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કોરોનાવાઈરસ સામે લડત આપવા માટે અમ ેજે પગલાં લઈ ર:ાં છ<એ ત ેiવશેની અ@તન 
માiહતી આપવા હંુ તમને લખી ર:ો છંુ. 

મા) થોડાં અઠવાiડયાંના સમયમાં જ, આ દેશના રોiજ␣દા Kવનમાં ઘણો મોટો ફેરફાર 
આવી ગયો છે. આપણને સૌને કોરોનાવાઈરસની અPયંત ગંભીર અસરો થઈ રહ< છે, અને 
મા) આપણાં પોતાના પર જ નiહ, આપણાં Rવજનો તેમજ સમS સમાજ પર પણ. 

આ ખલેલને કારણ ે તમારાં સૌનાં Kવન, ધંધા Tયવસાયો તેમજ નોકર<ઓ પર જે 
VુWકેલીઓ ઊભી થઈ છે ત ે હંુ સંYૂણ[પણ ેસમK શકંુ છંુ. પરં\ ુઅમ ેલીધેલાં પગલાં મા) 
એક સરળ કારણસર, ત^ન આવWયક છે. 

જો એક સાથે ઘણાં બધાં લોકો ગંભીરપણે બીમાર પડશ,ે તો NHS તેને પહoચી નiહ વળ< 
શકે. આના કારણે Kવનો bુમાવવાં પડશે. આપણે બની શકે તેટલાં Kવનો બચાવવા 
માટે આ રોગનો ફેલાવો ધીમો પાડવો જ ર:ો, અને હોiRપટલમાં ભરતી કરવાં પડે તે 
લોકોની સંdયામાં ઘટાડો કરવો જ ર:ો. 

એટલા માટે જ અમ ેમા) એક સરળ eૂચના આપી ર:ાં છ<એ - તમારે ઘરમાં જ રહે$ંુ 
જ(ર) છે. 
 
તમારા ઘરમાં ન રહેતાં હોય ત ે iમ)ો કે કુટંુબીજનોને તમારે ન મળfું જોઈએ. તમ ેઅVુક 
મયા[iદત કારણોસર જ ઘરમાંથી બહાર નીકળ< શકો, જેમ કે ખોરાક અને દવાઓ ખર<દવા, 
iદવસમાં એકવાર કસરત કરવા અને તબીબી સહાયતા મેળવવા. તમ ેકામ ેજવા અને પાછાં 
આવવા Vુસાફર< કર< શકો, પણ જો તમારાથી બને તો ઘરેથી કામ કરfું જોઈએ. 
 



તમારે ઘરમાંથી જો નીકળfું જ પડે, તો hયારે પણ શi હોય Pયારે તમારે તમારા ઘરની 
બહાર કોઈ પણ Tયikતથી ઓછામાં ઓછંુ બે મીટરlંુ અંતર રાખવાની ખાતર< કરવી 
જોઈએ. 
 
આ iનયમોlંુ પાલન કરfું આવWયક છે. આથી, જો લોકો આ iનયમો તોડશ,ે તો પોલીસ 
તેમને દંડ ફટકારશે અને ભેગાં થયેલાં લોકોને iવખેર< દેશ.ે 
 
મને ખબર છે કે તમારામાંથી ઘણાંને આની તમારા અને તમારા કુટંુબ પર નાણાંક<ય અસરો 
પડવાની mૂબ iચ␣તા હશ.ે તમને Kવનiનવા[હમાં મદદ કરવા માટે અને તમારા ખોરાકની 
eુiવધા માટે સરકાર તેમનાથી બન\ુ ંબoંુ જ કરશે.  
 
ઉપલqધ સહાયતા iવશે અને તમારે કયા iનયમોlંુ પાલન કરfું જrર< છે ત ે iવશે આ 
સાથેની પi)કામાં વધારે iવગતો આપેલી છે. તમને અ@તન સલાહ gov.uk/coronavirus 
પરથી પણ મળ< શકશ.ે 
 
શrઆતથી જ, અમ ેયોsય સમયે યોsય પગલાં અમલમાં Vૂકવાનો #યાસ કયo છે. જો 
વૈvાiનક અને તબીબી સલાહકારો અમને કહેશે તો અમ ેઆનાથી પણ વધારે આગળ 
પગલાં લેતાં અચકાઈwુ ંનiહ. 
 
મારા માટે તમને આ વાત સમxવવી અગPયની છે - અમ ેxણીએ છ<એ કે બાબતો 
eુધરવાlંુ ચાyુ થશ ેત ેપહેલાં ત ેઘણી વધારે ખરાબ થશ.ે પરં\ ુઅમ ેયોsય તૈયાર<ઓ કર< 
ર:ાં છ<એ, અને આપણે જેટલાં વધારે iનયમોlંુ પાલન કર<wું એટલાં જ ઓછાં Kવનો 
bુમાવીwું અને એટલી જ ઝડપથી જનKવન ફર< પાછંુ સામા{ય બની શકશ.ે 
 
વાઈરસ સામે લડત આપવા માટે અથાકપણે કાય[ કર< રહેલાં તમામ લોકોનો હંુ આભાર માlંુ 
છંુ, ખાસ કર<ને આપણી અ^|ૂત NHS અને સમS }sલે{ડ, Rકોટલે{ડ, વે~સ તેમજ 
નોધ[ન આયરલે{ડમાં સંભાળ Yૂર< પાડનાર �ે)ોનો. જriરયાતના આ કiઠન સમયે આપણાં 
ડોkટરો, નસo તેમજ અ{ય કેરરોએ જે અ|ૂતYૂવ[ #iતસાદ આ�યો છે ત ે ખરેખર 
#ેરણાદાયી છે. 
 
હxરો iનfૃ� ડોkટરો અને નસo NHSમાં પાછાં ફર< ર:ાં છે - તેમજ હxરો નાગiરકો 
અરi�ત લોકોને મદદ કરવા માટે Rવૈi�છક મદદ આપી ર:ાં છે. આપણા આ i�iટશ 
જોશથી આપણે કોરોનાવાઈરસને હરાવીwું અને આપણે સૌ સાથે મળ<ને ત ેકર<wું. 
 



 

  

એટલા માટે, આ રાi�ય કટોકટ<ના સમયમાં માર< તમને iવન� iવનંતી છે, કૃપા કર<ને 
ઘરમા ંજ રહો, NHS/ું ર0ણ કરો અને 5વન બચાવો. 
     
 
 

 
 
 
 


