કોવિડ-19: કોરોનાિાઈરસના દે શવ્યાપી
રોગચાળાના સમય દરમ્યાન ફ્ય ૂનરલ (અંવિમ
વિવિ)નો િહીિટ કરિા માટેની માગગદવશિકા
11 ઓગસ્ટ 2020 ના રોજ અપડેટ કરાયેલ
આ રાષ્ટ્રીય માગગદવશિકા છે . જો િમારા ક્ષેત્રમાાં સ્થાવનક પ્રવિબાંિો લાગુ છે , િો સ્થાવનક
લોકડાઉન પર માહહિી ચકાસો.
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શું બદલાય ું છે
આ માગગદવશિકાઆરોગ્ય સુરક્ષા વનયમો 2020 અને આરોગ્ય સુરક્ષા (કોરોનાિાઈરસ,
લાગિાિળગિા સ્થાનોમાાં ચહેરા પર આિરણો પહેરિાાં) (ઈંગ્લેન્ડ) (સુિારો) વનયમનો
2020 અનુસાર અપડેટ કરિામાંાં આિી છે .
ફ્ેરફ્ારોમાાં શામેલ છે :
પહરિાર અને વમત્રો બાંનેને અંવિમ સાંસ્કારમાાં હાજરી આપિાની માંજૂરી આપિી.
અંવિમ સાંસ્કારમાાં ભાગ લઈ શકે િેિા લોકોની સાંખ્યા
શોક મનાિિા િાળાને િેમના ઘરની બહાર રાિભર રહેિાની માંજૂરી આપિી.
અંવિમ સાંસ્કારિાા્ળા સ્થળનુ ાં સલામિ સાંચાલન
જેમને કોવિડ-19નાાં ચચહ્નો જણાિાાં હોય િે લોકોએ 10 હદિસ સુિી સેલ્ફ્-આઈસોલેટ
કરિાની જરૂરિમાાં થયેલ ફ્ેરફ્ાર (જે અગાઉ 7 હદિસ હિો)
િાવમિક સ્થળો, સ્મશાનગૃહો િેમજ સ્મશાનભ ૂવમ પર આિેલ ચૅપલોમાાં અંદર ચહેરા
પર આિરણ પહેરિાની જરૂરિ
આ માગગદશગન સામાન્ય પ્રકૃવિનુ ાં છે અને માગગદવશિકા િરીકે ગણવુ ાં જોઈએ, અને
કોઈપણ લાગુ કાયદા (આરોગ્ય અને સલામિી કાયદા સહહિ) અને આ માગગદવશિકા
િચ્ચે સાંઘર્ગની સ્સ્થવિમાાં, લાગુ કાયદો પ્રિિગમાન રહેશે.
આ માગગદશગન ઇંગ્લેંડમાાં લાગુ પડે છે .

મખ્ય સિદ્ાુંતો
આ સલાહ એ લોકોને મદદ કરિા માટે િૈયાર કરિામાાં આિી છે જેઓ કોરોનાિાઈરસ
(કોવિડ-19)ના રોગચાળા દરમ્યાન કોઈ પણ કારણસર થયેલ મ ૃત્યુને લગિા ફ્ય ૂનરલ
(અંવિમવિવિ)ના િહીિટ કે ગોઠિણ કરિામાાં સાંકળાયેલાાં હોય.
આ માગગદવશિકા એ ખાિરી કરિા માટે િૈયાર કરિામાાં આિી છે કેેઃ
મ ૃિકનાાં સ્િજનો સાથે સાંિેદનશીલિા, સન્માન અને ગૌરિપ ૂિગક વ્યિહાર કરિામાાં
આિે છે
શોક વ્યક્િ કરિા આિેલાાં લોકો િેમજ અંવિમ સાંસ્કાર માાં સાંકળાયેલાાં કાયગકરોના
ચેપને ટાળી શકાય િેિા જોખમથી સુરચક્ષિ છે .
2

મ ૃિકની સારિાર માટેન ુ માગગદશગન NHS ટેસ્ટ અને રેસ પ્રોગ્રામ વિશે િધુ માગગદશગન
અને માહહિી સાથે વનયોક્િા , ઉદ્યોગો અને કામદારો, િેમજ જાહેર જનિા
માટે ઉપલબ્િ છે .
આ માગગદવશિકા સમીક્ષા હેઠળ રહે છે અને બદલાિી પહરસ્સ્થવિ અનુસાર િેમાાં સુિારાિિારા કરિામાાં આિી શકે.

તમારે શું જાણવાની જરૂર છે
નીચે આપેલ માગગદશગનનો હેત ુ COVID-19 ચેપનો ફ્ેલાિો ઓછો કરિાની સાથે યોગ્ય
રીિે શોક મનાિિાળાની જરૂહરયાિોને સાંતચુ લિ કરિાનો છે .
સમુદાયો, સાંસ્થાઓ અને વ્યસ્ક્િઓ કે જેઓ િેમના માન-સન્માન અથે એકઠા થયેલા
શોક કરનારાઓમાાં કોવિડ-19 ચેપ ફ્ેલાિાનુ ાં જોખમ ઘટાડિા માટે પગલાાં લે િે માટે
કડક સલાહ આપિામાાં આિે છે , જે લોકો નૈદાવનક નબળા અથિા નૈદાવનક રીિે
અત્યાંિ નબળા છે અને ગાંભીર બીમારી થિાની સાંભાિના છે િેના રક્ષણ પર ખાસ
ધ્યાન કેન્દ્ન્િિ કરાય છે .
શોક મનાિિા માટે એકઠાાં થિી િખિે, િમારી મુખ્ય ચચિંિા િાઈરસનુ ાં એકબીજાાંમાાં
પ્રસારણ થિાના જોખમ ઘટાડિાની હોિી જોઈએ. જ્યારે પણ જુદાાં જુદાાં કુટુાંબો એકઠાાં
મળે છે ત્યારે િે જોખમો િિે છે . કુટુાંબ એટલે કે જે લોકો એક જ છિ હેઠળ સાથે રહેિાાં
હોય અને િમારી સાથે સુવિિાઓ સહહયારી રીિે િાપરિાાં હોય. જો િમારા કુટુાંબના
કોઈ સભ્ય સામાન્ય રીિે િમારી સાથે ન રહેિાાં હોય, િો િેમને અલગ કુટુાંબ િરીકે
ગણિાાં જોઈએ.
આ પગલાાંમાાં સમાિેશ થાય છે ેઃ
સ્થળની ક્ષમિા અને હાજરીની સાંખ્યાને સુવનવિિ કરી વ્યસ્ક્િઓ િચ્ચે સામાજજક
અંિર (ઓછામાાં ઓછા 2 મીટર અથિા 3 પગલાાં) જાળિી શકાય છે . સ્થળ
સાંચાલન પરના વિભાગ હેઠળ િધુ વિગિ જુઓ.
હાજરી આપનારાાં લોકોને િેમણે ચહેરા પર આિરણ પહેરિાની જરૂર હોિાનુ ાં યાદ
કરાિિાની ખાિરી કરિી. િધુ વિગિો માટે શોકગ્રસ્િ લોકો માટે સામાજજક અંિર
જાળિિા વિશેનો વિભાગ જુઓ.
મ ૃિકના નજીકના વમત્રો અને પહરિાર સામાન્ય સાંખ્યામાાં હાજર રહી શકે છે , જો કે
અંવિમ વિવિમાાં 30 કરિાાં િિારે લોકોની હાજરી ન હોિી જોઈએ. હાજર રહેનારાાંની
સાંખ્યા િે સ્થળની ક્ષમિાની મયાગદા અનુસાર હોિી જોઈએ, જેથી સામાજજક અંિરનુ ાં

