જે લોકો પર તબીબી કારણોસર
કોવિડ COVID-19ન ું અત્યુંત
મોટું જોખમ હોય (અત્યુંત
અરક્ષિત લોકો) તેમને વિલ્ડ
કરિાું અને રિણ કરિા વિિેની
માર્ગદવિિકા
13 ઓર્સ્ટ 2020 ના રોજ સધારાયેલ

આ માર્ગદવિિકા કોના માટે છે
આ માર્ગદવિિકા ઈંગ્લેન્ડમાું પખ્ત િયનાું એ લોકો અને બાળકો માટે છે જેઓ તબીબી
રીતે અત્યુંત અરક્ષિત હોય.
જો તમે તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત હિો તો તે ચોક્કસ કરતો પત્ર તમને મળ્યો
હોિો જોઈએ અથિા તમારા જી.પી. કે હોસ્સ્પટલના ક્લલવનશ્યને તમને સીધ ું જ તે કહ્ ું
હોવ ું જોઈએ.

પરરચય
જો તમે તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત છો તો ઈંગ્લેન્ડમાું રોર્ચાળાના વ્યાપક
ફેલાિાની ચરમસીમાના સમય દરમ્યાન તમને િધારાનાું સાિચેતીનાું પર્લાું લેિાની
સલાહ આપિામાું આિી હતી. આને 'વિલલ્ડિંર્' તરીકે ઓળખિામાું આિે છે .
સરકારની સલાહ છે કે તમારે હાલમાું વિલ્ડ કરિાની જરૂર નથી. કારણ કે સમાજમાું
કોરોનાિાઈરસ (કોવિડ-19)નો ચેપ એકબીજામાું પ્રસરિાનો દર ઘણો ઓછો થઈ ર્યો
છે .
જો તમારા વિસ્તારમાું સ્થાવનક રીતે લૉકડાઉન થાય તો શ ું થિે તે માટેની એક અલર્
ખાસ માર્ગદવિિકા છે ..
આ માર્ગદવિિકા સરકારની સલાહ છે અને તેન ું પાલન કરવ ું કે નરહ તે તમારી અંર્ત
પસુંદર્ી છે .
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શ ું બદલાય ું છે
તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત લોકો માટેની માર્ગદવિિકા એિી છે કે વિલલ્ડિંર્ રોકિામાું
આવ્ય ું છે . એટલે કેેઃ
▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

તમારે અર્ાઉની વિલલ્ડિંર્ની સલાહ અનસરિાની જરૂર નથી.
તમે કામ પર જઈ િકો છો, પરું ત કામન ું સ્થળ કોવિડ-સરક્ષિત બનાિિામાું
આવ્ય ું હોય તો, પરું ત જ્યારે પણ િક્ય હોય ત્યારે તમારે ઘરે થી કામ કરિાન ું
ચાલ રાખવ ું જોઈએ
તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત બાળકોએ સ્કૂલો ફરીથી ખોલિા ઉપરની
માર્ગદવિિકા તેમજ સુંપ ૂણગપણે ખોલિાની માર્ગદવિિકાેઃ સ્પેશ્યલ સ્કૂલો અને અન્ય
વનષ્ણાત સ્થાનો અનસાર તેમનાું વિિણનાું સ્થાનોમાું હાજરી આપિી જોઈએ
તમે ઈચ્છો તેટલીિાર બહાર જઈ િકો છો, પરું ત હજ પણ તમારે તમારું
સામાજજક હળિામળિાન ું ઓછું રાખિાનો પ્રયત્ન કરિો જોઈએ
તમે સપરમાકે ટો, પબ તેમજ દકાનો જેિાું ધુંધાકીય સ્થાનોમાું જઈ િકો છો,
જ્યારે પણ િક્ય હોય ત્યારે બીજાું લોકોથી 2 મીટર અથિા 1 મીટર દૂ ર રહીને
ઉપરાુંત બીજાું સાિચેતીનાું પર્લાું લઈને
તમારે સામાન્ય કરતાું િધારે િાર તમારા ધ્યાનપ ૂિગક તેમજ અિારનિાર હાથ
ધોિાન ું ચાલ રાખવ ું જોઈએ અને તમારા ઘર અને/અથિા કામના સ્થળે
અિારનિાર અડિામાું આિતા વિસ્તારોની પ ૂરે પ ૂરી સફાઈ અિારનિાર
કરિાન ું ચાલ રાખવ ું જોઈએ
તમને હિેથી નેિનલ વિલલ્ડિંર્ સવિિસ તરફથી ખોરાકનાું મફત પડીકાું,
દિાઓની રડક્ષલિરીઓ અને પાયાની સુંભાળ મળિે નરહ

