કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) નાાં માનવસક
આરોગ્ય અને સુખાકારીનાાં પાસાઓ પર જનતા
માટે માર્ગદર્ગન
25 જૂન 2020 ના રોજ અપડેટ કરાયુ ાં છે

તમારે શ ું જાણવાની જરૂર છે
કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) ફેલાવાની દરે ક વ્યક્તતનાાં દૈ વનક જીવન પર અસર થઇ રહી
છે , તે સાથે સરકાર અને એનએચએસ આ ફેલાવાને કાબ ૂમાાં લેવા, પ્રસારણ અને

તબીબી ધ્યાનની જરૂર હોય તેવા લોકો માટે ખતરો ઘટાડવા માટે જરૂરી પર્લા લઇ
રહ્યા છે .
તે મુશ્કેલ હોઇ ર્કે છે , પરાં ત ુ સચેત રહેવા માટે સરકારી માર્ગદર્ગનનુ ાં પાલન કરીને,

તમે તમારી જાતનુ,ાં તમારા પરરવારનુ,ાં એન.એચ.એસ. અને તમારા સમુદાયનુ ાં રક્ષણ
કરવામાાં મદદ કરી રહ્યા છો.
આ સમય દરવમયાન, તમને કાંટાળો, હતાર્ા કે એકલતા લાર્ી ર્કે છે . તમને વનરાર્ા,
ચચિંતા, બેચેનીનો અનુભવ થઇ ર્કે, અથવા તમારા અથવા તમારા નજીકનાાં લોકોનાાં

આરોગ્ય અંર્ે ચચિંવતત બની ર્કો છો. આપણે સામનો કરીએ તે મુશ્કેલ પરરક્થથવત સામે
આ તમામ સામાન્ય પ્રવતરિયાઓ છે . દરે ક વ્યક્તત ઘટનાઓ અને ફેરફારોમાાં અલર્

રીતે પ્રવતરિયા આપે છે જે રીતે આપણે વવચારીએ, અનુભવીએ અને વતગન કરીએ તે
અલર્ અલર્ લોકોમાાં અને સમય અનુસાર ચભન્ન હોય છે . તે મહત્વપ ૂણગ છે કે તમે
તમારા મન અને ર્રીરની કાળજી રાખો.
મોટાભાર્નાાં લોકો તેઓ માટે કારર્ત વનવડતી વ્ય ૂહરચનાઓ ર્ોધી લેર્ે અને રોર્
ફેલાવા સાથે સાંકળાયેલી મુશ્કેલ લાર્ણીઓ સમય સાથે પસાર થઇ જર્ે. કેટલાક

લોકોને, ખાસ કરીને અર્ાઉથી પ્રવતગમાન માનવસક આરોગ્યની સમથયાઓ ધરાવતા
લોકોને વધારાની સહાયતાની જરૂર પડી ર્કે છે .

પાર્શ્વભ ૂમમકા
આ માર્ગદર્ગન કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) ફેલાવા દરવમયાન તમારા માનવસક આરોગ્ય
અને સુખાકારીની સારસાંભાળ કેવી રીતે રાખવી તેનાાં પર સલાહ પ્રદાન કરે છે 1.

તમારી જાતનુ ાં અને અન્ય લોકોનુ ાં રક્ષણ કેવી રીતે કરવુાં તેના પર અન્ય માર્ગદર્ગન,
અને જો તમને લાર્તુાં હોય કે તમે વાઇરસનાાં સાંપકગ માાં આવ્યા છો તો કયાાં પર્લાઓ
લેવા તેનાાં માટે, આ પ ૃષ્ઠ પર માર્ગદર્ગન જુઓ.

આ માર્ગદર્ગન બદલાતી પરરક્થથવત પ્રમાણે અપડેટ કરવામાાં આવર્ે.

તમારા માનમિક આરોગ્ય અને સખાકારીમાું શ ું મદદ કરી શકે છે
તમારી નવી રદનચયાગ વવર્ે વવચાર કરો. અમુક સમયથી આપણા બધા માટે જીવન બદલાઇ
રહ્ુાં છે અને તમારી સામાન્ય રદનચયાગમાાં તમે કેટલાક વવક્ષેપોનો અનુભવ કરર્ો. તમે કેવી

ૂ ન સાધી ર્કો અને સકારાત્મક નવો વનત્યિમ બનાવો – ઉપયોર્ી પ્રવ ૃવિઓમાાં
રીતે અનુકલ
સાંલગ્ન થવાનો પ્રયાસ કરો (જેમ કે સફાઇ કરવી, ભોજન બનાવવુ ાં અથવા કસરત કરવી)

અથવા અથગપ ૂણગ પ્રવ ૃવિઓમાાં સાંલગ્ન થાઓ (જેમ કે વાાંચન કરવુાં અથવા વમત્રો સાથે સાંપકગ માાં
રહેવ)ુાં . તમારા રદવસ અથવા સપ્તાહ માટે તમને યોજના લખવાનુ ાં ઉપયોર્ી જણાઇ ર્કે છે .

અન્ય લોકો સાથે કેવી રીતે સાંપકગ માાં રહેવ ુ ાં તેનાાં પર વવચારણા કરો. તમને વવશ્વાસ હોય તેવા

લોકો સાથે સાંબધ
ાં ો જાળવી રાખવા તમારી માનવસક સુખાકારી માટે મહત્વપ ૂણગ છે . તમે તમારા
ઘરની બહાર લોકોથી 2 મીટરનુ ાં અંતર (3 પર્લા) રાખો તો તમે 6 લોકો સુધીનાાં જૂથોમાાં

બહાર (ખાનર્ી બર્ીચાઓ અથવા અન્ય ખાનર્ી બાહ્ય જગ્યાઓમાાં) હવે મળી ર્કો છો. જો

તમે વ્યક્તતર્ત રીતે ન મળી ર્કો, તો તેનાાં બદલે ટેલીફોન, વવડીયો કૉલ્સ અથવા સોવર્યલ

મીરડયા મારફત તમે કેવી રીતે વમત્રો અને પરરવાર સાથે સાંપકગ માાં રહી ર્કો તેનાાં અંર્ે વવચાર
કરો – પછી તે તમે સામાન્ય રીતે અવારનવાર મળતા હોવ તેવા લોકો હોય અથવા જૂના વમત્રો
સાથે સાંપકગ કરી રહ્યા હોવ.
જો તમને માનવસક આરોગ્યની સમથયાઓ હોય અને એકલતા અનુભવી રહ્યા હોવ તે માટે
NHS થવયાંસેવકોની સેવા

ટે લીફોન ‘ચેક ઇન કરો અને ચેટ કરો’ પણ પ્રદાન કરી ર્કે છે .

0808 196 3646 પર કૉલ કરો (સવારે 8 વાગ્યાથી રાત્રીનાાં 8 વાગ્યા સુધી) અથવા મુલાકાત
લો વેબસાઇટ.
અન્ય લોકોને મદદ અને સહાયતા કરો. તમારી આસપાસનાાં લોકોને તમે કેવી રીતે મદદ કરી
ર્કો છો તે અંર્ે વવચાર કરો – તે તેમના માટે મોટો બદલાવ આવી ર્કે છે અને તમને પણ
સારી અનુભ ૂવત થઇ ર્કે છે . અન્ય લોકોની ચચિંતાઓ, સવાલો અને વતગણ ૂકો સાાંભળવી અને

થવીકારવી મહત્વપ ૂણગ છે . શુ ાં તમે નજીકનાાં વમત્ર અથવા પરરવારનાાં સભ્યને સાંદેર્ મોકલી ર્કો
છો? શુાં થથાવનક રીતે અન્ય લોકોને સહાયતા કરવા માટે તમે જોડાઇ ર્કો તેવા કોઇ સમુદાયનાાં
જૂથો છે ? યાદ રાખો કે તમારી જાતને અને દરે ક વ્યક્તતને સુરચક્ષત રાખવા માટે કોરોનાવાઇરસ
(કોવવડ-19) પરનાાં માર્ગદર્ગન અનુસાર આ કરવુાં મહત્વપ ૂણગ છે .

તમારી ચચિંતાઓ વવર્ે વાત કરો. વતગમાન પરરક્થથવત અંર્ે ચચિંતા, ડર અને અસહાયતા
અનુભવવી તદ્દન સામાન્ય બાબત છે . યાદ રાખો કે દરે ક માટે આ મુશ્કેલ સમય છે અને તમે
શુાં અનુભવી રહ્યા અને તેમાાંથી બહાર આવવા તમે કઇ વથતુઓ કરી રહ્યા છો તેન ુ ાં આદાનપ્રદાન કરવાથી તેઓને પણ મદદ મળી ર્કે છે . જો તમને તે કરી ર્કવા માટે સક્ષમ ના

હોવ,તો એવા લોકો છે જેઓ સાથે તમે NHS ભલામણ કરે લી હેલ્પલાઇનો મારફત વાત કરી
ર્કો છો.
તમારી ર્ારીરરક સુખાકારીની સારસાંભાળ લો. તમે ભાવનાત્મક અને માનવસક રીતે કેવ ુ ાં
અનુભવી રહ્યા છો તેનાાં પર તમારા ર્ારીરરક આરોગ્યનો મોટો પ્રભાવ પડે છે . આવા સમયમાાં,
ચબનઆરોગ્યપ્રદ વતગણ ૂકની રીતભાતમાાં સરી પડવુ ાં સરળ બની ર્કે છે , જે બદલામાાં તમને