કડકપણે પાલન કરી શકાય. કેટલાક હકસ્સાઓમાાં આમાાં 30 કરિાાં ઓછાાં લોકો હોઈ
શકે. સ્થળના િહીિટ ઉપરના વિભાગમાાં આપેલ િિારે વિગિો જુઓ.
શોકગ્રસ્િ કે જેઓ િેમના ઘરના કોઈને કારણે સ્િયાંને –અલગ રાખિા હોય અથિા
COVID-19 ના લક્ષણોથી અસ્િસ્થ હોિાને અથિા સલાહ આપિામાાં આવ્યા
અનુસાર NHS પરીક્ષણ અને રેસ, ઘરની વ્યસ્ક્િ અથિા બબલ સપોટગ (સહાયક)
છે પરાં ત ુ િેમને કોઇ લક્ષણો નથી, જો િેઓ ઇચ્છે િો, રાન્સવમશનનુ ાં જોખમ
ઘટાડિા માટે મ ૂકિામાાં આિિી પ્રહિયાઓ સાથે અંવિમ સાંસ્કારમાાં રૂબરૂ આિી શકે
છે .
નૈદાવનક રીિે નબળા અથિા નૈદાવનક રીિે અવિ સાંિેદનશીલ હોય િેિા શોકગ્રસ્િ
સ્િજનોને પણ, રાન્સવમશનના જોખમને ઘટાડિા માટેની પ્રહિયાઓ મ ૂકિા સાથે
હાજર રહેિાની સુવિિા આપિી જોઈએ.
જે શોકગ્રસ્િ સ્િજનોને કોરોનાિાઈરસ (COVID-19 )નાાં લક્ષણો (નિી સિિ
ઉિરસ અથિા ખ ૂબ િિારે િાિ, અથિા િેમની સ્િાદ અને સુઘ
ાં િાની સાંિેદના
ઓછી થિી અથિા ગુમાિિી) દે ખાિાાં હોય િો િેમણે અંવિમ સાંસ્કારમાાં હાજરી ન
આપિી જોઈએ કારણ કે િેઓ બીજાાં લોકો પર જોખમ ઊભુ ાં કરે છે ; િેઓ દૂ રથી
ભાગ લઈ શકે િેિી ગોઠિણનો વિચાર કરિો જોઈએ.
ઇંગ્લેન્ડની યાત્રા કરનાર એિા લોકો કે જેઓને સ્િયાંને –અલગ રાખિાની (છે લ્લા
14 હદિસમાાં) છૂટ નથી િેઓ અંવિમ સાંસ્કારમાાં હાજરી આપી શકે છે .
મ ૃિકનાાં સ્િજનોએ અંવિમ સાંસ્કારમાાં જિી-આિિી િખિે સામાજજક અંિર
રાખિાની સલાહનુ ાં પણ પાલન કરવુાં જોઈએ અંવિમ સાંસ્કારમાાં જિી-આિિી િખિે
માટેનો વિભાગ જુઓ
અંવિમ સાંસ્કાર પહેલાાં અને અંવિમ સાંસ્કાર પછીના સમારોહ સજાગ રહેિાની અને
સલામિ રહેિાની (સામાજજક અંિર)માગગદવશિકાને અનુરૂપ રાખી શકાય છે . િેમ છિાાં,
અંવિમ સાંસ્કાર પછી, ઉજિણી અથિા યાદગીરીની શોકસભા મુલિિી રાખિાનુ ાં
વિચારવુાં જોઈએ, ત્યાાં સુિી જ્યાાં સુિી િધુ સામાજજક પ્રવિબાંિો દૂ ર ન થાય અને લોકો
સલામિ રીિે સાથે હાજરી આપીને સાથે મળીને શ્રદ્ાાંજચલ આપી શકે િેમ હોય.
શુાં કાયદે સર છે િે ચોક્કસપણે જાણિા માટે , િમારે ખાસ કરીને વનયમનો જોિાાં જોઈએ
(વિગિો માટે આ માગગદવશિકાના અંિમાાં જુઓ.
િધુ માહ ા્િી સજાગ રહેિાની અને સલામિ રહેિાની (સામાજજક અંિર) માગગદવશિકા
માાં ઉપલબ્િ છે .

પાર્શ્વભ ૂસમકા
જ્યાાં કોઈ પણ કારણોસર, કોઈ વપ્રય વ્યસ્ક્િના મ ૃત્યુ બાદ પહરિારો અને સમુદાયો
એકઠા થાય છે ત્યાાં એકઠા મળિાાં કુટુાંબીજનો અને સમાજનાાં લોકોમાાં COVID-19
એકબીજામાાં ફ્ેલાિાનુ ાં જોખમ િધ્યુાં છે . આ િાવમિક વિવિઓ અને મેળાિડાઓના
મહત્િને માન્યિા આપિા, િેિી ભારપ ૂિગક સલાહ આપિામાાં આિે છે કે આ