સલામત રહેિા વિિેનાું વ્યિહારૂ સ ૂચનો માટે તમારા ઘરની બહાર સલામત કેિી રીતે
રહેવ ું ઉપરની માર્ગદવિિકા જઓ.
તમને હજ પણ આ મળિાન ું ચાલ રહિેેઃ
▪
▪
▪

તમારી લોકલ ઓથોરરટીનો સુંપકગ કરીને સ્થાવનક િોલન્ટીયરોની સહાયતા
વપ્રલસ્િપ્િનો, તમે ખરીદી કરે લી આિશ્યક િસ્તઓ તેમજ ખોરાક િર્ેરે NHS
િોલન્ટીયર રીસ્પોન્ડરો દ્વારા આપી જિામાું આિિે
સપરમાકે ટની રડક્ષલિરીઓ માટે અગ્રતાના સમય (જો તમે પહેલાું મફત
ખોરાકનાું પડીકાું માટે રજજસ્ટર થયેલાું હો તો)

જો કોવિડ-19ન ું પ્રસારણ િધિે
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જો પરરસ્સ્થવત બદલાિે અને સમાજમાું કોવિડ-19નો ફેલાિો િધિે તો તમને ફરીથી
વિલ્ડ કરિાન ું કહેિામાું આિી િકે.
NHS રડજજટલ દ્વારા વિલ્ડ કરનારાું દદીઓની યાદીમાું તમારું નામ સરક્ષિતપણે
રાખિામાું આિિે. જો સલાહ બદલાિે તો અમે તમને લખીને જણાિીશ.ું રાલષ્િય
સ્તરના કોઈ પણ ફેરફારો આ માર્ગદવિિકામાું જણાિેલા છે .
સ્થાવનક લૉકડાઉનના સુંજોર્ોમાું, િધારે મારહતી માટે નીચે આપેલી મારહતી જઓ અને
તમારી લોકલ ઓથોરરટીની િેબસાઈટ જઓ.
જો તમે તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત હો, તો જે વિસ્તારમાું વિલલ્ડિંર્ની સલાહ લાગ
પાડેલી હોય તેિા કોઈ પણ સ્થળે નરહ જિાની તમને સલાહ છે .

'તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત' લોકોની
વ્યાખ્યા
િાઈરસ વિિે અમને અત્યાર સધીમાું જેટલી જાણકારી છે તેના આધારે ઈંગ્લેન્ડમાું
વનષ્ણાત ડોલટરોએ એિી કેટલીક ખાસ તબીબી બીમારીઓ ઓળખી છે , જે કેટલાુંક
લોકોને કોવિડ-19થી ર્ુંભીર પણે બીમાર પડિાના મોટા જોખમમાું મ ૂકે છે . રોર્ની
ર્ુંભીરતા, તે કેટલો જૂનો છે અથિા તેની સારિારના પ્રમાણોની પણ આ જૂથમાું કોને
મ ૂકિામાું આિે તે બાબત પર અસર થિે.
તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત લોકોમાું નીચે જણાિેલાું લોકોનો સમાિેિ થઈ િકેેઃ
▪
▪

જેમને િરીરના કોઈ સખત અંર્ન ું અંર્દાન મળે લ હોય
અમક પ્રકારન ું કેન્સર થય ું હોય તે લોકોેઃ
▪ કેન્સર થય ું હોય તેિાું જે લોકો સરિય કીમોથેરરપ લઈ રહ્ાું હોય
▪ ફેફસાુંના કેન્સર માટેની તીવ્ર પ્રકારની રે રડયોથેરવપ લઈ રહ્ાું હોય તે લોકો
▪ લોહીન ું કેન્સર અથિા બોન મૅરોન ું કેન્સર જેમ કે લ્ય ૂકીવમયા, ક્ષલમ્ફોમા કે
માયલોમા થયો હોય તેિાું લોકો, તેમની સારિારના કોઈ પણ તબક્કે હોય
▪ કેન્સર માટે ઈમ્ય ૂનોથેરવપ અથિા અન્ય ચાલ એન્ટીબોડીની સારિાર લઈ
રહેલાું લોકો
▪ કેન્સર માટેની અન્ય ખાસ પ્રકારની સારિાર લઈ રહેલાું લોકો જેના લીધે
તેમની રોર્પ્રવતકારક િસ્લતને અસર થાય, જેમ કે પ્રોટીન રકનાસ
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▪