વધારે ખરાબ અનુભ ૂવત કરાવી ર્કે છે . આરોગ્યપ્રદ, સુસત
ાં ુચલત ભોજન જમવાનો અને પ ૂરતુાં
પાણી પીવાનો પ્રયાસ કરો. તમે ઘર પર આરોગ્યપ્રદ ભોજન બનાવી ર્કો તે માટે વન યુ ઘણી
બધી સલાહ અને વવચારો ધરાવે છે .
જયાાં સાંભવ હોય, ત્યાાં તમને ઇચ્છા થાય તેટલી વાર ઘરે અને/અથવા બહાર કસરત કરો. જો

તમે બહાર કસરત ન કરી ર્કો, તો મફત, સરળ 10-વમનીટનો વ્યાયામ પબ્લલક હેલ્થ ઇંગ્લેન્ડ
(PHE) પરથી અથવા NHS થવાથ્ય થટુરડયો પર ઘરે અજમાવવા માટે નાાં અન્ય કસરતનાાં
વવડીયો ર્ોધી ર્કો છો. થપોટગ ઇંગ્લેન્ડ પાસે પણ ઘરે સરિય રહેવા માટે સારી રટપ્સ છે .
જો તમે બહાર જવા સક્ષમ હોવ, તો હલનચલન કરવા માટે ની ઘણી સરળ રીતો છે જેમ કે,

ચાલવુાં અથવા બાર્કામ કરવુ.ાં તમે કસરત કરી ર્કો છો અને બાહ્ય રમતોના મેદાનો અથવા
સુવવધાઓનો ઉપયોર્ કરી ર્કો છો જેમ કે, ટેવનસ અથવા બાથકેટબોલ મેદાન અથવા ર્ોલ્ફ

કોસગ. આ એકલા અથવા તમારા ઘરનાાં સભ્યો સાથે અથવા તમારા ઘર બહારનાાં 6 અન્ય લોકો

સાથે થઇ ર્કે છે , ર્રત એટલી છે કે તમે તેઓથી ભલામણ કરે લ ુાં 2 મીટરનુ ાં (3 પર્લા) અંતર
જાળવી રાખો.
જો તમે ધુમ્રપાન કરતા હોવ અથવા ડ્રગ્સ કે આલ્કોહોલનુ ાં સેવન કરતા હોવ તો સલાહ અને
સહાયતા મેળવો. તણાવ અને અર્ાાંવતનાાં સમયમાાં વનરાકરણ માટે ધુમ્રપાન કરવુાં અથવા ડ્રગ્સ
કે આલ્કોહોલનુ ાં સેવન કરવુ ાં તમારા માનવસક આરોગ્ય સરહતની વથતુઓને વધારે બર્ાડી ર્કે
છે . NHS Smokefree ધુમ્રપાન છોડવા પરની મારહતી અને સલાહ પ્રદાન કરે છે અને વન યુ
આલ્કોહોલનુ ાં સેવન ઓછાં કરવા પર મદદ કરવા માટે નાાં સ્ત્રોતો ધરાવે છે .
તમે સલાહ અને સહાયતા માટે મફતમાાં 0300 123 1110 પર રડ્રિંકલાઇનને પણ કૉલ કરી ર્કો
છો અને તમારાંુ માદકપીણુ ાં ઘટાડો લોકોને વધારે સુરચક્ષત રીતે રડ્રિંક કરવામાાં મદદ કરવા

સમાયોજજત વેબ-આધારરત સહાયતા પ્રદાન કરે છે . જો તમે તમારા ડ્રગ્સનાાં સેવન અંર્ે ચચિંવતત
હોવ, તો FRANK મારહતી અને સલાહ પ્રદાન કરે છે , ક્ાાંથી મદદ મેળવવી તે સરહત, અને
મફત સલાહ નાંબર ધરાવે છે – 0300 123 6600. તમે મારરજુઆના એનોનીમસ નો પણ
સાંપકગ કરી ર્કો છો અને અન્ય સાથીઓ પાસેથી સહાયતા મેળવવા તેઓની સાપ્તારહક
મીરટિંર્ોમાાં ભાર્ લઇ ર્કો છો.

તમારી વનિંદ્રાની કાળજી લો. બેચેની અથવા ચચિંતાની અનુભ ૂવત રાત્રીની સારી વનિંદ્રા મેળવવાનુ ાં

વધારે મુશ્કેલ બનાવી ર્કે છે . તમે માનવસક અને ર્ારીરરક રીતે કેવો અનુભવ કરો છો તેનાથી
સારી ગુણવિાની વનિંદ્રામાાં મોટો ફરક પડે છે , તેથી પ ૂરતી વનિંદ્રા લેવી મહત્વપ ૂણગ છે .

વનયવમત વનિંદ્રાની રીત જાળવવાનો અને સારી વનિંદ્રાની થવથથ રીતભાતનો અમલ રાખવા,
પથારી સામે થિીન ન રાખવી, કેરફનની માત્રા ઓછી કરવી અને આરામદાયક પયાગ વરણનુ ાં

વનમાગણ કરવા સરહતનો પ્રયાસ કરો. એવરી માઈન્ડ મેટસગ વનિંદ્રા પ ૃષ્ઠ તમારી વનિંદ્રામાાં કેવી રીતે
સુધારો કરવો તેનાાં પર વ્યવહારાંુ સલાહ પ્રદાન કરે છે .

મુશ્કેલ લાર્ણીઓનુ ાં વ્યવથથાપન કરવાનો પ્રયાસ કરો. ઘણા લોકોને કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ19) વવર્ેનાાં સમાચાર ચચિંતાજનક લાર્ે છે . જોકે, કેટલાક લોકોને એટલી તીવ્ર બેચેનીનો

અનુભવ થાય છે કે તે એક સમથયા બની જાય છે . તમે વનયાંત્રણ કરી ર્કો તેવી વથતુઓ પર
ધ્યાન કેન્દ્ન્દ્રત કરવાનો પ્રયાસ કરો, જેમ કે તમારા મીરડયા અને મારહતી મેળવવાને

વ્યવથથાવપત કરવા – 24-કલાક સમાચાર અને સતત સોવર્યલ મીરડયા અપડેટ્સ તમને
ચચિંવતત કરી ર્કે છે . જો તે તમને અસર કરી રહ્યા હોય, તો મહામારીનાાં મીરડયા કવરે જને

જોવા, વાાંચવા અથવા સાાંભળવા તમે વવતાવો છો તે સમય મયાગરદત કરવાનો પ્રયાસ કરો.
માત્ર વનધાગરરત સમય પર સમાચાર જોવા અથવા રદવસમાાં બે વખત જોવા તમારી જાતને
મયાગરદત કરવાથી મદદ મળી ર્કે છે .
હાલમાાં તમારા વનયાંત્રણની બહાર હોય તેવી કેટલીક વથતુઓનો થવીકાર કરવો તે યોગ્ય જ છે .
બેચેની પરનુ ાં એવરી માઈન્ડ મેટસગ પ ૃષ્ઠ અને NHS માનવસક સુખાકારી ઓરડયો માર્ગદર્ગનો
બેચેની પર કાબ ૂ કેવી રીતે મેળવવો તેના પર વધુ મારહતી પ્રદાન કરે છે .

ત્યો મેળવો. તમને પોતાને અથવા અન્ય લોકોને કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) નો ચેપ

લાર્વાનાાં જોખમનુ ાં સચોટ રીતે વનધાગ રણ કરવામાાં તમને મદદ કરે તેવી ઉચ્ચ-ગુણવિાની

મારહતી એકઠી કરો જેથી તમે વ્યાજબી સાવચેતીઓ રાખી ર્કો. તમે વવશ્વાસ કરી ર્કો તેવા

વવશ્વસનીય સ્ત્રોત ર્ોધો જેમ કે GOV.UK, અથવા NHS વેબસાઇટ, અને ન્ય ૂઝફીડ, સોવર્યલ
મીરડયા અથવા અન્ય લોકો પાસેથી તમને મળતી મારહતીનાાં ત્યની ચકાસણી કરો.
ખોટી મારહતી અન્ય લોકોને પણ કેવી રીતે અસર કરી ર્કે છે તે વવર્ે વવચાર કરો. વવશ્વસનીય
સ્ત્રોતો સાથે ત્યની ચકાસણી કયાગ વર્ર મારહતીનુ ાં આદાન-પ્રદાન નહીં કરવાનો પ્રયાસ કરો.
તમને આનાંદ આવે તેવી વથતુઓ કરો. જયારે તમે બેચેન, એકલા અથવા વનરાર્ હોવ, ત્યારે ,
તમે એવા કાયો કરી ર્કો છો જેનો તમે સામાન્ય રીતે ઓછો આનાંદ મેળવર્ો અથવા તો નહીં
મેળવો. તમારા મનપસાંદ ર્ોખ પર એકાગ્ર થવુ,ાં કાંઇક નવુ ાં ર્ીખવુ ાં અથવા ઘરની અંદર

અથવા ઘરની બહાર આરામ કરવા માટે સમય કાઢવાથી (માર્ગદર્ગન મુજબ) તમને બેચેન
વવચારો અને લાર્ણીઓથી થોડી રાહત આપર્ે અને તમારા વમજાજને પ્રોત્સાહન આપી ર્કે છે .
જો તમે ઘર પર રહેતા હોવાનાાં કારણે સામાન્ય રીતે તમને આનાંદ આવતો હોય તેવી વથતુઓ

ૂ બનાવી ર્કો તે અંર્ે વવચાર કરવાનો
તમે કરી ર્કતા ન હોવ, તો તમે તેને કેવી રીતે સાનુકળ
પ્રયાસ કરો અથવા કાંઇક નવુાં કરવાનો પ્રયાસ કરો. એવા ઘણા બધા ઓનલાઇન મફત