માગગદવશિકામાાં વિગિિાર આપેલ હિયાઓ ચેપનો ફ્ેલાિો ઘટાડિા માટે કરિામાાં આિે,
ખાસ કરીને જે લોકો નૈદાવનક રીિે નબળા અને નૈદાવનક રીિે અત્યાંિ નબળા છે કે જેને
ગાંભીર બીમારી હોિાનુ ાં જોખમ છે .
જે મ ૃત્યુ COVID-19 ને કારણે થયુ ાં હોિાનુ ાં ચોક્કસ હોય અથિા િેિી શાંકાય હોય િે
સ્સ્થવિમાાં એ સ્િીકારિામાાં આિે છે કે મ ૃિક વ્યસ્ક્િનાાં ઘરનાાં લોકોને િે વ્યસ્ક્િની
બીમારી દરમ્યાન કદાચ COVID-19 નો ચેપ લાગી ચ ૂક્યો હોય એવુાં બને. પરાં ત,ુ આ
પછી િિારે ફ્ેલાિો થિો ઓછો કરિા માટે પગલાાં લેિામાાં આિિાાં જોઈએ, ખાસ
કરીને િે ઘરમાાં સાથે ન રહેિાાં હોય િે લોકો અને જેમને ગાંભીર બીમારી થિાનુ ાં જોખમ
રહેલ ુાં હોય િેઓ જ્યાાં િાઈરસના સાંપકગ માાં આિી શકે િેમ હોય.
સરકારની સલાહ છે કે અંવિમ સાંસ્કારની સેિાઓ ચાલુ રહેિી જોઈએ અને વિનાંિી કરે
છે કે આમાાં કેિી રીિે સરળિા કરી આપી શકાય િે માટે સ્થાવનક સત્તાવિશોએ વિચાર
કરિો જોઈએ.
જે અંવિમ સાંસ્કારમાાં મ ૃિકનાાં સ્િજનો રૂબરૂ હાજર રહેિાાં હોય િે ચાલુ રહેિાાં જોઈએ,
પરાં ત ુ હાજર રહેનારાાં લોકોએ આ માગગદવશિકાનુ ાં પાલન કરવુાં જોઈએ, જેમાાં એકબીજામાાં
ચેપ ફ્ેલાિાનુ ાં જોખમ કેિી રીિે ઓછાં કરી શકાય િેની વિગિો આપેલી છે .
અંવિમ સાંસ્કારનુ ાં સાંચાલન કરિી સાંસ્થાઓ પહરિારોની જરૂહરયાિો અને ઇચ્છાઓને પ ૂરી
કરિામાાં સક્ષમ છે , અંવિમ સાંસ્કાર કરિામાાં મોડુાં ન થાય િે અગત્યનુ ાં છે . અમે
સમજીએ છીએ કે કુટુાંબીજનો અને વમત્રો કે જેમણે પોિાનાાં સ્િજન ગુમાવ્યાાં હશે િેમના
માટે અંવિમ સાંસ્કારની ગોઠિણ કરિી કેટલુાં મુશ્કેલ હશે, િેમ છિાાં , િિગમાન
માગગદશગન અગમ્ય ભાવિ માટે યથાિતા્ રહેશે કારણ કે આપણે COVID-19 ના
પડકારોનો જિાબ આપિાનુ ાં ચાલુ રાખ્યુાં છે .

કોણ હાજરી આપી શકે છે ?
શોક વ્યક્િ કરિા માટેની પ્રહિયાઓ અને િેની સાથે સાંબવાં િિ ઔપચાહરક અને
અનૌપચાહરક વિવિઓ જેના દ્વારા આપણે વપ્રયજનોના વનિન અંગે શોક વ્યક્િ કરીએ
છીએ િે શોકગ્રસ્િ લોકોના સ્િાસ્્ય અને સુખાકારી માટે મહત્િપ ૂણગ છે . આ પ્રહિયાઓ
જો પ ૂરી રીિે ન થાય, િો િેના લીિે મ ૃિકનાાં સ્િજનોનાાં શારીહરક િેમજ માનવસક
આરોગ્ય પર નકારાત્મક અસરો પડિા સાથે કડીઓ જોડાયેલી છે .
સલાહ આપિામાાં આિે છે કે માત્ર સીવમિ સાંખ્યામાાં જ મ ૃિકના કુટુાંબ અને વમત્રો
અંવિમ સાંસ્કારમાાં જવુાં જોઈએ અને ભાગ લેિો જોઈએ. રાિભર ઘરથી દૂ ર રહેિાની
પણ માંજૂરી છે , જો કે સલાહ આપિામાાં આિે છે કે આ ફ્ક્િ િમારા પોિાના ઘરના

અથિા બબલ સપોટગ (સહાયક) સાથે હોવુાં જોઈએ, અથિા કોઈ અન્ય ઘરના સભ્યો
(આ હકસ્સામાાં સામાજજક અંિર જાળિવુ ાં જોઈએ) સાથે હોિા જોઈએ.
ઇંગ્લેન્ડની બહારથી આવતા શોકગ્રસ્તો
ઇંગ્લેન્ડ આિનારા શોકગ્રસ્િો જેઓ ઇંગ્લેન્ડની બહારથી યાત્રા કરીને આવ્યા છે જેમને
સ્િયાંને -અલગ રાખિાની જરૂહરયાિમાાંથી (છે લ્લા 14 હદિસની અંદર) છૂટ નથી
િેઓએ ચબન-છૂટ િાળા દે શમાાં છે લ્લા હદિસથી 14 હદિસ માટે સ્િયાંને -અલગ
રાખિાની જરૂર છે . જો કે, આિા શોકગ્રસ્િ લોકો કરુણાના કારણોસર મયાગહદિ
સાંજોગોમાાં િેમનો સ્િ-અલગિાનુ ાં સ્થળ છોડી શકે છે . આમાાં અંવિમ સાંસ્કારમાાં હાજરી
આપિાનુ ાં સમાવિષ્ટ્ટ છે .
શોકાગ્રસ્િ માત્ર અંવિમ સાંસ્કારમાાં ભાગ લેિી િખિે િેમનુ ાં સ્િ-અલગિાનુ ાં સ્થળ છોડી
શકે છે અને અન્યથા અન્ય છૂટ લાગુ ન થાય ત્યાાં સુિી 14 હદિસના સમયગાળાની
બાકીની અિવિ માટે સ્િ-અલગ થિાનુ ાં અપેચક્ષિ છે .
જે શોકગ્રસ્ત સ્વજનોને બીમારીનાું ચિહ્નો જણાતાું હોયઃ
COVID-19 ના લક્ષણો દશાગિિા કોઈપણને (નિી સિિ ઉિરસ, ઉંચુ ાં િાપમાન,
અથિા િેના સ્િાદ અથિા ગાંિની સામાન્ય સમજમાાં ફ્ેરફ્ાર અથિા ચબલકુલ
ગુમાિિી)અન્ય લોકો માટે િેઓ જે જોખમ પેદા કરી શકે છે િેને કારણે અંવિમવિવિમાાં
ન આિવુાં જોઈએ; દૂ રથી ભાગીદારી વિશે ઉદાહરણ િરીકે લાઇિ સ્રીવમિંગ દ્વારા,
વિચારવુાં જોઈએ.
COVID-19 ના લક્ષણો બિાિિા કોઈપણ વ્યસ્ક્િએ ઓછામાાં ઓછા 7 હદિસ માટે
તુરાંિ જ ઘરે થી અલગ થવુાં જોઈએ અને ઓનલાઇન પરીક્ષણની વિનાંિી કરિી
જોઈએ, અથિા જો િેઓ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ ન કરિાાં હોય િો ટેચલફ્ોન દ્વારા NHS
119 નો સાંપકગ કરિો જોઈએ.
જે શોકગ્રસ્િ સ્િજનો ઘરમાાં COVID-19 નો સાંભવિિ કેસ હોિાના કારણે સ્િયાં-અલગ થયેલ
હોય િે લોકો
મ ૃિ વ્યસ્ક્િના શોકગ્રસ્િ લોકોમાાં િે વ્યસ્ક્િ શામેલ હોઈ શકે છે જેઓ COVID-19 ના
લક્ષણોથી અસ્િસ્થ અથિા NHS ટેસ્ટ અને રેસ દ્વારા સલાહના આિારે ઘરના કોઈ
અન્ય સભ્ય અથિા બબલ સપોટગ (સહાયક) ને કારણે સ્િયાં-અલગ રહી રહ્યા હોય.
જ્યાાં અંવિમ સાંસ્કાર ઘરે લ ુાં અથિા સપોટગ બબલ (સહાયક) અલગિાની અિવિ પ ૂણગ

