8 ર્ી રાત્રે 8 વાગ્યા વચ્ચે 0808 196 3646 પર કોલ કરી શકો

W

છો.

અન્ય સમર્ણિ

હય ં જાણયં છં કે COVID-19 રોગિાળો તમારા જીવનના ઘણા પાસાઓ પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે ,
ખાસ કરીને જ્યારે તમને શશલ્ડની સલાહ આપવામાાં આવી હોય. જો તમે આર્થિક રીતે અથવા કામ પર પાછા
ફરવા માટે સાંઘર્ષ કરી રહ્યા છો, તો એવી ઘણી સેવાઓની શ્રેણી છે જે યોગ્યતાના આધારે ઉપયોગી થઈ શકે છે .
એક્સેસ ટય વકથ એવા લોકોને વ્યવહારય સમર્થન આપી શકે છે જેઓ સ્વાસ્્યની એવી સ્સ્ર્પ્રત ધરાવે
છે જે તેમના કામ કરવાની રીતને િભાપ્રવત કરે છે . આ યોજના નોકરીની ગેરહાજરી અથવા શશલલ્ડિગના

સમયગાળા પછી કામ પર પાછા ફરતા લોકો માટે માનશસક આરોગ્ય સમથષન અને જે લોકો હવે જાહેર પહરવહન

દ્વારા સલામત રીતે મયસાફરી કરી શકશે નહીં તેમના માટે મયસાફરી-થી-કામ પર જવા માટેના સમથષન
સહહત સહાય પ્રદાન કરી શકે છે . વધુ માહહતી માટે, કૃ પા કરીને અહીં મુલાકાત લો: www.gov.uk/access-towork.
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જો તમે આપ્રર્િક રીતે સંઘષથ કરી રહ્યા છો, તો તમે યુહનવસષલ ક્રેરડટ અથવા એમ્પ્લોયમેન્ટ સપોટટ ભથ્થા માટે
અરજી કરવા માટે પણ પાત્ર હોઈ શકો છો. લાભો ચવશે વધુ માહહતી માટે, કૃ પા કરીને અહી મુલાકાત લો:
www.gov.uk/financial-help-disabled.
સયપરમાકે ટે 21 મી જૂન ના રોજ સરકારની સલાહ પર તબીબી રીતે અત્યંત સંવેદનશીલ લોકોને

સયપરમાકે ટ સ્લોટમાં િાધાન્યતા આપવાનય ં બંધ ક્યું છે . જો કે, સુપરમાકેટ સ્લોટમાાં પ્રાધાન્યતા એક્સેસ
માટે ચવચવધ સુપરમાકેટ્સની પોતાની અલગ નીચતઓ હોઈ શકે છે .
જો તમને સહાયની જરૂર હોય તો તમારી સ્ર્ાપ્રનક કાઉસ્ન્સલ પણ મદદ કરી શકે છે . તમે તમારી

ril

સ્થાહનક કાઉન્ન્સલ અહીં શોધી શકો છો: www.gov.uk/find-local-council.

Ap

તમે ACAS દ્વારા પ્રકાશશત અને હાઇશિડ વર્કિગ પર ફ્લેન્ક્સબલ વર્કિગ ટાસ્ક-ફોસષ સાથે જોડાણમાાં ચવકશસત
સલાહ પણ અહીં મેળવી શકો છો: www.acas.org.uk/hybrid-working.

n

તમારો ડેટા

aw

પ્રશલલ્ડિંગના સમયગાળા દરપ્રમયાન, તમે સમર્થન મેળવવા માટે તમારી પ્રવગતો નેશનલ પ્રશલલ્ડિંગ

સપ્રવિસ પ્રસસ્ટમ) સાર્ે નોંધણી કરાવી હશે; જે હવે સમાપ્ત ર્ઈ ગઈ છે . આ સેવા માટે ગોપનીયતા

dr

સ ૂચનાને હવે પ્રશલલ્ડિંગ િોગ્રામ સમાપ્ત કરવાના પ્રનણથય અનયરૂપ અપડેટ કરવામાં આવી છે . જો તમે
તમારા વ્યસ્ક્તગત ડેટા પ્રવશે વધય જાણવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને અપડેટ કરવામાં આવેલી

ith

ગોપનીયતા સ ૂચના અહીં જયઓ: www.gov.uk/coronavirus-shielding-support.

NHS હડજજટલ તમામ યોગ્ય ડેટા ગવનથન્સ જરૂહરયાતો અનયસાર દદીઓના તબીબી રે કોડથ અને તેમની

W

સારવાર જાળવી રાખે છે . NHS હડજજટલ તમારા વ્યસ્ક્તગત ડેટાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે તે પ્રવશે
વધય માહહતી માટે , કૃપા કરીને તેમની પારદપ્રશિતા સ ૂચના અહીં જયઓ:
digital.nhs.uk/coronavirus/shielded-patient-list/shielded-patient-list-transparency-notice.
મને ખબર છે કે રોગચાળાનો સમય દરે ક માટે મયશ્કેલ રહ્યો છે અને જો તમને વધારાની સાવચેતી

રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે તો તેમના માટે તે ખાસ કરીને ખ ૂબ જ મયશ્કેલ સમય રહ્યો છે .
તમને તબીબી રીતે અત્યંત સંવેદનશીલ જયર્માં સામેલ કરવાનો પ્રનણથય તે સમયે અમારી પાસેની

માહહતીના આધારે લેવામાં આવ્યો હતો, જેર્ી તેમને સયરક્ષિત રાખી શકાય. તમારી જાતને અને અન્ય
લોકોને સયરક્ષિત રાખવાના તમારા િયત્નો બદલ તમારો આભાર.
આપનો સ્નેહાધીન,

RT HON SAJID JAVID MP (મહાઆદરર્ીય સાજિદ જાવિદ એમપી)
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આ પત્ર GOV.UK પર, સરળ રીતે િાાંચિા સહહત વિવિધ ભાષાઓ અિે સ્િરૂપોમાાં

ઉપલબ્ધ ર્શે. ઑહડઓ, બ્રેઇલ, મોટી વિન્ટ માટે 0303 1239999 પર RNIB િે કૉલ
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