ટયુટોરરયલ્સ અને અભ્યાસિમો છે અને લોકો નવા ઓનલાઇન વનરાકરણો લાવી રહ્યા છે , જેમ
કે ઓનલાઇન પબ ક્તવઝ અને સાંર્ીત કોન્સટગ નાાં જીવાંત પ્રસારણો.
લક્ષયાાંકો થથાવપત કરો. લક્ષયાાંકો થથાવપત કરવાથી અને તેને હાાંસલ કરવાથી વનયાંત્રણ અને

ુ વવર્ે વવચાર કરો જે તમે કરવા માાંર્ો છો અથવા
હેત ુની સાંવેદના પ્રાપ્ત થાય છે . એવી વથતઓ
કરવાની જરૂર છે જેને તમે હજુ ાં પણ ઘરે કરી ર્કો છો, જેમ કે રફલ્મ વનહાળવી, પુથતક વાાંચવુ ાં
અથવા ઓનલાઇન કાંઇક ર્ીખવુ.ાં
તમારા મર્જને સરિય રાખો. આ તમને વનયાંત્રણમાાં હોવાનો અને ઓછા વનરાર્ અથવા ચચિંવતત
હોવાનો અનુભવ કરવામાાં મદદ કરી ર્કે છે . વાાંચો, લખો, રમતો રમો, િોસવડગ પઝલ, સુડોકુ,
જજર્સો અથવા ડ્રોઇંર્ અને પેઇન્દ્ન્ટિંર્ કરો, જે પણ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે તે કરો.
આરામ કરવા માટે સમય કાઢો અને વતગમાન પર ધ્યાન કેન્દ્ન્દ્રત કરો. આ ભવવષ્ય વવર્ેની

મુશ્કેલ લાર્ણીઓ, ચચિંતાઓમાાં મદદ કરી ર્કે છે અને સામાન્ય રીતે તમને સારી અનુભ ૂવત
કરાવી ર્કે છે . આરામ કરવાની તકનીકો કેટલાક લોકોને બેચેનીની લાર્ણીમાાંથી બહાર

આવવામાાં પણ મદદ કરી ર્કે છે . ઉપયોર્ી સ્ત્રોતો માટે , જુઓ એવરી માઈન્ડ મેટસગ અને NHS
માઇન્ડફુલનેસ પેજ જુઓ.

જો તમારાથી બની ર્કે, તો બહાર નીકળો. જો તમારાથી ન બની ર્કે, તો કુદરતને અંદર

લાવો. હરરયાળી જગ્યાઓમાાં સમય વવતાવવાથી તમારી માનવસક અને ર્ારીરરક સુખાકારીને
ફાયદો થઇ ર્કે છે . તમે મનોરાં જન માટે બહાર સમય પસાર કરી ર્કો છો અથવા અંતરની

પરવા કયાગ વર્ર બહાર જાહેર રીતે સુલભ ખુલ્લી જગ્યાઓમાાં યાત્રા કરી ર્કો છો. જો તમે

ઇચ્છતા હોવ તો તમે બહાર બેસીને આરામ કરી ર્કો છો અથવા સ ૂયગથનાન કરી ર્કો છો. જો
તમે બહાર જઇ ર્કતા ન હોવ, તો તમે હજુ ાં પણ તાજી હવા અંદર આવવા દે વા બારીઓ
ખોલીને, જગ્યાની ર્ોઠવણ કરીને બેસીને સારા દ્રષ્ય જોવા (જો ર્ક્ હોય) અને કેટલોક

કુદરતી સ ૂયગપ્રકાર્ મેળવવા સાથે સમય પસાર કરીને આ સકારાત્મક અસરો મેળવવા પ્રયાસ
કરી ર્કો છો, અથવા જો તમારાથી બની ર્કે તો બર્ીચામાાં જાઓ.

તમે િામનો કરતા હોવ તેવા પડકારો

તમે આ ક્ષણે કદાચ તમારા જીવનમાાં એવા પડકારોનો અનુભવ કરી રહ્યા હોવ જે

તમારા માનવસક આરોગ્ય પર અસર કરતા હોય. નીચેની સલાહ તમે સામનો કરી ર્કો
તેવા સાંભવવત પડકારો અને તેઓ માટે યોજનાઓ બનાવવા વવષે વવચાર કરવામાાં

તમને મદદ કરી ર્કે છે . આ આયોજનો કરવાથી આ પડકારજનક સમય દરવમયાન
તમારા માનવસક આરોગ્યનાાં રક્ષણ અથવા સુધારો કરવામાાં મદદ મળી ર્કે છે .

જીવન જરૂરી પ ૂરવઠાઓ. જો તમે બહાર જઇ ર્કતા નથી, તો તમને જરૂરી હોય તેવા
કોઇપણ પ ૂરવઠાઓ તમે કેવી રીતે મેળવી ર્કો તે અંર્ે વવચાર કરો, જેમ કે ખોરાક,

દવાઓ અથવા અન્ય જીવન જરૂરી વથતુઓ. તમે ખોરાકની ડીચલવરી મેળવવા માટે

તમારી થથાવનક દુકાનોને ફોન અથવા ઇમેઇલ કરી ર્કો છો, અથવા ઓનલાઇન ખોરાક
મેળવી ર્કો છો, અથવા વમત્રો, પરરવારજનો કે પાડોર્ીઓની મદદ લઇ ર્કો છો. જો
તમને જીવન જરૂરી વથતુઓનાાં પ ૂરવઠાઓ મેળવવામાાં મદદ કરવા કોઇ વ્યક્તત ન

હોય, તો NHS થવયાંસેવક પ્રવતસાદ કાયગિમ મારફત થવયાંસેવક પાસેથી તમે મદદ
મેળવી ર્કો છો કે નહીં તે ર્ોધી કાઢો.

જો તમને ખોરાક ખરીદવાનુ ાં પરવડવુાં મુશ્કેલ લાર્ે, તો તમે સાવગવત્રક ર્ાખ માટે
પાત્રતા ધરાવો છો કે નહીં તે ર્ોધી કાઢો. જોતમારે બાળકો છે , તો તમે મફત ર્ાળા
ભોજન મેળવી ર્કો છો કે નહીં તે ર્ોધી કાઢો. જો તમે 10 અથવા વધારે સપ્તાહથી
સર્ભાગ હોવ અથવા તમારે 4 વષગથી ઓછી ઉંમરનુ ાં બાળક હોય, તો થવથથ પ્રારાં ભ
વાઉચસગ માટે અરજી કરો. ખોરાક અને અન્ય જીવન જરૂરી પ ૂરવઠાઓની સુલભતા
મેળવવા પર વધુ મારહતી મેળવો.
નાણાકીય ચચિંતાઓ. તમે કામ અને નાણા વવર્ે ચચિંવતત હોઇ ર્કો છો – આ મુદ્દાઓ

તમારા આરોગ્ય પર મોટી અસર પાડી ર્કે છે . કાયગના થથાન પર તમારા હક્કો શુાં છે ,
તમે કયા લાભો માટે હકદાર છો અને કઇ વધારાની સહાયતા ઉપલલધ છે તેનાાં પર

માર્ગદર્ગન માટે, કાયગ અને સહાયતા પર માર્ગદર્ગન અથવા નાર્રરકોને સલાહ અથવા
રાષ્રીય ડેલટલાઇન પરથી સલાહ જુઓ.

તમે અન્ય લોકોની સાંભાળ લઇ રહ્યા હોવ. તમારા પર આધાર રાખતા – ઘરે તમારા
આવશ્રતો અથવા તમે વનયવમતપણે મુલાકાત લેતા હોવ તેવા અન્ય લોકો માટે સાંભાળ
કેવી રીતે સુવનવિત કરવી તે અંર્ે કદાચ તમે ચચિંવતત હોઇ ર્કો છો. જો તમે સાથે ન

રહેતા હોવ તેવી કોઇ વ્યક્તતને સાંભાળ, અથવા સહાયતા પ્રદાન કરતા હોવ તો તમારી

થથાવનક સિા ને જાણ કરો. આકક્થમક યોજના અને સહાયતાનાાં સ્ત્રોતોનુ ાં વનમાગણ કરવા
પર વધુ સલાહ કેસગ યુકે પર ઉપલલધ છે .

જો હાલની સ્થિમત માટે તમારો ઇલાજ કરવામાું આવી રહ્યો હોય અિવા દવા લઇ રહ્યા હોવ
જયાાં સાંભવ હોય ત્યાાં સારવાર અને સહાયતા પ્રાપ્ત કરવાનુ ાં ચાલુાં રાખો. જો તમને

ઘરે રહેવાની વવનાંતી કરવામાાં આવી હોય, તો સાંબવાં ધત સેવાઓને જાણ કરો કે તમે
ઘરે રહો છો, અને આ સમય દરવમયાન કેવી રીતે સહાયતા મેળવવી તેનો ઉકેલ
મેળવો:
ફોન, ટેતથટ દ્વારા અથવા ઓનલાઇન એપોઇન્ટમેન્ટ્સ મેળવવા અંર્ે પ ૂછો. ઉદાહરણ
તરીકે, આ તમારા સલાહકાર, ચચરકત્સક અથવા સહાયક કાયગકર , નસગ, સાંભાળ
કાયગકર અથવા વમત્ર સાથે થઇ ર્કે છે .
જો તમે એવી સાંભાળ સેવાઓનો ઉપયોર્ કરો છો જે ઘરે રહેવાથી અસરગ્રથત થર્ે,
તો તમારે તમારી થથાવનક સિા અને સાંભાળ પ્રદાતાને જાણ કરવી જોઇએ જેથી
વૈકલ્લ્પક વ્યવથથાઓ કરી ર્કાય
જો કોઇપણ સામાન્ય સહાયતા ચાલુાં રાખી ન ર્કાય તો તમારી સાંભાળ સેવાઓને
જણાવો કે વૈકલ્લ્પક વ્યવથથાઓની આવશ્યકતા છે . આમાાં સાંભાળ લેનારની
મુલાકાત, ડે સેન્ટરનાાં સત્રો, અથવા વમત્રો અને પરરવારજનો મદદ માટે આવે તેવી
વથતુઓનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે
તમારી દવાઓ લેવાનુ ાં ચાલુાં રાખો. જો તમારા ડૉતટરની સર્જરી આની ઑફર કરે તો