થયા પહેલા કરિામાાં આિે છે (જ્યારે િે ઘરના પ્રથમ વ્યસ્ક્િ અથિા સપોટગ બબલમાાં
(સહાયકમાાં) લક્ષણો દે ખાિાનુ ાં શરૂ થયુ ાં ત્યારથી 14 હદિસ પછી) સ્િયાં-અલગિાિાળા
શોકગ્રસ્િોને હાજર રહેિાની સુવિિા આપિી જોઈએ.
શોક કરનારાઓ કે જે ઘરમાાં રહે છે અથિા સપોટગ બબલ (સહાયક ) છે જે સ્િયાંઅલગ રહી રહ્યાાં છે :
જો િેઓને COVID-19 ના કોઈ લક્ષણો હોય પછી ભલે િે લક્ષણો ખ ૂબ હળિા હોય,
િો પણ હાજર ન રહો.
િેમની અને બીજાાં લોકોની િચ્ચે ઓછામાાં ઓછાં 2 મીટરનુ ાં (3 પગલાનુ) અંિર
જાળિવુાં જોઈએ.
બીજાાં શોકગ્રસ્િ સ્િજનોને જણાિવુ ાં જોઈએ કે પોિે હજી પણ 14-હદિસીય
અલગિાની અંદર છે , અને ખાિરી કરો કે િેઓ નૈદાવનક રીિે નબળા અથિા
નૈદાવનક રીિે અત્યાંિ નબળા હોઈ શકે િેિા બીજા શોક્ગ્રસ્િો સાથે એક જ સમયે
હાજર ન રહે.
અંવિમસાંસ્કારમાાં ભાગ લેિી િખિે જ ફ્ક્િ સ્િ-અલગિા િોડો અને અન્યથા સ્િઅલગિામાાં રહેિાાનુ ાં ચાલુ રાખો
હાથ અને શ્વાસોચ્વાસને લગિી સ્િચ્છિાનો કડકપણે અમલ કરો :
o િમારા હાથ અિારનિાર સાબુ અને પાણીથી ઓછામાાં ઓછી 20 સેકાંડ સુિી
ધુઓ અથિા હેન્ડ સેવનટાઈઝર િાપરો.
o િેમની આંખો, નાક અને મોઢુ ાં ન અડવુ ાં
o િેમની ઉિરસ અથિા છીંકને ઢાાંકો. શક્ય કોરોનાિાઈરસ ચેપ િરાિિા ઘરના
સભ્યો માટે માગગદશગન ઉપલબ્િ છે .
જે શોકગ્રસ્િ સ્િજનો એિા કુટુાંબ કે સપોટગ બબલમાાંથી આિિાાં હોય જેઓ સેલ્ફ્-આઈસોલેટ
કરી રહ્યાાં હોય. િેમણે િાવમિક સ્થળો, સ્મશાનગૃહ કે સ્મશાનભ ૂવમ પર આિેલ ચૅપલમાાં અંદરના
ભાગમાાં હાજરી આપિી િખિે પોિાના ચહેરા પર આિરણ પહેરવુ ાં જ જોઈએ, વસિાય કે િેમને
આરોગ્ય, અસમથગિા કે કોઈ અન્ય કારણસર િેમાાંથી છૂટ આપિામાાં આિેલી હોય.

શોકગ્રસ્ત કે જે નૈદાસનક રીતે અત્યુંત નબળા હોય
એ લોકો કે જેઓ નૈદાવનક રીિે અત્યાંિ નબળા હોય િેમને િેઓ આ જૂથમાાં છે એમ
જણાિિો પત્ર મળિો જોઈએ અથિા િેમના GPદ્વારા જ્ણાિાયેલ હોવુ જોઈએ.
નૈદાવનક િન્દ્ષ્ટ્ટએ અત્યાંિ નબળા હોય િેિા શોકગ્રસ્િોને હાજરી આપિાની સુવિિા
આપિી જોઈએ, જો િેઓ એમ કરિા માાંગિા હોય, પરાં ત ુ િેઓને સલાહ આપિામાાં

આિે છે કે િેઓએ િેમના ઘરની બહારના લોકો અથિા બબલ સપોટગ (સહાયક)
સાથેનો િેમનો સાંપકગ િેમની વ્યસ્ક્િગિ સુરક્ષા માટે ઓછો કરિો જોઈએ.
વશન્દ્લ્ડિંગ સલાહ આપિામાાં આિી હોય ત્યારે િેઓને એિી જ સલાહ આપિામાાં આિે છે
કે િે શોકગ્રસ્િ િરીકે અન્ય શોકગ્રસ્િો કે જેઓ ઘરના સભ્યો અથિા સપોટગ બબલ કે
ઘરની બહારના કેસના સાંપકગ માાં આિિાને કારણે સ્િ-અલગ થઈ ગયા હોય િેઉપસ્સ્થિ
ન રહે, કારણ કે િેઓ રોગ પેદા કરી શકે છે .
નૈદાવનક િન્દ્ષ્ટ્ટએ અત્યાંિ સાંિેદનશીલ હોય િેિા શોકગ્રસ્િોએ કડક સામાજજક અંિર
જાળિવુાં જોઈએ અને ઉપલબ્િ નિીનિમ માગગદશગનનુ ાં પાલન કરવુાં જોઈએ.
ચેપ લાગિાનુ ાં િેમનુ ાં જોખમ ઘટાડિાનાાં પગલાાંમાાં આનો સમાિેશ થઈ શકેેઃ
અન્ય ઉપસ્સ્થિોને સલાહ આપિી કે એક નૈદાવનક રીિે અત્યાંિ સાંિેદનશીલ વ્યસ્ક્િ
હાજર છે અને જો િેઓ COVID-19 ના લક્ષણોથી અસ્િસ્થ હોય િો ઘરે જ રહેિાની
જરૂહરયાિને ભારપ ૂિગક જણાિો, અને સાંબવિિ વ્યસ્ક્િની કોઈપણ બાબિે નજીકના
સાંપકગ ને ટાળિાની જરૂહરયાિને માન આપવુાં
શોકગ્રસ્િ સ્િજનને પ્રાિાન્ય રૂપે િેમની કારમાાં એકલાાં, અથિા િેમના જ ઘરની
બીજી કોઈ વ્યસ્ક્િ અથિા સપોટગ બબલ (સહાયક) સાથે સ્થળ સુિી આિિાના બને
િેટલા સલામિ માગગનો ઉપયોગ કરિાની સલાહ આપિી.
જો ફ્ય ૂનરલમાાં આિિા માટે જાહેર િાહનનો ઉપયોગ કરિો પડે િેમ હોય િો િેમાાં
સાંકળાયેલાાં િિારાનાાં જોખમોનો વિચાર કરિો
જે શોકગ્રસ્િ સ્િજનો નૈદાવનક રીિે નબળા હોય અથિા નૈદાવનક રીિે અત્યાંિ નબળા
હોય િેમણે હાથ અને શ્વાસોચ્વાસની સ્િચ્છિાનુ ાં દરે ક સમયે ખ ૂબ જ કડક રીિે પાલન
કરવુાં જોઈએ ખાસ િરીને જ્યારે િેઓ ઘરના િાિાિરણની બહાર હોય ત્યારે ઘરની
બહાર હોય િે દરમ્યાન હેન્ડ સેવનટાઈઝર અથિા સેવનટાઈચઝિંગ િાઈપ્સનો (લુછિાનો
રૂમાલ) વનયવમિ રીિે ઉપયોગ કરિો જોઈએ. કાયદા અનુસાર િેઓ જ્યારે િાવમિક
સ્થળ, સ્મશાનગૃહ કે સ્મશાન ભ ૂવમ પર આિેલ ચૅપલમાાં અંદરના ભાગમાાં હોય ત્યારે
િેમણે ચહેરા પરનુ ાં આિરણ પહેરી રાખવુ ાં જ જોઈએ.
COVID-19 થી િબીબી રીિે અત્યાંિ સાંિેદનશીલ એિા લોકોને બચાિ અને રક્ષણ
માટે માગગદશગનમાાં િધુ માહહિી ઉપલબ્િ છે .