▪

▪
▪
▪

▪

ઈનરહક્ષબટસગ (protein kinase inhibitors)અથિા પાપગ ઈનરહક્ષબટસગ (PARP
inhibitors)
▪ છે લ્લાું 6 મરહનામાું જેમને બોન મૅરો અથિા સ્ટેમ સેલન ું િાન્સપ્લાન્ટ
કરિામાું આવ્ય ું હોય અથિા જેઓ હજ પણ ઈમ્યનોસપ્રેિનની દિાઓ લઈ
રહ્ાું હોય
શ્વાસોચ્વાસને લર્તી ર્ુંભીર બીમારી ધરાિતાું લોકો, તમામ પ્રકારના વસસ્ટક
ફાઈબ્રોવસસ, ર્ુંભીર એસ્થમા તેમજ ર્ુંભીર િોવનક ઓબસ્િલલટિ પલ્મીનરી
ડીવસઝ (COPD) સરહત
જેમને અપિાદરૂપ રોર્ થયો હોય જેના લીધે ચેપ લાર્િાન ું જોખમ ખ ૂબ મોટા
પ્રમાણમાું િધી જાય તે લોકો (જેમ કે સીિીઅર કમ્બાઈન્ડ ઈમ્યનોડેરફિીયન્સી
(SCID), હોમોઝાયર્ોઝ વસકલ સેલ (homozygous sickle cell)
ચેપ લાર્િાન ું જોખમ મોટા પ્રમાણમાું િધી િકે તેટલા પ્રમાણમાું
ઈમ્યનોસપ્રેિન થેરવપઓ લેતાું હોય તે લોકો
ર્ભગિતી મરહલાઓ જેમને ર્ુંભીર પ્રકારનો હ્રદયનો રોર્, જન્મજાત અથિા
બાદમાું થયેલ હોય
બીજાું કેટલાુંક લોકોને પણ તબીબી વનણગયો અને તેમની જરૂરતોની આકારણીના
આધારે તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત તરીકે ઓળખિામાું આવ્યાું છે . આ
વનણગયોમાું સહાયતા કરિા માટે જી.પી. અને હોસ્સ્પટલના ક્લલવનવિઅન
માર્ગદિગનો પ ૂરાું પાડિામાું આવ્યાું છે .
કોને તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત હોિા તરીકે ર્ણિામાું આિે છે તેની િધારે
મારહતી તમે NHS રડજજટલ િેબસાઈટ પરથી મેળિી િકો છો

જો તમે આમાુંથી કોઈ શ્રેણીમાું ન આિતાું હો, પરુંત તમને હજ પણ ક્ષચિંતા હોય, તો
તમારી ક્ષચિંતાઓ વિિે તમારા જી.પી. અથિા હોસ્સ્પટલના ક્લલવનવિઅન સાથે તમારે
િાતચીત કરિી જોઈએ.

કામ અને રોજર્ાર
તમે કામ પર જઈ િકો છો, પરું ત કામન ું સ્થળ કોવિડ-સરક્ષિત બનાિિામાું આવ્ય ું હોય
તો, પરું ત જ્યારે પણ િક્ય હોય ત્યારે તમારે ઘરે થી કામ કરિાન ું ચાલ રાખવ ું જોઈએ.
તમે કદાચ કામ પર બીજો કોઈ હોદ્દો કે ભ ૂવમકા લઈ િકો અથિા થોડા સમય પ ૂરતી
તમારા કામની પદ્ધવત બદલી િકો.
જો તમને ઘરે થી અથિા કામના સ્થળે કામ કરિા માટે સહાયતાની જરૂરત હોય, તો
તમે Access to Work માટે અરજી કરી િકો છો.
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જે એમ્પ્લોયરોએ કામની પરરસ્સ્થવતમાું કરિા પડતા િાજબી સાધારણ ફેરફારો ઉપરાુંત
અસમથગતા સુંબવું ધત જે સધારા કરિા જરૂરી બને તેના માટે થતા િધારાના ખચગમાું
Access to Work દ્વારા સહાયતા પ ૂરી પાડિામાું આિિે.