તમે ફોન દ્વારા અથવા ઍપ કે વેબસાઇટનો ઉપયોર્ કરીને ઓનલાઇન પ્રીન્દ્થિપ્ર્નોનો
ફરીથી ઓડગ ર કરી ર્કો છો.
જો તમે થવ-એકાાંત અથવા થવ રક્ષણ કરી રહ્યા હોવ તો તમારી ફામગસીને તમારી
દવાઓ પહોંચાડવા કહો અથવા તમારા વતી તેને મેળવી લેવા માટે તમે કોને પ ૂછી
ર્કો છો તે અંર્ે વવચાર કરો. NHS વેબસાઇટ પાસે અન્ય કોઇ વ્યક્તત માટે
પ્રીન્દ્થિપ્ર્નો મેળવવા અને તમારે પ્રીન્દ્થિપ્ર્નો માટે ચ ૂકવણીની જરૂર છે કે નહીં તે
વવર્ે વધુ મારહતી છે .
તમારા વનત્ય સમયર્ાળામાાં તમારા ફરીથી આપેલા પ્રીન્દ્થિપ્ર્નો ઓડગ ર કરવાનુ ાં
ચાલુાં રાખો. વધારે લાાંબી અવવધ માટે અથવા વધારે જ્થાઓમાાં ઓડગ ર કરવાની
જરૂર નથી
તમારા જી.પી. પ્રેન્દ્તટસ (અથવા તબીબી ટીમ) તમારા પ્રીન્દ્થિપ્ર્નોને ફરીથી
આપવાની વ્યવથથાઓમાાં ખસેડી ર્કે છે , જેથી તમારા પ્રેન્દ્તટસને બદલે તમારી
દવાઓને ફરીથી મેળવવા તમારે માત્ર તમારી ફામગસીનો સાંપકગ કરવાની જરૂર પડે
છે .
ઓનલાઇન દવાઓ ખરીદવા અંર્ે સાવચેત રહો. તમારે માત્ર રજીથટડગ ફામગસીઓ
પાસેથી જ ખરીદી કરવી જોઇએ. તમે ચકાસી ર્કો છો કે ફામગસી જનરલ
ફામાગથયુરટકલ્સ કાઉક્ન્સલ વેબસાઇટ પર રજીથટર થયેલી છે કે નહીં
જો તમે દવાઓ મેળવવા અંર્ે ચચિંવતત હોવ તો તમે ઇંગ્લેન્ડમાાં NHS 111 નો સાંપકગ
કરી ર્કો છો

વધારાની માનમિક આરોગ્યની જરૂરીયાતો ધરાવતા અિવા અમક ચોક્કિ
િમથયાઓનો િામનો કરી રહેલા જૂિો માટે િલાહ
પ્રવતવમાન માનમિક આરોગ્યની િમથયાઓ
જો તમને અર્ાઉથી જ માનવસક આરોગ્યની સમથયા હોય, તો તમને કોરોનાવાઇરસ

(કોવવડ-19) ફેલાવો ખાસ કરીને પડકારજનક જણાઇ ર્કે છે . ઉપરોતત સલાહથી મદદ

મળવી જોઇએ, પરાં ત ુ એવી કેટલીક વધારાની બાબતો છે જેનાાં વવર્ે તમે વવચાર કરવા
માાંર્તા હોવ. આ બુદ્ધિપ ૂવગક પ્રદાન કરે લા સાંપ ૂણગ માર્ગદર્ગન પર આધારરત છે .

માનવસક ચબમારી સાથે જીવતા લોકો અથવા માનવસક ચબમારી ધરાવતા લોકોની

સહાયતા કરતા લોકો માટે ઉપયોર્ી વ્યવહારાંુ સહાયતા અને મારહતી પ્રદાન કરવા
રીથીંકે પણ એક ઓનલાઇન હબ બનાવ્યુ છે .

તમારી માનમિક આરોગ્યની ટીમ િાિે વાત કરવી
જો તમે અર્ાઉથી જ માનવસક આરોગ્યની સાંભાળ મેળવી રહ્યા હોવ, તો સાંભાળ કેવી
રીતે ચાલુાં રહેર્ે તે અંર્ે ચચાગ કરવા અને સુરક્ષા અથવા સાંભાળની યોજનાઓ વવષે
અપડેટ કરવા માટે તમારી માનવસક આરોગ્યની ટીમનો સાંપકગ કરો.
જો તમને પ્રવતગમાન માનવસક આરોગ્યની સમથયા હોય, પરાં ત ુ હાલમાાં માનવસક

આરોગ્ય ટીમ પાસેથી સાંભાળ મેળવી રહ્યા નથી અને જણાત ુાં હોય કે તમે હવે પછી
વધારે સમય તમારી જાતે જ તમારી ક્થથવતનુ ાં સુયોગ્ય વ્યવથથાપન કરી ર્કતા નથી,
તો તમારા જી.પી. સાથે આર્ળની સહાયતા મેળવવા માટે નાાં વવકલ્પોની ચચાગ કરો.

થવચ્છતા, િફાઈ અિવા ચેપનાું ભય બાબતની મશ્કેલ લાગણીઓ કે વતવણ ૂકોન ું વ્યવથિાપન
કરવ ું
કેટલીક માનવસક આરોગ્યની સમથયાઓ સફાઈ અથવા થવચ્છતા બાબતની મુશ્કેલ
લાર્ણીઓ અથવા વતગણ ૂકો પેદા કરી ર્કે છે . જો તમને આનો અનુભવ થાય, તો

તમારા હાથ ધોવા અંર્ેની સલાહ સાાંભળવી તમારા માટે કદાચ મુશ્કેલ બની ર્કે છે .
કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) નો ફેલાવો અટકાવવામાાં મદદ પરની સરકારની સલાહનુ ાં
પાલન કરવુ ાં મહત્વપ ૂણગ છે , પરાં ત ુ જો તમને જણાય કે તમે ભલામણોથી આર્ળ જઇ

રહ્યા છો, અને જો આ તમને તણાવ કે બેચેનીનો અનુભવ કરાવે છે , અથવા જો તમને

ઘ ૂસી ર્યેલા વવચારો આવતા હોય તો અહીં કેટલીક વથતુઓ છે જે તમે અજમાવી ર્કો
છો:

અન્ય લોકોને જણાવો કે તમે સાંઘષગ કરી રહ્યા છો, ઉદાહરણ તરીકે, તમે તેઓને
તમારી સાથે સમાચારની ચચાગ નહીં કરવા માટે કહી ર્કો છો
શ્વાસની કસરતો તમને કાબુ મેળવવામાાં મદદ કરી ર્કે છે અને વધારે વનયાંત્રણમાાં
હોવાનો અનુભવ કરાવી ર્કે છે . તમે એનએચએસ વેબસાઇટ પર સાદી શ્વાસની
કસરત ર્ોધી ર્કો છો અને આરામદાયકતા પરનાાં મન માટે નાાં પ ૃષ્ઠો તમે
અજમાવી ર્કો તેવી કેટલીક રટપ્સ અને કસરતો ધરાવે છે
મયાગદાઓ સેટ કરો, જેમ કે ભલામણ કરે લી 20 સેકન્ડ સુધી તમારા હાથ ધોવા
તમારા હાથ ધોયા પછી કાંઇક એવુ ાં કરવાનુ ાં આયોજન કરો જે તમને ધ્યાનભાંર્
કરવામાાં મદદ કરી ર્કે અને તમારા ધ્યાનને બદલી ર્કે
મનની કેટલીક યુક્તતમાાં બાધ્યતા મનોગ્રક્થત વવકાર (ઓલસેવસવ કમ્પલ્લ્ઝવ
રડસઓડગ ર) (OCD) પરની તેઓની મારહતી અથવા OCD UK પરથી સલાહ
વાાંચવાથી પણ મદદ મળી ર્કે છે .
ગભરામણ અને બેચેનીન ું વ્યવથિાપન કરવ ું
જો તમને ર્ભરામણનાાં હમ
ુ લાઓ અથવા થમરણ આવતુાં હોય, તો તમારા ઘરમાાં તમે
જઇ ર્કો તેવી ‘સુરચક્ષત જગ્યા’ નુ ાં આયોજન કરવુાં મદદરૂપ થઇ ર્કે છે .