હાજર રહ્યા વગર ભાગ લેવો
લોકોએ રૂબરૂ હાજરી આપ્યા િગર ફ્ય ૂનરલ સેિામાાં ભાગ લઈ શકાય િે માટેનાાં
િિારાનાાં પગલાાંનો વિચાર કરિો જોઈએ, જેમ કેેઃ
િિારાના શોકગ્રસ્િોને શારીહરક રૂપે હાજર લોકોની સાથે દૂ રસ્થ ભાગ લેિાની
માંજૂરી આપે છે , ઉદાહરણ િરીકે લાઇિ સ્રીવમિંગ સેિા દ્વારા શોકગ્રસ્િ કે જે
નૈદાવનક રીિે અત્યાંિ નબળા હોય િેમને પ્રાથવમકિા આપિી જોઈએ.
અંવિમ સાંસ્કાર પહેલાની અથિા અંવિમ સાંસ્કાર પછીના સમારોહ સાિિ અને
સલામિ રહેવ ુ ાં (સામાજજક અંિર) માગગદશગન મ ૂજબ રાખી શકાય છે , જ્યાાં સુિી
આગળ સામાજજક પગલાાં હળિા ન થાય અને િે સમયે જ્યારે હાજરી સલામિ
રીિે આપી શકાય ત્યાાં સુિી પહરિારો ઉજિણી અથિા શોક સભા સ્થચગિ કરિાનુ ાં
વિચારી શકે છે .

શોકગ્રસ્ત સ્વજનો માટે િામાજજક અંતર
સામાજજક અંિરનાાં પગલાાં COVID-19 નુ ાં પ્રસારણ ઘટાડે છે અને િેમાાં શામેલ છે :
અન્યોથી ઓછામાાં ઓછાાં 2 મીટર (3 પગલાાં) દૂ ર છો િેની ખાિરી કરિી
હાથની સ્િચ્છિા અને ચેપ ફ્ેલાિો રોકિા વિશેની માગગદવશિકા, એટલે કેેઃ
સામાન્ય કરિાાં િધુ િખિ, 20 સેકાંડ સુિી સાબુ અને પાણીથી બિાના હાથ િોિા
અથિા હેંડ સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરિો, ખાસ કરીને ઉિરસ આિે, છીંક આિે
અને નાક િહેત ુાં હોય અથિા જાહેર સ્થળોએથી આવ્યા પછી
જ્યારે ખાાંસી અથિા છીંક આિે, ત્યારે ટીશ્યુથી મોં અને નાકને ઢાાંકી દો અને
ટીશ્યુને િરિ જ ફ્ેંકી દો, અથિા ટીશ્યુની ગેરહાજરીમાાં, ઉિરસ અથિા છીંક
આિિા માટે કોણીનો (હાથ નહીં) ઉપયોગ કરો. પછી બાંને હાથ િોિા અથિા હેન્ડ
સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરિો
કાયદા અનુસાર િાવમિક સ્થળો, સ્મશાનગૃહ અને સ્મશાનભ ૂવમ પર આિેલ ચૅપલોના
અંદરના ભાગમાાં હોય ત્યારે ચહેરા પરનાાં આિરણો પહેરિાાં ફ્રજજયાિ છે , વસિાય
કે િેમાાંથી આરોગ્ય, અસમથગિા અથિા અન્ય કારણોસર છૂટ મળે લી હોય. અન્ય
બાંવિયાર જાહેર સ્થાનોમાાં જ્યાાં સામાજજક અંિર જાળિિાનુ ાં મુશ્કેલ હોય અને જ્યાાં
િમે સામાન્ય રીિે ન મળિાાં હોય િેિાાં બીજાાં લોકોના સાંપકગ માાં આિિાાં હો ત્યાાં
પણ ચહેરા પરનાાં આિરણો પહેરિાાં જોઈએ. ચહેરા પરનાાં આિરણોના ઉપયોગ
ઉપર િિારાની માગગદવશિકા ઉપલબ્િ છે .

અંવિમ સાંસ્કારમાાં જિી-આિિી િખિે
શોકગ્રસ્િ સ્િજનોએ ફ્યુનરલમાાં જિી-આિિી િખિે સામાજજક અંિર રાખિાની
સલાહનુ ાં પણ પાલન કરવુાં જોઈએ. શક્ય હોય ત્યાાં, શોક કરનારાઓએ જાિે અથિા
િેમના ઘરના લોકો અથિા બબલ સપોટગ (સહાયક) (જો લાગુ હોય િો) ના લોકો સાથે