રોજર્ારના અવધકારો
જો તમને ક્ષચિંતા હોય, તો તમે અમક વનવિત પરરસ્સ્થવતઓ તેમજ તમારા રોજર્ારના
અવધકારો વિિે Acas િેબસાઈટ પર જઈને અથિાAcas હેલ્પલાઈનને 0300 123
1100 પર કોલ કરીને સલાહ મેળિી િકો છો.
જો તમને કામના સ્થળે તમારા આરોગ્ય અને સલામતી વિિે ક્ષચિંતા હોય, તો તે તમે
આમની સમિ ઉઠાિી િકો છોેઃ
▪
▪

તમારા કામના સ્થળ પરના યવનયન
Health and Safety Executive અથિા તમારી લોકલ ઓથોરરટી

સ્ટેટયટરી વસક પે (બીમારીનો કાયદે સરનો
પર્ાર)
1લી ઓર્સ્ટથી, તમે સરકારની વિલ્ડ કરિાની સલાહના આધારે સ્ટે ટયટરી વસક પે
(બીમારીનો કાયદે સરનો પર્ાર) મેળિિા માટે હકદાર બનિો નરહ. જો તમે ઘરે રહીને
કામ ન કરી િકો, તો કામ પર સલામતીપ ૂિગક પાછા ફરિા માટે તમારા એમ્પ્લોયરે
તમને મદદ કરિી જોઈએ અને તમારા કામના સ્થળે હાથની સારી આરોગ્ય સ્િચ્થતા
તેમજ અંતર જાળિિાની પ્રેલટીસમાું તમને ટેકો આપિો જોઈએ.

NHS િોલન્ટીયર રીસ્પોન્ડરો તરફથી સહાયતા
NHS િોલન્ટીયર રીસ્પોન્ડરો ઓછામાું ઓછા રડસેમ્બર 2020 સધી આ બાબતો માટે
સહાયતા પ ૂરી પાડિેેઃ
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▪

▪

▪
▪

ખરીદીની િસ્તઓ, દિાઓ (જો તમારા વમત્રો અને કટુંબીજનો તમારા માટે તે
ન લાિી આપી િકે તો) અથિા અન્ય જીિનાિશ્યક ચીજ િસ્તઓ લઈ
આિિી
જેમને અર્ાઉ વિલ્ડ કરિાની સલાહ આપિામાું આિેલી હોય તેમની સાથે
અથિા બીજા કોઈ િોલન્ટીયરો સાથે િાતચીત કરાિિા માટે વનયવમત રીતે
ફોન કોલ કરિો
તબીબી અપોઈન્ટમેન્ટો માટે લઈ જિાું
સહાયની ર્ોઠિણ કરિા માટે 0808 196 3646 પર સિારના 8થી રાત્રે 8
દરમ્યાન કોલ કરો અથિા NHS Volunteer Responders િેબસાઈટ જઓ.
િાહનની સહાયતાની ર્ોઠિણ કરિા માટે તમારા આરોગ્ય સુંભાળના
વ્યિસાવયક સાથે િાત કરો

કેરરો તરફથી મદદ
તમારી રોજજિંદી જરૂરતો માટે સહાયતા પ ૂરી પાડતાું કોઈ પણ કેરરો અથિા
મલાકાતીઓ તમને મળિા આિિાન ું ચાલ રાખી િકે છે , વસિાય કે તેમને પોતાને
કોવિડ-19નાું કોઈ ક્ષચહ્નો હોય.
જ્યાું નજીકથી કે અંર્ત રીતે સુંપકગ ની જરૂર ન હોય અને જ્યાું િક્ય હોય ત્યાું
તેમણે સામાજજક અંતરની માર્ગદવિિકાન ું પાલન કરવ ું જોઈએ.
જો તમારા કેરર તમને ઘરે સુંભાળ પ ૂરી પાડિા માટે આિતાું પર્ારદાર કેરર હોય, તો
તેમને ઘરમાું સુંભાળ પ ૂરી પાડિા અને પસગનલ પ્રોટેલલટિ ઈલિીપમેન્ટ (PPE) (અંર્ત
સરિાનાું સાધનો) વિિેની મારહતી હોમ કેરની સવિધાની માર્ગદવિિકા અને હોમકેર પ ૂરી
પાડતાું કેર િકગ રો માટેનાું PPEની માર્ગદવિિકામાુંથી મળી િકિે.
જો તમે ક્ષબન-પર્ારી કેર પ ૂરી પાડતાું હો, તો વમત્રો અને કટુંબીજનો માટે ક્ષબન-પર્ારી
સુંભાળ પ ૂરી પાડનારાું લોકો માટેની માર્ગદવિિકા જઓ..
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જો તમે સ્થાવનક લૉકડાઉન કરાયેલ વિસ્તારમાું
હો
જો તમે તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત હો અને જ્યાું જાહેર આરોગ્યનાું િધારાનાું
પર્લાુંને કારણે તમારે ફરીથી વિલલ્ડિંર્ કરિાની જરૂર હોય, તો સરકાર તમને પત્ર
લખીને જણાિિે અને તમને ઘરે રહેિાની અને વિલ્ડ કરિાની સલાહ આપિે.
જો તમે ઘરે થી કામ ન કરી િકો અથિા લૉકડાઉન કરાયેલ વિસ્તારની બહારના કોઈ
સ્થળે કામ ન કરી િકો તોેઃ
▪