જો તમને બેચેનીનો અનુભવ થતો હોય તો તમે તમારી જાતને આરામદાયક

બનાવવાનાાં માર્ો પણ ર્ોધી ર્કો છો. ઉદાહરણ તરીકે, બુદ્ધિની રમતો અને કોયડા
ધરાવે છે જેનો તમારાંુ ધ્યાનભાંર્ કરવા તમે ઉપયોર્ કરી ર્કો છો, અને શ્વાસની
કસરતો મદદ કરી ર્કે છે .
ફિાઇ જવાની અિવા બુંમધયાર જગ્યાની િુંવરણભીમત

ની લાગણીઓન ું વ્યવથિાપન કરવ ું

તમે સાંભવવત રીતે સામાન્ય કરતા વધારે સમય ઘર પર ર્ાળી રહ્યા છો તેથી જો

તમારાથી બની ર્કે તો બહાર જવાનો પ્રયાસ કરો. તમે તાજી હવા અંદર આવવા દે વા
માટે બારીઓ પણ ખોલી ર્કો છો, બહારનુ ાં દ્રષ્ય દે ખાત ુાં હોય તેવ ુ ાં બેસવા માટે ન ુ ાં થથળ

ર્ોધી ર્કો છો, અથવા તમારા દરવાજાનાાં પર્થીયા પર બેસો અથવા તમારે બર્ીચો
હોય તો ત્યાાં બેસો. જો સાંભવ હોય તો તમે સમય પસાર કરો તે ઓરડાઓ વનયવમત

રીતે બદલતા રહેવાથી પણ મદદ મળી ર્કે છે , કારણ કે આ તમને અવકાર્ મળ્યાની
સાંવેદનાનો અનુભવ કરાવવામાાં મદદ કરી ર્કે છે .
આહારનાું મવકારોન ું વ્યવથિાપન કરવ ું
જો તમને આહારનો વવકાર હોય, તો તમને કદાચ હાલની પરરક્થથવતનાાં પાસાઓ
પડકારજનક જણાઇ ર્કે છે , ઉદાહરણ તરીકે, અમુક ચોક્કસ ખોરાકની ઓછી
ઉપલલધતા, સામાજજક એકાાંત અને તમારા વનત્યિમમાાં નોંધપાત્ર ફેરફારો.

આહારનાાં વવકારની ચેરરટી બીટ (BEAT) આહારના પડકારો ધરાવતા લોકો માટે

હેલ્પલાઇન પ્રદાન કરે છે અને સારવાર, ભોજનનાાં સમય, કસરત અને વનત્યિમ અને
સામાજીકરણમાાં ફેરફારોનુ ાં વ્યવથથાપન કરવુાં તેના પર કેટલુક માર્ગદર્ગન પ્રદાન કરે

છે . આ ઉપરાાંત જયાાં સાંભવ હોય ત્યાાં સહાયતા અને સલાહ માટે તમારા જી.પી. અથવા
તમારા થથાવનક NHS સમુદાય આહાર વવકાર ટીમનો સાંપકગ કરો.
એનએચએિ અિવા િામાજજક િુંભાળ કાયવકર માટે િહાયતા
એનએચએસ અને િામાજજક િુંભાળ કાયવકર માટે અમુક ચોક્કસ માનવસક આરોગ્યની
સહાયતા ઉપલલધ છે .

વાતચીત ર્રૂ કરવા માટે FRONTLINE લખીને 85258 પર મોકલો. આ સેવા
તમામ મોટા મોબાઇલ નેટવકગ પર મફત છે અને તે સહાયતા મેળવવા માાંર્તા
લોકો માટે સીધી સહાયતા છે . તમે ર્ોક અને રોમા સહાયતા માટે હોથપાઇસ યુકેનો
0300 303 4434 પર પણ સાંપકગ કરી ર્કો છો
સામારરટાન્સ પણ વનપુણ સુખાકારી સહાયતા ફોનલાઇન ધરાવે છે , જે મેળવવા
માટે મફત છે અને સપ્તાહમાાં 7 રદવસ સવારનાાં 7 વાગ્યાથી રાત્રીનાાં 11 વાગ્યા
સુધી ઉપલલધ છે . તમે 0300 131 700 પર કોચચિંર્ અને ર્ોક સાંભાળથી માાંડીને
માનવસક આરોગ્ય અને સુખાકારી સહાયતા સુધીનાાં અસાંખ્ય ક્ષેત્રોમાાં તાલીમબિ
થયેલા વ્યાવસાવયકો પાસેથી નજીકના વવથતારમાાં સહાયતા અને ર્ોપનીયતા
સાાંભળી ર્કો છો.
તણાવનુ ાં વનરાકરણ કેવી રીતે કરવુ,ાં વનિંદ્રાની રીતમાાં સુધારો કરવા પરની સલાહો
અને જાગૃતતા માટેની સ ૂચનાઓ માટે નીઅમુક ચોક્કસ સુખાકારી ઍપ્સ માટે તમારા
માટે વવર્ેષ પ્રાપ્યતાની વ્યવથથા કરવામાાં આવી છે જેમ કે વસલ્વરતલાઉડ,
થલીવપયો અને ડેલાઇટ
NHS થટાફ માટે NHS લોકો પર, અને પુખ્ત સામાજજક સાંભાળ થટાફ માટે કેર વકગ ફોસગ
ઍપ મારફત ઉપલલધ સહાયતાની વધુ વવર્તો ર્ોધી ર્કાય છે .

મશખવાની અિક્ષમતા ધરાવતા લોકો
જો તમારામાાં અધ્યયનની અસક્ષમતા હોય, તો તમને કોરોનાવાઇરસનો (કોવવડ-19)

ફેલાવો તણાવપ ૂણગ જણાઇ ર્કે છે . તમે ઘરે વધારે વખત રહેવા સરહત તેનાાં લીધે થઇ

ર્કે તેવા ફેરફારો અંર્ે ચચિંવતત થઇ ર્કો છો. તમારા પરરવાર અથવા તમારા નજીકનાાં
લોકો અંર્ે પણ તમે ચચિંવતત થઇ ર્કો છો.

જાહેર થવાથ્ય ઇંગ્લેન્ડ (PHE) કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) પર, તે તમને કઇ રીતે
અસર કરી ર્કે છે અને તમારી જાતને સુરચક્ષત અને સારા રાખવા માટે તમારે શુાં

કરવાની જરૂર પડે છે તેનાાં પર સરળતાથી વાાંચી ર્કાય તેવ ુ ાં માર્ગદર્ગન ધરાવે છે .

કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) વવર્ે મેનકેપ પરથી અન્ય મારહતી ઉપલલધ છે અને તમને
થઇ રહેલી મુશ્કેલ લાર્ણીઓનુ ાં વ્યવથથાપન કેવી રીતે કરવુાં તે અંર્ેની મારહતી પણ
ઉપલલધ છે .

તમે તમારી જાતનુ ાં રક્ષણ કરી ર્કો અને વાઇરસ ફેલાતો અટકાવી ર્કો તે માટે નાાં
માર્ો છે :

તમે વવશ્વાસ કરતા હોવ તેવા લોકો (જેમ કે વમત્રો, પરરવારજનો અને
નોકરીપ્રદાતા) સાથે તમારે ફોન અથવા ઇન્ટરનેટ પર સાંપકગ માાં રહેવ ુાં જોઇએ. સચેત
અને સુરચક્ષત રહેવાનાાં માર્ગદર્ગન અને સાંભવવત કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) ચેપ
ધરાવતા ગૃહથથો માટે માર્ગદર્ગન પરથી સલાહોનુ ાં પાલન કરો. આ માર્ગદર્ગનનુ ાં
એક સરળતાથી વાાંચી ર્કાય તેવ ુાં સાંથકરણ પણ ઉપલલધ છે
તમારા વવથતારમાાં થવ-રહમાયતી જૂથો પણ ઉપલલધ હોઇ ર્કે છે જેઓ ઓનલાઇન
અથવા ફોનથી સહાયતા ઓફર કરતા હોય. આ જૂથો ર્ોધી કાઢવા માટે તમે
તમારા પરરવારજનો અથવા સાંભાળ લેનારાઓને મદદ કરવા માટે પ ૂછી ર્કો છો
તમે વવશ્વાસ કરતા હોવ તેવા થથળોએથી કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) વવર્ેની
મારહતી મેળવવી પણ મહત્વપ ૂણગ છે , જેમ કે NHS વેબસાઇટ
કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) વવર્ે જાગૃત રહેવ ુાં મહત્વપ ૂણગ છે , પરાં ત ુ તે સાથે તમને હોઇ
ર્કે તેવી અન્ય આરોગ્યની ક્થથવતઓ અંર્ે ભ ૂલી ન જવુ ાં પણ મહત્વપ ૂણગ છે . સુવનવિત
કરો કે તમને પ્રીથિાઇબ કરે લી દવાઓ જ તમે લો છો, તમારી કોઇપણ હોક્થપટલની

એપોઇન્ટમેન્ટ્સ પ ૂણગ કરો (અન્યથા જો તમને હોક્થપટલ દ્વારા તેમ ન કરવા કહેવામાાં
આવ્યુાં હોય) અને જો તમે એપોઇન્ટમેન્ટ્સમાાં જઇ ન ર્કો તો લોકોને કહો.

અધ્યયનમાાં અસક્ષમતા ધરાવતી કોઇ વ્યક્તતને સહાયતા કરવી. તેઓ માટે જરૂરી
મદદ તેઓની અક્ષમતાનાાં થવભાવ પર આધાર રાખર્ે. હળવા અથવા મધ્યમ

અધ્યયનની અક્ષમતા ધરાવતા લોકોને વધારાની સુલભ મારહતીની જરૂર પડી ર્કે છે
અને આ સમયે તેઓને સુરચક્ષત અને સારા રાખવા માટે તેઓને શુાં કરવાની જરૂર પડી
ર્કે છે તે સમજવા વધારે સમયની જરૂર પડી ર્કે છે . તીવ્ર અથવા ર્હન અને

બહવુ વધ અધ્યયનની અસક્ષમતાઓ ધરાવતા લોકોને તેઓ કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19)
પરની સલાહનુ ાં પાલન કરી ર્કે તે સુવનવિત કરવા અને યોગ્ય સાંચાર સહાય ઉપલલધ
છે તેની ખાતરી કરવા માટે વધારે મદદની જરૂર પડી ર્કે છે (ઉદાહરણ તરીકે, હાથ
ધોવા). આ દરે ક વ્યક્તત માટે વનવિત હર્ે. જયાાં સાંભવ હોય ત્યાાં સામાન્ય ક્થથવત

જાળવી રાખવી, આનાંદદાયક હોય તેવી વથતુઓ કરવી અને લોકોને તેઓને કેવ ુ ાં લાર્ી
રહ્ુાં છે તે અંર્ે વાત કરવા સક્ષમ બનાવવા પણ મહત્વપ ૂણગ હર્ે. લાર્ણીઓ વવર્ે
બોલવા માટેની ઉપયોર્ી રટપ્સ માટે, જુઓ સાંભાલ સલાહ માટે નાાં કૌર્લ્યો.