કારમાાં જ િે સ્થાને જવુાં જોઈએ. જો આ શક્ય ન હોય અને અંવિમ સાંસ્કાર માટે
પહરિહન આિશ્યક હોય િો:
દરે ક કારમા લોકોની સાંખ્યા શક્ય િેટલી ઓછી રાખિી જોઈએ
િેન્દ્ન્ટલેશન સરસ હોવુ ાં જોઈએ (બાા્રીઓ ખુલ્લી રાખો)
જો શક્ય હોય િો, મુસાફ્રો િચ્ચે, યોગ્ય બેઠકની સ્સ્થવિ દ્વારા મહત્તમ અંિર
સામાજજક અંિર જાળિી રાખો
શોકગ્રસ્િો કે જેઓ એક જ ઘરનાાં અથિા બબલ સપોટગ ના (સહાયક) નથી િેમણે
એકબીજાથી દૂ ર રહેવ ુ ાં જોઈએ.
મુસાફ્રો સ્પશગ કરી શકે િેિા હેન્ડલ અને અન્ય સપાટીઓ પર વિશેર્ ધ્યાન
આપિા સાથે ગ્લોવ્સ અને માનક સફ્ાઇ ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરીને િાહનોને
વનયવમિપણે સાફ્ કરિા જોઈએ.
મુસાફ્રી પહેલાાં અને પછી ડ્રાઇિર અને મુસાફ્રોએ ઓછામાાં ઓછા 20 સેકાંડ સુિી
સાબુ અને પાણીથી હાથ િોિા જોઈએ અથિા હેન્ડ સેવનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરિો
જોઈએ. જ્યારે ઉિરસ હોય કે છીંક આિે છે ત્યારે વનકાલજોગ ટીશ્યુથી િેમના મોં
અને નાકને ઢાાંકિા જોઈએ અથિા જો ટીશ્યુ ઉપલબ્િ ન હોય િો કોણીના ખ ૂણાથી
ઢાાંકવુાં જોઈએ.
િેઓએ િેમના ચહેરાને સ્પશગ કરિાનુ ાં ટાળવુાં જોઈએ અને િપરાયેલ ટીશ્યુનો
વનકાલ િરિ જ કચરાપેટીમાાં કરિો જોઈએ.
જો શોક કરનારાઓ અન્ય લોકો સાથે િહેંચાયેલ પહરિહનનો ઉપયોગ કરિા હોય કે
જેમને િેઓ સામાન્ય રીિે મળિા નથી અને જ્યાાં સામાજજક અંિર શક્ય નથી, િો
િેઓએ ચહેરો ઢાાંકિાનુ ાં ધ્યાનમાાં લેવ ુાં જોઈએ. જો જાહેર પહરિહન જરૂરી છે , િો શોક
ગ્રસ્િોને સલાહ આપિામાાં આિે છે કે ઇંગ્લેન્ડના જાહેર પહરિહન પર ચહેરો ઢાાંકવુાં
ફ્રજજયાિ છે , વસિાય કે િમને આરોગ્ય, અપાંગિા અથિા અન્ય કારણોસર છૂટ
આપિામાાં ન આિે.
ચહેરો ઢાાંકિાના ઉપયોગો પર િિારાનુ ાં માગગદશગન છે .

સ્થળનો વહીવટ
કોઈ પણ કારણોસર, કોઈ વપ્રય વ્યસ્ક્િના મ ૃત્યુ બાદ પહરિારો અને સમુદાયો ભેગા
થિાથી કોરોનાિાયરસ (COVID-19)ના સાંિમણનુ ાં જોખમ િધુ રહે છે . આ િાવમિક
વિવિઓ અને મેળાિડાઓના મહત્િને માન્યિા આપિી િખિે, ભારપ ૂિગક સલાહ
આપિામાાં આિે છે કે, સુરચક્ષિ રહેિા માટે , શારીહરક હાજરીમાાં શોક કરનારાઓની
સાંખ્યા ઓછી રાખિામાાં આિે.

ફ્યુનરલની ગોઠિણ કરનારે નીચેની બાબિોનુ ાં પાલન કરવુાં જોઈએેઃ
સ્થળની ક્ષમિા અને હાજરીની સાંખ્યાને સુવનવિિ કરી વ્યસ્ક્િઓ િચ્ચે સામાજજક
અંિર (ઓછામાાં ઓછા 2 મીટર અથિા 3 પગલાાં) જાળિિા.
સ્થળનુ ાં કદ અને સાંજોગો મહત્તમ સાંખ્યાને વનિાગહરિ કરશે જેને સામાજજક અંિરની
સુવિિા આપિી િખિે પણ સમાિી શકાય, પરાં ત ુ સાંખ્યા ઓછી રાખિી જોઈએ.
શક્ય હોય ત્યાાં દૂ રસ્થ લાઇિ-સ્રીવમિંગના ઉપયોગ સહહિ, આને કેિી રીિે શ્રેષ્ટ્ઠ
રીિે સાંચાચલિ કરવુ ાં િે રીિે સ્થળોને ધ્યાનમાાં લેિાની જરૂર રહેશે. સાિિ અને
સલામિ રહેિા માટે માગગદશગન પાળિા ઉપસ્સ્થિોને સક્ષમ હોિા જોઈએ.
જાહેર આરોગ્યના કારણોસર હાજરી આપનારાઓની સાંખ્યા 30 વ્યસ્ક્િઓ સુિી
મયાગહદિ કરિાની સલાહ આપિામાાં આિે છે .
વનયમનોમાાં બગીચા સહહિના ખાનગી મકાનોના સાંદભગમાાં મહત્તમ 30 લોકોની
મયાગદા નક્કી કરિામાાં આિી છે
સ્થળો કે જે COVID-19 સુરચક્ષિ માગગદવશિકાને અનુસરિામાાં સક્ષમ છે િે મોટા
જૂથોને હોસ્ટ કરી શકે છે . પ ૂજાના સ્થાનો પર માગગદશગન અલગથી ઉપલબ્િ છે .
વ્યિસાયો, સખાિિી અથિા રાજકીય સાંસ્થાઓ અને જાહેર સાંસ્થાઓ દ્વારા
આયોજજિ જાહેર બાહ્ય જગ્યાઓના હકસ્સાઓ માટે પણ આ જ કેસ છે કે જો િેઓ
જોખમ આકારણી પ ૂણગ કરિા સહહિ COVID-19 સુરચક્ષિ માગગદશગનની અનુરૂપ
અને રાન્સફ્રના જોખમને ઘટાડિા માટે યોગ્ય પગલાાં લેશ.ે બહારની જગ્યામાાં
કોઈપણ અન્ય મેળાિડામાાં 30 થી િધુ લોકો ન હોિા જોઈએ
જો દુરસ્થ પહોંચ માટેની મયાગહદિ ક્ષમિા હોય, િો નૈદાવનક રીિે અવિ
સાંિેદનશીલ હોય િેિા શોક કરનારાઓને પ્રાિાન્ય આપવુાં જોઈએ.
ગીિ ગાવુ,ાં જાપ કરિા, ઉંચા અિાજોની જરૂર હોય અથિા િાદ્યંો િગાડિા જેિી
પ્રવ ૃવત્તઓને ખાસ ટાળિી જોઈએ. ભલે સામાજજક અંિર જાળિિામાાં આિે અથિા
ચહેરાના ઢાાંકિાનો ઉપયોગ કરિામાાં આિે િો પણ આ પ્રવ ૃવત્તઓને કારણે ચેપનુ ાં
સાંભવિિ િિારાના જોખમનુ ાં વનમાગણ થાય છે
શોકગ્રસ્િોને યાદ કરાિવુાં કે િાવમિક સ્થળ, સ્મશાનગૃહ િેમજ સ્મશાનભ ૂવમ પર
આિેલ ચૅપલોની અંદરના ભાગોમાાં ચહેરા પર આિરણો પહેરિાાં ફ્રજજયાિ છે .
ચહેરા પરનાાં આિરણોના ઉપયોગ ઉપર િિારાની માગગદવશિકા ઉપલબ્િ છે . કૃપા
કરીને એ ધ્યાનમાાં રાખશો કે આ સ્થળો પર ચહેરા પર આિરણો પહેરિામાાંથી
કેટલાાંક લોકો િેમજ જૂથોને માન્ય છૂટ આપિામાાં આિેલી છે , દાખલા િરીકે જો
કોઈ શોકગ્રસ્િ સ્િજન િણાિમાાં આિી જાય, િો િેઓ િે કાઢી નાાંખી શકે છે . આ
પ્રકારનાાં જરૂરી પગલાાં ઉપર સ્થળનાાં મેનેજરોએ સહાનુભ ૂિીઅને સમજણપ ૂિગક કામ
કરવુાં જોઈએ
સ્થળોએ સુવનવિિ કરવુ ાં જોઈએ કે લોકોએ આિશ્યક પ્રવ ૃવત્તઓ ટાળિા અથિા
લોકોને િેમના અિાજને જોરથી કાઢિાનુ ાં ટાળવુિ
ાં ા માટે પગલાાં લેિા જોઈએ. આ
શામેલ છે - પરાં ત ુ િે મયાગહદિ નથી - સાંગીિ અથિા બ્રોડકાસ્્સથી બચવુ ાં કે જે
ઉંચા અિાજોને પ્રોત્સાહહિ કરી શકે છે , જેમાાં સામાન્ય િાિચીિને મુશ્કેલ બનાિે છે
િે િોલ્યુમ પર િગાડિામાાં આિે િે સહહિ.
સ્થળોએ સાંચાર અને સમારોહની સીમાઓના પાલનને પ્રોત્સાહહિ કરવુાં જોઈએ,
ઉદાહરણ િરીકે આગમન પર અથિા બુહકિંગ આિારે શોકગ્રસ્િોને સામાજજક અંિર

