માગ�દશ�ન

5 નવેમ્ બરથી નવા રા�� વ્યાપી િનયંત્રણો

શા માટે ઘરેથી કામ કરવું અને કારોબાર બંધ રાખવા, શા માટે આ
પગલાં લાગુ કરવામાં આવે છે અને ઉપલબ્ધ નાણાકીય સહાયો
સિહતના નવા રા�� વ્યાપી િનયંત્રણો પરની માિહતી.
31 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ પ્રકાિશત

છેલ્ લે 3 નવેમ્ બર 2020 ના રોજ સુધારાયેલ - બધા સુધરા જુ ઓ

તરફથી:

કે િબનેટ ઓિફસ

માટે લાગુ પડે છે:

ઈંગ્લેન્ડ

સમાિવ�ો

5 નવેમ્ બરથી રા�� વ્યાપી િનયંત્રણો
1. ઘરે રહો
2. અન્યો ને સલામત રીતે મળો

3. તમે �ારે અને �ાં મોટા જૂ થો માં મળી શકો
4. વેપાર અને સ્થળો
5. લગ્�, નાગિરક ભાગીદારી અને સ્મશાન યાત્રા
6. કામ પર જવું
7. િશ�ણ, શાળા, કોલેજ અને યુિનવિસ�ટી
8. બાળ સંભાળ અને બાળકોની પ્રવૃિ�ઓ
9. કોરોનાવાયરસ થવાનું વધુ જોખમ હોય તેવા લોકોનું ર�ણ કરવું
10. સંભાળ ઘરોમાં હોય તેવા સંબંધીઓની મુલાકાત લેવી
11. મુસાફરી
12. રાત્રી દરિમયાન ઘરથી દૂ ર રહેવું
13. ઘરે જવું
14. નાણાકીય સહાય

આ પાનું છાપો

યાદ રાખો - 'હાથ. ચહેરો. અંતર.':

● હાથ - તમારા હાથ િનયિમતપણે 20 સેકંડ સુધી ધુઓ
● ચહેરો - �ાં સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ પાળવું મૂશ્કે લ હોય અને જેમને તમે
સામાન્ય રીતે ન મળતા હોવ એવા લોકોના સંપક� માં આવાના હોવ તેવા
ઈન્ડોર સેિટં ગ્સમાં ચહેરાને ઢાંકો
● અંતર – તમે જેમની સાથે વસવાટ ન કરતા હોવ તેવા સ્થળે લોકોથી સાથે 2
મીટર દૂ ર રહો અથવા આવા સ્થળે 1 મીટરની વધુ સાવચેતી રાખો (જેમ કે
ચહેરો ઢાંકવો અને અંદરની તરફ હવાની અવરજવર વધુ રહે તેમ કરો)

5 નવેમ્ બરથી રા�� વ્યાપી િનયંત્રણો
માટે લાગુ પડે છે: ઈંગ્લેન્ડ (વેલ્સ, સ્કોટલેન્ડ અને નોધ�ન� આયલ�ન્ડ માટે ની માગ�દિશ�કા
જુ ઓ)

સમગ્ર યુકે અને અન્ય દે શોમાં કોિવડ-19 ના કે સોની સંખ્ યા ઝડપથી વધી રહી છે.
વાઈરસનો ફે લાવો કાબુમાં લાવવા માટે આપણે અત્યારે જ પગલાં લેવા પડશે. કોરોના
વાઈરસ સામેની લડાઈમાં સૌથી અસરકારક પગલું છે ઘરે રહેવાનું, એનએચએસને
ર�ણ આપવાનું અને લોકોના �વન બચાવવાનુ.ં
આપણે �ારે અન્ય લોકો સાથે રોજબરોજનો સંપક� ઘટાડીએ છીએ ત્યારે આપણે
ચેપને ફે લાતો અટકાવીએ છીએ. આથી જ 5મી નવેમ્ બર, ગુ�વારથી 2 િડસેમ્ બર,
બુધવાર સુધી તમારે:
1. અિનવાય� કારણો િસવાય ઘરે રહેવાનું છે .
2. અિનવાય� કારણો િસવાય તમે જેમની સાથે રહેતા નથી તેવા લોકોને મળવાનું
ટાળવાનું છે .
3. ચો�સ કારોબાર અને સ્થળો બંધ કરો.

આ નવા પગલાંઓથી વાઈરસનો વૃિ� દર ઘટશે, જેથી:
● એનએચએસમાં વધુ ભરાવો થતો અટકાવી શકાય
● સુિનિ�ત કરો શાળાઓ, કોલેજો અને યુિનવિસ�ટીઓ ખુલી રહી શકે
● સુિનિ�ત કરો શ� તેટલા લોકો પોતાનું કામ ચાલુ રાખી શકે .