થવકેન્દ્રીય લોકો
થવકેન્દ્રીય કેટલાક લોકોને કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) ફેલાવો તણાવપ ૂણગ જણાઇ ર્કે
છે અને વાઇરસનો ચેપ લાર્વા અંર્ે અને ઘરે વધારે સમય રહેવા સરહતનાાં તેનાાં

કારણે થઇ ર્કતા ફેરફારો અંર્ે ચચિંવતત થઇ ર્કે છે . તમે તમારી જાતનુ ાં રક્ષણ કરી ર્કો
અને વાઇરસને ફેલાતો અટકાવી ર્કો તે માટે નાાં માર્ો છે .
શ ું િઇ રહ્ ું છે તે િમજવ ું
તમે વવશ્વાસ કરી ર્કો તેવા સ્ત્રોતો પરથી કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) વવર્ેની
મારહતીથી અદ્યતન રહો, જેમ કે NHS વેબસાઇટ.
વાઇરિ ફેલાતો અટકાવવામાું મદદ કરવી
કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) નો ચેપ લાર્વાનુ ાં અથવા તેને બીજા લોકોમાાં ફેલાવવાનુ ાં
જોખમ ઘટાડવા તમે લઇ ર્કો તેવા 4 પર્લાઓ છે :

સાબુ અને પાણીથી ઓછામાાં ઓછી 20 સેકન્ડ સુધી વનયવમત રીતે તમારા હાથ
ધોવા
ઉધરસ અને છીંક માટે રટશ્ય ૂનો ઉપયોર્ કરો અને તેનો સુરચક્ષત વનકાલ કરો અને
તમારા હાથ ધુઓ
તમારા મુખ અને આંખો સરહત તમારા ચહેરાનો થપર્ગ કરવાનુ ાં ટાળો
તમે શુાં કરી ર્કો છો અને શુ ાં કરી ર્કતા નથી, અથવા જો તમને અથવથથતા
અનુભવાય તો શુ ાં કરવુ ાં તેનાાં વવર્ેની અદ્યતન મારહતી NHS 111 વેબસાઇટ પરથી
મેળવો. જો તમને તમારા લક્ષણો વવર્ે ખાતરી ન હોય, તો તે વવર્ે તમને વવશ્વાસ
હોય તેવી કોઇ વ્યક્તત સાથે વાત કરો, જેમ કે સહાયતા કમગચારી
માનમિક રીતે િાજા રહેવાન ું આયોજન કરો
ઘર પર રહીને અને સાજા રહેવા તમે સામાન્ય રીતે કરતા હોવ તેવી વથતુઓ કરતા

રહેવા માટે તમે કેવી રીતે તમારા વનત્યિમમાાં ફેરફાર કરી ર્કો છો તે અંર્ે વવચાર કરો.
તેમાાં તમને આનાંદ આવતો હોય તેવો આહાર જમવા, તમારા ર્ોખની અને રસની

વથતુઓ ઓનલાઇન કરતી રહેવાનાાં માર્ો ર્ોધવા અને રદવસમાાં એક વખત ઘરમાાં

અથવા તમારાથી થઇ ર્કે તો બહાર કસરત કરવી વર્ેરેનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે . તમે
જાણો છો કે ભ ૂતકાળમાાં મુશ્કેલ પરરક્થથવતઓમાાં કઇ વ્ય ૂહરચનાઓએ તમને મદદ કરી
હતી, તેથી તેમનો ફરીથી અત્યારે ઉપયોર્ કરો.

જો તમે અન્ય લોકો પાસેથી સહાયતા મેળવતા હોવ, તો તે લોકો સાથે તમે કઇ રીતે

સાજા અને આરામદાયક રહી ર્કો તેન ુ ાં આયોજન કરો. જો તમને લાર્ત ુાં હોય કે તમે

વનયાંત્રણ ગુમાવી રહ્યા છો, તો મદદ માટે તમે કરી ર્કો તેવી અન્ય વથતુઓ પણ છે ,
જેમ કે:

ડાયરી રાખવી
આરામદાયક રહેવાની તકનીકો વર્ખવી
જયારે તમે બેચેની અનુભવતા હોવ ત્યારે તમારા સાંભાળ આપનાર સાથે યોજના
બનાવો
જો તમે િુંઘર્વ કરી રહ્યા હોવ તો મદદ મેળવો
કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) વવર્ે, અને તમારા દૈ વનક જીવનમાાં તે પેદા કરે છે તેવા
ફેરફારો વવર્ે સાાંભળવાથી કદાચ તમને એવી અનુભ ૂવત કરાવી ર્કે કે તમે વનયાંત્રણ

ધરાવતા નથી, અથવા તમારા આરોગ્ય અંર્ે તમને ચચિંવતત બનાવી ર્કે છે અથવા

ડરાવી ર્કે છે . આ લાર્ણીઓ સામાન્ય છે . તમે વવશ્વાસ કરતા હોવ તેવી કોઇ વ્યક્તત
સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરો જેમ કે, વમત્ર, પરરવારજન અથવા સહાયક.

જો તમે અથવથથ થાઓ અને તબીબી સારવારની જરૂર પડે, તો તમારો હોક્થપટલ

પાસપોટગ અથવા થવકેન્દ્ન્દ્રત વનદાન ર્ેર કરો જેથી થટાફ તમને સહાયતા કરવાની શ્રેષ્ઠ
રીત જાણી ર્કે. તમને ઓટીઝમ પાસપોટગ બનાવવો મદદરૂપ જણાઇ ર્કે છે . તેને
સરળતાથી ભરી ર્કાય છે અને કોઇપણ પરરક્થથવતમાાં સામાજજક આરોગ્ય અથવા
નોકરી વ્યાવસાવયકોને રજૂ કરી ર્કાય છે
તમને હજુ ાં પણ ચચિંતા થતી હોય અને વધારે મદદ ઇચ્છતા હોવ. તમે ઓટીઝમ
હેલ્પલાઇન ને 0808 800 4104 પર કૉલ કરી ર્કો છો.

ઉપર જણાવેલી સલાહ ઉપરાાંત, જો તમે થવકેન્દ્ન્દ્રત(ઓટીઝમ) વ્યક્તતને સહાયતા
પ્રદાન કરી રહ્યા હોવ, તો મર્જમાાં રાખો કે તેઓ કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) નાાં
ર્ારીરરક લક્ષણો ઓળખવામાાં સાંઘષગ કરતા હોઇ ર્કે છે , તથા તે પેદા કરે તે

લાર્ણીઓ વવર્ે બોલવામાાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી ર્કે છે . તેઓની ભાવુક ક્થથવત
તથા ર્ારીરરક લક્ષણોની ઓળખ કરવામાાં તમારી મદદ કરી ર્કે તેવા વતગણ ૂકનાાં
ફેરફારો અંર્ે સચેત રહેવાનો પ્રયાસ કરો.

પરરક્થથવત અંર્ે, સુરચક્ષત કેવી રીતે રહેવ ુ ાં અને વાઇરસનાાં લક્ષણો વવર્ે વાતચીત કરતી
વખતે થપષ્ટ હોવુ ાં મહત્વપ ૂણગ છે . ર્ાન્દ્લદક રીતે લઇ ર્કાય તેવા ર્ાન્દ્લદક , અથવા
વનણાગયક વવધાનો ટાળવાનો પ્રયાસ કરો, કારણ કે આ અવત ઝડપથી વવકસતી

પરરક્થથવત છે અને થવકેન્દ્ન્દ્રત વ્યક્તતને વધારે તણાવ લાર્ી ર્કે છે જયારે વથતુઓ

બદલાતી હોય પરતુાં તેઓને કહેવામાાં આવ્યુ ાં હત ુાં કે તેઓ બદલાર્ે નહીં. આ પ ૃષ્ઠ પર

સરકાર દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલા માર્ગદર્ગન પરથી કોરોનાવાઇરસની (કોવવડ-19)
વવશ્વસનીય અને સુરચક્ષત મારહતી સાથે અદ્યતન રહો.

વ ૃદ્ધ લોકો
સરકારનુ ાં માર્ગદર્ગન એવુ ાં છે કે 70 વષગ કે તેનાાંથી વધારે ઉંમર ધરાવતા લોકોમાાં
કોરોનાવાઇરસથી થતી તીવ્ર ચબમારીનુ ાં વધારે જોખમ હોય છે અને જો તમને લાર્તુાં

હોય કે તમને કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) છે તો સામાજજક અંતર જાળવવા અને ઘર
પર રહેવા સરહતની સરકારની સલાહનુ ાં ખાસ કરીને ચુથત પાલન કરવાની જરૂર પડે

છે . આ સાથે, જો તમે આ વય જૂથમાાં હોવ અને ખાસ કરીને જો તમને કોઇ અર્ાઉથી
પ્રવતગમાન તબીબી ક્થથવતઓ હોય, તો તમારા રોજજિંદા જીવનમાાં તમારે કરવા પડતા

ફેરફારોથી તમને ચચિંતા કે અસર થવાની અનુભ ૂવત થાય તે થવાચભક બાબત છે . કોઇપણ
મુશ્કેલ અનુભ ૂવતમાાં અને તમારા માનવસક આરોગ્યની કાળજી લેવામાાં નીચેની
સ ૂચનાઓ મદદ કરી ર્કે છે :
િુંપકવ માું રહો
તમારી પાસે તમારા વમત્રો, પરરવારજનો અને અન્ય નેટવકગ ની સહાયતા હોઈર્કે તે

મેળવો. તમારી આસપાસ રહેલા લોકો સાથે સાંપકગ માાં રહેવાનો પ્રયાસ કરો, આ ફોન
પર, ટપાલથી અથવા ઓનલાઇન થઇ ર્કે છે . જો તમને ઘરે રહેવાની સલાહ
આપવામાાં આવી હોય, તો લોકોને જણાવો કે તમે કેવી રીતે સાંપકગ માાં રહેવા માાંર્ર્ો
અને તેને તમારા વનત્યિમમાાં સમાવો.
વ્યવહારું મદદ મેળવો
જો તમારે મદદની જરૂર હોય, ઉદાહરણ તરીકે ખરીદી કરવા અથવા ઘરનાાં કાયો

કરવા, તો તે માટે પ ૂછો અને તમારી આસપાસનાાં લોકો શુાં કરી ર્કે તે માટે જણાવો.