▪

▪
▪

જો તમને આ પહેલાું 1 માચગ 2020 અને 30 જૂન 2020 દરમ્યાન કોઈ પણ
સમયે ઓછામાું ઓછાું 3 અઠિારડયાું માટે ફરલો કરાયેલાું હોય, તો તમારા
એમ્પ્લોયર તમને કોરોનાિાઈરસ જોબ રીટેન્િન સ્કીમ હેઠળ કદાચ ફરલો કરી
િકે. આ યોજના ઓલટોબર 2020ના અંત સધી ચાલિે.
તમે વિલલ્ડિંર્ કરી રહ્ાું હોિાના કારણે કામ કરી િકો તેમ નથી તેના આધારે
તમે કદાચ તમારા એમ્પ્લોયર તરફથી સ્ટે ટયટરી વસક પે મેળિિા માટે હકદાર
બની િકો.
તમે કદાચ બેવનરફટો મેળિિા માટે લાયક હોઈ િકો
સ્થાવનક લૉકડાઉન કરિામાું આવ્ય ું હોય, તો િધારે માર્ગદિગન માટે
તમારી લોકલ ઓથોરરટીની િેબસાઈટ જઓ અને તમારા સ્થાવનક વિસ્તાર માટે
પબ્લલક હેલ્થની માર્ગદવિિકા અનસરો.

તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત બાળકો અને
યિાન લોકો
કોવિડ-19થી બાળકો તેમજ યિાન લોકો પર ઊભા થતા જોખમના પ્રમાણ ઉપરના
અદ્યતન પરાિાની બાળરોર્ની દિાઓના વનષ્ણાતોએ સમીિા કરી છે .
અદ્યતન પરાિા સ ૂચિે છે કે મોટાભાર્નાું બાળકો તેમજ યિાન લોકોને ર્ુંભીર બીમારી
થિાન ું જોખમ ઓછું છે . ભવિષ્યમાું, ઓછી સુંખ્યામાું બાળકો અને યિાન લોકોને વિલ્ડ
કરનારાું દદીઓની યાદીમાું સમાિિામાું આિિે એિી અમારી અપેિા છે .
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જો કોઈ બાળક અથિા યિાન વ્યસ્લતને વિલ્ડ કરનારાું દદીઓની યાદીમાુંથી કાઢી
લેિામાું આિિે, તો જો ભવિષ્યમાું કોરોનાિાઈરસના પ્રસારણમાું િધારો થિે તો તેમને
તે િખતે વિલ્ડ કરિાની સલાહ આપિામાું આિિે નરહ.
કોઈ બાળક અથિા યિાન વ્યસ્લતને વિલ્ડ કરનારાું દદીઓની યાદીમાુંથી કાઢી લેિાું
જોઈએ કે નરહ તે નક્કી કરિા માટે , તમારે બાળરોર્ વનષ્ણાત અથિા જી.પી. સાથે
િાત કરિી જોઈએ. આ વનણગયો વિિે તમારી સાથે િાતચીત કરિા માટે તેઓ ઉનાળા
દરમ્યાન તમારો સુંપકગ કરિે.

િાવષિક ફ્લ ૂ કાયગિમ
િષગ 2020 થી 2021 માટેના િાવષિક ફ્લ ૂ રસીના કાયગિમના ભાર્રૂપે, ફ્લ ૂનો કાયગિમ
પ ૂરો પાડિામાું આિી રહ્ો હોય તે સમયે જેમને તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત હોિા
તરીકે ઓળખિામાું આવ્યાું હોય તે લોકોનાું ઘરનાું બીજાું તમામ સભ્યો પણ ફ્લ ૂની
મફત રસી મેળિિા માટે લાયક બનિે.
તબીબી રીતે અત્યુંત અરક્ષિત હોય તેિાું મોટા ભાર્નાું લોકો ફ્લ ૂની મફત રસી
મેળિિા માટે પહેલેથી જ લાયક બને છે .
િાવષિક ફ્લ ૂ કાયગિમ વિિે િધારે મારહતી િાુંચો.
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