અંગેની સલાહ માટે સહીઓ આપીને જણાિાયુાં છે કે જો િેઓ COVID-19 ના
લક્ષણોથી અસ્િસ્થ હોય િો અંવિમ સાંસ્કારમાાં ન આિિા જોઈએ
સ્થળના સાંચાલકોએ સુવનવિિ કરવુાં જોઈએ કે સાબુ અને પાણીથી હાથ િોિાની
અથિા હેન્ડ સેવનટાઇઝરિાળી સુવિિા ઉપલબ્િ છે અને િેને સ્પષ્ટ્ટ રીિે વનશાની
સહહિ લગાિિામાાં આિિી જોઈએ. સ્થળના શૌચાલયો ખુલ્લા રાખિા જોઈએ
અને કાળજીપ ૂિગક COVID-19ના સાંિમણનુ ાં જોખમ ઘટાડિા માટે સાંચાચલિ થિાાં
જોઈએ.િેમાાં સમાિેશ થાય છે ેઃ
o સારી સ્િચ્છિા અને સામાજજક અંિર પદ્વિઓ વિશે જાગૃવિ લાિિા માટે
સાંકેિો અને પોસ્ટરોનો ઉપયોગ કરિો
o િિારાના અંિરાયો બનાિિી િખિે મયાગહદિ પ્રિેશ અચભગમ
o કચરાનુ ાં વ્યિસ્થાપન અને સાંગ્રહ સહહિ િધુ િારાં િારના સફ્ાઈ સમયપત્રક
ગોઠિિા અને િેન ુ ાં વનરીક્ષણ કરવુાં
સ્થળના સાંચાલકોએ સુવનવિિ કરવુાં જોઈએ કે જે જગ્યાએ સેિા થાય છે , દરે ક સેિા
પહેલાાં અને પછી બાંને િખિે વનયવમિ સફ્ાઈના ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરીને,
િારાં િાર સ્પવશિિ િસ્ત ુઓ અને સપાટી પર ખાસ ધ્યાન આપીને િે જગ્યાની સફ્ાઈ
અને જીિાણુ નાશક કરિા માટે પ્રહિયાઓ યોગ્ય સમયે થાય છે .
સ્થળનાાં મેનેજરોએ જ્યાાં શક્ય હોય ત્યાાં સ્થળની બારીઓ અને બારણાાં ખોલી
નાાંખીને સ્થળમાાં હિાની અિરજિર બને િેટલી િધુ રાખિી જોઈએ
સ્થળનાાં મેનેજરોએ િેમના સ્થળે સિિ રીિે આિિાાં-જિાાં લોકોનાાં જૂથના
પ્રિાહોનો કેિી રીિે િહીિટ કરિો િેનો વિચાર કરિો જોઈએ જેથી કોઈ બે જૂથો
એક સાથે એક સમયે આિી ન જાય અને િચ્ચે યોગ્ય સફ્ાઈનો સમય મળી રહે
સ્થળોએ જાહેર પહરિહન અને જાહેર સ્થળો પર હહલચાલની સાંચચિ અસર ધ્યાનમાાં
લેિી જોઈએ. આનો અથગ એ છે કે સ્થળો પહરિહનના ચોક્કસ પ્રકારનાાં પહરિહન,
માગો અથિા ગીચ વિસ્િારોને ટાળિા માટે શોકગ્રસ્િોને સલાહ આપિા સહહિ િધુ
હટાિિાની વિચારણા કરિી.
એમ્પ્લોયરોએ િેમના કામના સ્થળના િાિાિરણ, િેમણે બીજાાં જે પગલાાં અમલમાાં
મ ૂક્યાાં હોય િેઅને કોઈ િાજબી અપિાદો લાગુ પડે છે કે નહહ િેના આિારે દરે ક
વ્યસ્ક્િગિ કેસ અનુસાર કામ પર ચહેરા પર આિરણોના ઉપયોગ વિશે આકારણી
કરિી જોઈએ. કામના સ્થળ પરના આરોગ્ય અને સુરક્ષાનાાં મ ૂલ્યાાંકનોના આિારે
િેમના એમ્પ્લોયર િરફ્થી આપિામાાં આિેલ માગગદશગનનુ ાં કમગચારીઓએ પાલન
કરવુાં જોઈએ. જાહેર આરોગ્યની સલાહ એિી છે કે જે બાંવિયાર સ્થળોમાાં સામાજજક
અંિર રાખિાનુ ાં મુશ્કેલ હોય અને જ્યાાં િેઓ સામાન્ય રીિે ન મળિાાં હોય િેિાાં
લોકોનાાં સાંપકગ માાં આિિાાં હોય ત્યાાં કમગચારીઓએ ચહેરા પર આિરણ પહેરવુ ાં
જોઈએ
સ્થળનાાં મેનેજરો િેમના સ્થળ પર સેિા પ ૂરી પાડનારાાં બીજાાં લોકો સાથે પણ
યોગ્ય ગોઠિણો નક્કી કરી શકે છે , દા.િ. ફ્ય ૂનરલ ડાઈરે ક્ટરો અને જેઓ ફ્ય ૂનરલ
સેિાનુ ાં િાાંચન કે દોરિણી કરિાાં હોય િેમની સાથે, જેથી જોખમ હળવુ ાં કરિાનાાં
યોગ્ય પગલાાં અમલમાાં મ ૂકિાની િેમજ સ્થળ પર યોગ્ય હોય િે મુજબ અને
ઉપરોક્િ વિગિો અનુસાર પગલાાં લેિાની ખાિરી કરી શકાય