જો તમારે મદદની જરૂર હોય પરાં ત ુ તમને ખાતરી નથી કે કોનો સાંપકગ કરવો, તો એજ
યુકે એક સલાહ લાઇન ચલાવે છે (0800 678 1602 – લાઇનો દરરોજ સવારે 8

વાગ્યાથી સાાંજનાાં 7 વાગ્યા સુધી ખુલ્લી છે ) જે તમને થથાવનક સેવાઓનાાં સાંપકગ માાં મ ૂકી
ર્કે છે .

ચચત્તભ્રમ (ડેમેસ્ન્દ્શયા) ધરાવતા લોકો
ચચિભ્રમ ધરાવતા લોકો અને તેઓનાાં સાંભાળ લેનારાઓ અને પરરવારજનો માટે ,
કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) દૈ વનક જીવન વવર્ેષરૂપે પડકારજનક બનાવે છે અને

વધારાનો તણાવ પેદા કરે છે . ર્ક્ તેટલુાં સાંપકગ માાં રહેવ,ુાં વનત્યિમ જાળવવો- અને
સરિય અને આનાંદપ્રમોદમાાં રહેવાનુ ાં સુવનવિત કરવુાં એ તમામ બાબતો ચચિભ્રમ

ધરાવતા લોકો અને તેઓની સાંભાળ લેનારાઓનાાં માનવસક આરોગ્ય અને સુખાકારીને
સહાયતા કરવામાાં અવત મહત્વપ ૂણગ છે .

જો તમે ચચિભ્રમ ધરાવતી કોઇ વ્યક્તતની સહાયતા કરી રહ્યા હોવ, તો તેઓને થવ-

એકાાંત, સામાજજક અંતર જાળવવાની કે હાથ ધોવાની સ ૂચનાઓ સમજવામાાં મુશ્કેલી

પડી ર્કે છે . આ મારહતી તેઓ માટે બને તેટલી સરળ અને સુલભ બને તે માટે પ ૂરતો
સમય લેવો અને યોગ્ય જણાય ત્યારે પુનરાવતગન કરવુાં મહત્વપ ૂણગ છે . ચચિભ્રમ

ધરાવતા લોકો સાંચારની મુશ્કેલીઓનાાં કારણે લક્ષણો જણાવવાની ઓછી ચેતના અને
ઓછી ક્ષમતા પણ ધરાવતા હોઇ ર્કે છે – તમારે વાઇરસનાાં લક્ષણો ની હાજરી
બાબતમાાં સાવધ રહેવ ુ ાં જોઇએ.

અલ્ઝેઇમસગ સોસાયટીએ ચચિભ્રમથી અસરગ્રથત લોકો માટે કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19)
પરની મારહતી પ્રકાવર્ત કરી છે .

જો તમે ચચિભ્રમથી અસરગ્રથત થયેલા અન્ય લોકો સાથે સાંપકગ કરી અને વાત કરવા
માાંર્તા હોવ, તો તમે અલ્ઝેઇમસગ સોસાયટી ઓનલાઇન કમ્યુવનટી ટોરકિંર્ પોઇન્ટ ની
મુલાકાત લઇ ર્કો છો.
ચચિભ્રમ પરની મારહતીની શ્રેણી અલ્ઝેઇમસગ રીસચગ યુકે પર પણ ઉપલલધ છે .
જો તમને હજુ ાં પણ ચચિંતા થઇ રહી હોઇ અને વધુ મદદ ઇચ્છતા હોવ તમે અલ્ઝેઇમસગ
સોસાયટી હેલ્પલાઇન ને 0300 222 11 22 પર કૉલ કરી ર્કો છો.

તમે ચચિભ્રમનાાં વનષ્ણાાંત એડવમરલ નસગ સાથે ડેમેક્ન્ર્યા યુકેની હેલ્પલાઇન પર 0800
888 6687 પર પણ વાત કરી ર્કો છો
શોક અિવા થવજન ગમાવ્યાની લાગણીઓ અનભવવી
આપણા જીવનકાળ દરવમયાન આપણે બધા આપણા કોઇ વપ્રયજન ગુમાવવાનો
અનુભવ કરીએ તેવી સાંભાવના રહેલી છે . જયારે પણ તે થાય છે , તે અત્યાંત મુશ્કેલ

અને પડકારજનક સમય બની ર્કે છે . જો તમે કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) મહામારી

દરવમયાન થવજન ગુમાવ્યાનો અને ર્ોકનો અનુભવ કરી રહ્યા હોવ તો પણ આ સાચુ ાં
પડર્ે.

તમે માત્ર થવજન ગુમાવ્યાનાાં આઘાતથી જ સાંઘષગ કરી રહ્યા હોવ તેવ ુ ાં નથી, પરાં ત ુ તમે
ઇચ્છા રાખી હોય તેવી રીતે તમે અંવતમ શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી ર્ક્ા ન હોવ તેવ ુ ાં
બની ર્કે. જો તમે એકલા એકાાંતવાસમાાં રહ્યા હોવ તો આ ખાસ કરીને મુશ્કેલ બની

ર્કે છે અને તમારા સામાન્ય સહાયક નેટવકગ સાથે જોડાવાનુ ાં વધારે મુશ્કેલ બની ર્કે
છે .

જયારે તમે ર્ોકમાાં હોવ ત્યારે તમે ગુમાવ્યાની ક્થથવતમાાં આવો તે સાથે તમે ઉત્કટ

લાર્ણીનાાં આવેર્ોનો પણ અનુભવ કરો છો. આમાાં દુુઃખ, ગુનારહત લાર્ણી, આઘાત
અને ગુથસાની લાર્ણીઓનો સમાવેર્ થઈ ર્કે. આ બધી જ લાર્ણીઓ સામાન્ય છે
અને તેમાાં સાચી કે ખોટી લાર્ણી જેવુાં કાંઈ જ નથી. ર્ોક આપણને બધાને અલર્

અલર્ રીતે અસર કરે છે , પરાં ત ુ મહત્વપ ૂણગ બાબત એ છે કે ર્ોક પાળવો અને આમ
કરવા માટે યોગ્ય સહાયતા મેળવવી.
તમે એનએચએસ મારફત ર્ોક વવર્ે અને ઉપલલધ સહાયતા અંર્ે વઘુ જાણકારી

મેળવી ર્કો છો. ક્રુઝ બેરેવમેન્ટ કેર કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) ફેલાવા દરવમયાન

થવજન ગુમાવ્યાની લાર્ણી અને ર્ોકમાાંથી બહાર આવવા સલાહ અને સહાયતા ઑફર
કરે છે , અથવા At a Loss.org સમગ્ર યુકેમાાં સેવાઓ માટે નજીકના અંતરે આવેલા
વવથતાર પ્રદાન કરે છે .
જો તમને ડ્રગ્િ અિવા આલ્કોહોલની િમથયા હોય
ડ્રર્ અને આલ્કોહોલનુ ાં સેવન નબળા માનવસક આરોગ્યમાાં યોર્દાન આપી ર્કે છે તેવી
જ રીતે, નબળાં માનવસક આરોગ્ય ડ્રગ્સ અને આલ્કોહોલનાાં વધારે ઉપયોર્ તરફ દોરી

જઇ ર્કે છે અને ઘરે રહેવાનો તણાવ આ આદતોનુ ાં વનયાંત્રણ કરવામાાં મુશ્કેલીઓ પેદા
કરી ર્કે છે . ડ્રગ્સ અને આલ્કોહોલનુ ાં સેવન ઓછાં કરવુાં અથવા ત્યાર્ કરવાથી તમારા
વમજાજ અને લાર્ણીઓ પર તમારાંુ વનયાંત્રણ પાછાં મેળવવામાાં મદદ કરી ર્કે છે .
જો તમે તમારી પીવાની આદતમાાં ઘટાડો કરી રહ્યા હોવ, તો યાદ રાખો કે યોગ્ય

સહાયતા વર્ર એકદમ ઝડપથી બાંધ કરવુ ાં ખતરનાક બની ર્કે છે , અને જીવલેણ પણ
બની ર્કે છે . જો તમને ર્ારીરરક ખેંચાણનાાં લક્ષણો હોય (જેમ કે તમારા રદવસનાાં

પહેલા રડ્રિંક સુધી ધ્રુજવુ,ાં પરસેવો વળવો અથવા બેચેની અનુભવવી), તો ઓછાં કરતા

પહેલા તમારે તબીબી સલાહ લેવી જોઇએ. આ વવર્ેષ રૂપે મહત્વપ ૂણગ છે જો તમે પ્રવત
રદવસ 30 એકમ કરતા વધારે રડ્રિંક લો છો (ક્થપરરટ્સની 1 બોટલ, વાઇનની 3 બોટલ,

સામાન્ય થરે ન્થ લબીયરની 12 વપન્ટ્સ, 7 કેન 9% સુપર લાર્જર અથવા 4 ચલટર થરોંર્
સાઇડર), વાઇ હોય, આંચકીઓનાાં હમ
ુ લાઓ આવ્યા હતા (રફટ્સ), અથવા ભ ૂતકાળમાાં

પીવાનુ ાં બાંધ કરતી વખતે વથતુઓ જોઈ અને સાાંભળી હતી (ડેચલરરયમ રેમેન્સ), કારણ
કે તમને ર્ાંભીર જરટલતાઓનાાં વધારે જોખમ હર્ે.

ખુબ જ ઝડપથી અથવા યોગ્ય સહાયતા વર્ર કેટલાક ડ્રગ્સનુ ાં સેવન કરવાનુ ાં બાંધ

કરવુાં ખતરનાક અથવા ખ ૂબ જ અવનચ્છવનય પણ બની ર્કે છે . ખાસ કરીને જો તમને
ખેંચાણનાાં લક્ષણો હોય, તો તમે ડ્રગ્સનુ ાં સેવન ઓછાં કરો અથવા બાંધ કરો તે પહેલા

તબીબી સલાહ લો. જો તમે અથવા તમારા પરરવારનાાં સભ્યો હેરોઇન જેવા વ્યસનનુ ાં
સેવન કરવાનુ ાં ચાલુાં રાખો અને જો તમારી પાસે અર્ાઉથી નેલોતસોન ન હોય, તો

કેટલીક મેળવી રાખો અને સુવનવિત કરો કે ઓવરડોઝના રકથસામાાં તે તાત્કાચલક પ્રાપ્ય
હોય.

તમે વધુ મારહતી ડ્રર્ અને આલ્કોહોલ સેવાઓનાાં પ્રદાતાઓ અને કવમર્નરો માટે નાાં
અમારા માર્ગદર્ગન માાં ર્ોધી ર્કો છો.

તમામ થથાવનક વવથતારો ડ્રર્ અને આલ્કોહોલની સમથયાઓ ધરાવતા લોકોની મદદ
કરવા માટે ની સેવાઓ ધરાવે છે , અને NHS ડ્રર્ અને આલ્કોહોલ સેવા ર્ોધક નો

ઉપયોર્ કરીને તમારા થથાવનક વવથતારમાાં શુાં ઉપલલધ છે તેનાાં પર વધુ મારહતી ર્ોધી
ર્કો છો.
જો તમે હાલમાાં ડ્રર્ અને આલ્કોહોલ સારવારમાાં હોવ, તો તમારી ડ્રર્ અને આલ્કોહોલ
સેવા સાથે એપોઇન્ટ્મેન્ટ્સમાાં હાજરી આપવા અને તેઓ તમને પ્રીથિાઇબ કરી ર્કે

તેવી કોઇપણ દવાઓ મેળવવા અંર્ે તમને હોઇ તેવી કોઇપણ ચચિંતાઓ અંર્ે વાત કરી
ર્કો છો. વતગમાન પરરક્થથવતનો અથગ એવો પણ થઇ ર્કે કે તમે તમારા સામાન્ય

સહાયતા નેટવકગ નો મેળવવા અસક્ષમ છો. ઓનલાઇન પારથપરરક સહાયતા થમાટગ
રીકવરી, આલ્કોહોચલતસ ઓનોનીમસ, નાકોરટતસ ઓનોનીમસ , કોકેઇન ઓનોનીમસ
અને મારરજુઆના ઓનોનીમસ જેવી સાંથથાઓમાાંથી હજુ ાં પણ ઉપલલધ હોય છે .
આગળની િહાયતા ક્ાુંિી મેળવવી
કોરોનાવાઇરસ (કોવવડ-19) અને કોઇપણ લક્ષણો પર સલાહ માટે જુઓ NHS
વેબસાઇટ.

જો તમને તણાવનો, બેચેનીની લાર્ણીનો અથવા ઉદાસીનતાનો અનુભવ થઇ રહ્યો

હોય, તો તમે થવયાં-આકારણી, ઓરડયો માર્ગદર્ગનો અને વ્યવહારાંુ સાધનો માટે NHS
માનવસક આરોગ્ય અને સુખાકારી નો ઉપયોર્ કરી ર્કો છો. એવરી માઇન્ડ મેટસગ પણ

તમારા માનવસક આરોગ્યની વધારે સારી સાંભાળ લેવાનુ ાં ર્રૂ કરવા માટે સાદી રટપ્સ
અને સલાહ પ્રદાન કરે છે .

જો કેટલાક સપ્તાહ બાદ હજુ ાં પણ તમે સાંઘષગ કરી રહ્યા હોવ અને તે તમારા રોજજિંદા

જીવન પર અસર કરી રહ્ુાં હોય, તો કૃપા કરીને NHS 111 ઓનલાઇન નો સાંપકગ કરો.
જો તમને ઇન્ટરનેટ સુલભ ન હોય, તો તમારે NHS 111 ને કૉલ કરવો જોઈએ. જો
તમને લાર્ત ુાં હોય કે તમારે વાત કરવા માટે કોઇ વ્યક્તતની જરૂર છે , તો તમારા

જી.પી. સાથે વાત કરો અથવા NHS અથવા માનવસક આરોગ્ય ચેરરટીઓ મારફત

સહાયતા ઉપલલધ છે – NHS માનવસક આરોગ્ય સેવાઓ આ સમગ્ર સમયમાાં વ્યાપાર

માટે ખુલ્લી રહી છે , જયાાં સાંભવ હોય ત્યાાં રડજજટલી અને ફોન પર સહાયતા પહોંચાડવા
સરહત. કેવી રીતે માનવસક આરોગ્ય સેવાઓ મેળવવી તેનાાં પર વધુ મારહતી ર્ોધી
ર્કો છો અને તમારા વવથતારમાાં શુ ાં ઉપલલધ છે તેની ર્ોધ કરી ર્કો છો.
જો તમને પ્રવતગમાન માનવસક આરોગ્યની ક્થથવત હોય અને તમને ખરીદીઓ, દવાઓ
મેળવવામાાં મદદની જરૂર હોય અથવા ટેલીફોન ‘ચેક ઇન કરો અને ચેટ કરો’ કરવા
માાંર્તા હોવ, તો થવયાંસેવકની સહાયતાની વ્યવથથા કરવા માટે મુલાકાત લો NHS

વોલાંટીયસગ સવવિસ અથવા 0808 196 3646 પર કૉલ કરો (સવારે 8 વાગ્યાથી સાાંજના
8 વાગ્યા સુધી).
તબીબી આપાિકાચલનમાાં, 999 પર કૉલ કરો. આ ત્યારે કરવુાં જયારે કોઇ વ્યક્તત
ર્ાંભીર રીતે ચબમાર હોય અથવા ઇજાગ્રથત હોય અથવા તેઓનુ ાં જીવન જોખમ પર

હોય. માનવસક આરોગ્યની આકક્થમકતાને ર્ારીરરક આરોગ્યની આકક્થમકતા જેટલી જ
ર્ાંભીરતાથી લેવી જોઇએ.

જો તમે ઘરે સરક્ષા અનભવતા ન હોવ
તમારા માટે મદદ અને સહાયતા ઉપલલધ છે . અત્યાચાર કોઇપણ પરરક્થથવતમાાં
અથવીકાયગ છે , પછી ભલેને તમે અથવા અન્ય લોકો ર્મે તેવા તણાવમાાં હોવ.

સરકારનાાં ઘરથી દૂ ર થવા પરનાાં માર્ગદર્ગન અનુસાર, તમે તમારાંુ ઘર છોડી જઇ ર્કો
છો અથવા કટોકટીની જાહેર સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે બહાર જઇ ર્કો છો, અથવા
ઘરથી દૂ ર થઇ ર્કો છો.

જો તમે તાત્કાચલક જોખમમાાં હોવ, તો 999 પર કૉલ કરો અને પોચલસ માટે પ ૂછો –

પોચલસ આકક્થમક કૉલ્સનાાં પ્રવતભાવ આપવાનુ ાં ચાલુાં રાખર્ે. જો તમને સાંદેહ હોય કે

તમારા પાડોર્ીઓ કે તમારા સમુદાયમાાં અન્ય લોકો ઘરે લ ુાં રહિંસાનાાં વર્કાર બન્યા છે ,
તો તમે તે અંર્ે પોચલસને જાણ કરો.

રહિંસાનુ ાં જોખમ અનુભવતા હોય તેવા લોકો માટે કોરોનાવાઇરસ ફેલાવા દરવમયાન વધુ
સહાયતા ઉપલલધ છે .

માનમિક આરોગ્ય માટે ક્ાુંિી તાત્કાચલક મદદ મેળવવી
જો તમારે તાત્કાચલક માનવસક આરોગ્યની જરૂરીયાતો હોય અને અત્યારે સહાયતા

મેળવવાની જરૂર હોય, તો સહાયતા માટે થથાવનક વવકલ્પો ર્ોધવા માટે NHS.UK
એવરી માઇન્ડ મેટસગ તાત્કાચલક સહાયતા ની મુલાકાત લો.
1. માર્ગદર્ગન, સ્ત્રોતો અને સેવાઓની કે ટલીક ચલિંતસ ઇંગ્લેન્ડ માટે વવર્ેષ છે . વવકૃત
વહીવટ માટે , થકોટલેન્ડ, વેલ્સ, અને નોધગન આયલેન્ડ માટે નીચેના પ ૃષ્ઠો પર
ચોક્કસ માર્ગદર્ગન ર્ોધી ર્કાય છે . ↩