સ્થળોને 21 હદિસ સુિી સ્ટાફ્ વશફ્ટ પેટનગ અને મુલાકાિીઓના અસ્થાયી રે કોડગ રાખિા
વિનાંિી કરિામાાં આિે છે , એ રીિે કે િેની વ્યિસાય માટે વ્યિસ્થા કરી શકાય અને
જયારે જરૂર હોય ત્યારે NHS ટેસ્ટ અને રેસને સહાય કરી શકાય. આ ચેપના ફ્ાટી
નીકળિામાાં મદદ કરી શકે છે .
ચેપનુ ાં જોખમ ઓછાં કરિા માટે , સ્થાવનક અવિકારીઓને સલાહ આપિામાાં આિે છે કે
અંવિમસાંસ્કારમાાં આ માગગદશગનનુ ાં અને વનયમોનુ ાં પાલન થાય િે સુવનવિિ કરે .

મ ૃત્ય પામેલ લોકોની અંગત િુંભાળ
શોકગ્રસ્િ સ્િજનોએ એિી કોઈ વિવિ અથિા પ્રહિયાઓમાાં ભાગ ન લેિો જોઈએ જેના
લીિે િેમણે મ ૃિદે હનો નજીકથી સાંપકગ થાય. જ્યાાં િાવમિક કારણોસર મ ૃિદે હનો
નજીકથી સાંપકગ કરિાની જરૂર હોય, ત્યાાં િે સાંપકગ માત્ર એિાાં લોકોએ જ કરિો જોઈએ
જેમણે પસગનલ પ્રોટેન્દ્ક્ટિ ઈક્િીપમેન્ટ (PPE) (અંગિ સુરક્ષાનાાં સાિનો) પહેરેલાાં હોય
અને િે PPE ના યોગ્ય િપરાશમાાં િાલીમ મેળિેલ કોઈ વ્યસ્ક્િની દે ખરે ખ હેઠળ
કરિામાાં આિે છે . વિગિિાર મ ૃિકની સાંભાળ અંગે માગગદશગન અનુસરિા જોઈએ,
સેહટિંગને ધ્યાનમાાં લીિા વિના, જેમાાં મ ૃિકની વ્યસ્ક્િગિ સાંભાળ આપિામાાં આિે છે .
નૈદાવનક નબળા અને નૈદાવનક રીિે અત્યાંિ નબળા લોકો માટે ખ ૂબ જ મહત્િપ ૂણગ છે કે
જેઓ COVID-19ના સપકગ માાં આિે છે , િે ભારપ ૂિગક સલાહ આપે છે કે િેઓએ PPE.
પહેયાગ છે કે કેમ િે ધ્યાનમાાં લીિા વિના, મ ૃિકના શરીર સાથે કોઈ સાંપકગ કરશે નહીં
આમાાં મ ૃિદે હને નિડાિિા, િૈયાર કરિા કે કપડાાં પહેરાિિાનો સમાિેશ થાય છે .

શોક અથવા સ્વજન ગમાવ્યાની લાગણીઓ અનભવવી
જ્યારે પણ કોઈ સ્િજન કે વમત્ર ગુમાિીએ છીએ ત્યારે િે સમય અત્યાંિ મુશ્કેલ અને
પડકારાત્મક બની શકે છે . COVID-19 ની મહામારી દરમ્યાન સ્િજન ગુમાિિાની અને
શોકની લાગણી અનુભિી રહેલાાં લોકો માટે આ િેથી પણ િિારે મુશ્કેલ બની શકે છે .
શોકગ્રસ્િ લોકો ફ્ક્િ શોક સાથે જ નહીં, પરાં ત ુ સામાજજક અંિરના પગલાાંની અસર
અને િેઓની ઇચ્છા મુજબ િેઓને વિદાઈ આપી શકશે નહીં િે હકીકિ સાથે પણ
સાંઘર્ગ કરી શકે છે . આ એકલા રહેિા લોકો માટે ખાસ કરીને મુશ્કેલ હોઈ શકે છે , અને
જેને સામાન્ય સપોટગ નેટિકગ થી કનેક્ટ કરવુ ાં મુશ્કેલ હોઈ શકે છે .

જેમણે સ્િજન ગુમાવ્યુાં હોય િે લોકોને િેઓ જેમ િે હકીકિનો સામનો કરિાાં જાય િેમ
િેમને આકરી લાગણીઓનાાં મોજાાંનો અનુભિ થાય એવુ ાં બની શકે. આમાાં દુેઃખ,
ગુનાહહિ લાગણી, આઘાિ અને ગુસ્સાની લાગણીઓનો સમાિેશ થઈ શકે. આ બિી જ
લાગણીઓ સામાન્ય છે અને િેમાાં સાચી કે ખોટી લાગણી જેવુ ાં કાંઈ જ નથી. દુેઃખની
લાગણીની અસર દરે ક વ્યસ્ક્િને જુદી જુદી રીિે થાય છે , પરાં ત ુ અગત્યની બાબિ
દુેઃખની લાગણી વ્યક્િ કરિાની અને િે માટે યોગ્ય ટેકો મેળિિાની છે .
દુેઃખની લાગણી અને િે માટેનો સમથગન મેળિિા વિશેની િિારે જાણકારીNHS; ક્રૂઝ
બીરીિમેન્ટ કેર (COVID-19 મહામારી દરમ્યાન સ્િજનના મ ૃત્યુ અને િેના શોકને
પહોંચી િળિા માટેની સલાહ અને સહાયિા પ ૂરી પાડે છે ); ataloss.org સમગ્ર UK.માાં
હદશાસ ૂચન િેમજ સેિાઓ પ ૂરી પાડે છે ) પાસેથી મેળિો. જો િમે શોકગ્રસ્િ બાળક
અથિા યુિાન વ્યસ્ક્િને સમથગન આપિા હોિ િો ચાઈલ્ડ ુડ બીરીિમેન્ટ નેટિકગ પાસે
રાષ્ટ્રીય અને સ્થાવનક સાંસ્થાઓની માહહિી અને ચલિંક્સ છે .
આરોગ્ય સુરક્ષા વનયમનો
આ દસ્િાિેજ એક માગગદવશિકા છે . કાયદો આરોગ્ય સાંરક્ષણ (કોરોનાિાયરસ, વનયાંત્રણો)
(નાંબર 2) (ઇંગ્લેન્ડ) વનયમનો 2020 (આ દસ્િાિેજમાાં "વનયમનો" િરીકે ઓળખાય
છે )માાં સમાયેલ છે . કાયદે સરની સ્સ્થવિ માટે , િમારે ખાસ કરીને વનયમનોનો સાંદભગ
લેિો પડશે.