5મી નવેમ્ બર, ગુ�વારના રાતના 1 વાગ્યા સુધી, તમે �ાં રહો છો તે િવસ્તારમાં
સંબંિધત લોકલ કોિવડ એલટ� લેવલના પગલાં ચાલુ રહેશ.ે 5 મી નવેમ્ બર, ગુ�વારના
રાતના 1 વાગ્યાથી, તમારા િવસ્તારમાં સ્થાિનક િનયંત્રણોને સ્થાને રા�� વ્યાપી
િનયંત્રણો લાગુ પડશે.

આ નવા પગલાં 2 િડસેમ્ બર, બુધવાર સુધી 4 સ�ાહ માટે રા�� ીય સ્તરે લાગુ પડશે. આ
ગાળાના અંત,ે તાજેતરના ડેટાના આધારે આપણે પ્રાદે િશક અિભગમ તરફ પાછા
ફરીશુ.ં
આ પગલાંનું કાયદાથી પાલન કરવામાં આવશે. પોલીસ અને અન્ય સ�ામંડળોને દં ડ
ફટકારવાનું અને ટોળાને િવખેરવાની સ�ા હશે.
5 નવેમ્ બર, ગુ�વારથી નવી માગ�દિશ�કા અંગે અપડેટ રહેવા તમે NHS COVID-19
App ડાઉનલોડ કરીને તમે તમારા િમત્રો અને પરીવારને સુરિ�ત રાખી શકો છો.
સંભિવત અથવા પુ�ી થયેલા કોરોના વાઈરસ ચેપ ધરાવતા ઘરો માટે અલગ
માગ�દિશ�કા છે .

1. ઘર ે રહો
ચો�સ કારણો િસવાય તમારે ઘર છોડવું નિહ અથવા ઘરની બહાર રહેવું નિહ. આમાં
શામેલ છે :
કામ અને સ્વૈિચ્છક પ્રવૃિ�ઓ
ઘરે રહીને ના થઈ શકે તેવા કામના હેતુથી અથવા સ્વૈિચ્છક પ્રવૃિ�ઓ અથવા
ધમા�દાની સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે તમે ઘર છોડી શકો છો.
અિનવાય� સેવાઓ
ખુલ્ લી હોય તેવી દુ કાનો, જેમ કે ખા� ચીજવસ્તુઓ અને દવાઓ, ખરીદી કરવા
અથવા િ�લક એન્ડ કલેક્ટ થકી ઓડ� ર કરવામાં આવેલી ખા� ચીજવસ્તુઓ અથવા
પીણાં સિહતની વસ્તુઓ લેવા અથવા નાણાં ઉપાડવા અથવા જમા કરવા અથવા
મહત્વની �હેર સેવાઓ લેવા માટે તમે ઘર છોડી શકો છો (નીચે જુ ઓ).

કાયદાકીય ફરજો પૂરી પાડવી
કાયદાકીય ફરજો પૂરી પાડવા અથવા િમલકતની ખરીદી, વેચાણ, ભાડે આપવા અથવા
લેવા સંબંિધત પ્રવૃિ�ઓ હાથ ધરવા માટે તમે ઘર છોડી શકો છો.
િશ�ણ અને બાળ સંભાળ
તમે િશ�ણ (સંગીત અને નાટકની તાલીમ જેવી ઈ�ર પ્રવૃિ�ઓ િસવાયની
ઔપચાિરક જોગવાઈ), તાલીમ, રિજસ્ટડ� બાળ સંભાળ અથવા બાળકોની એવી
પ્રવૃિ� કે જેના માટે માતા-િપતા/વાલીઓને કામ કરવુ,ં કામ મેળવવું અથવા િશ�ણ
અથવા તાલીમ લેવી જ�રી હોય તેના માટે ઘર છોડી શકો છો. માતા-િપતા તેમના
બાળકોને શાળામાં લઈ જઈ શકે છે અને �ાં માતા-િપતા અને બાળકો જુ દા રહેતા
હોય ત્યાં સંપક� માટે લોકો વત�માન વ્યવસ્થાને ચાલુ રાખી શકે છે .
અન્યોને મળવું અને સંભાળ
તમારા સપોટ� બબલમાં લોકોની મુલાકાત લેવા માટે તમે ઘર છોડી શકો છો અથવા
ચાઈલ્ડકે ર બબલના ભાગ�પે 13 વષ� અથવા તેથી નીચેની વયના બાળકો માટે
અનૌપચાિરક બાળ સંભાળ પૂરી પાડવા, િનબ�ળ લોકોની કાળ� રાખવા, આકિસ્મક
સહાય પૂરી પાડવા, સહાય જૂ થ (15 લોકો સુધીના)માં હાજરી આપવા અથવા રાહતો
મેળવવા માટે તમે ઘર છોડી શકો છો. લોકો બહાર કસરત પણ કરી શકે છે અને
બહારના સાવ�જિનક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકે છે (જુ ઓ ભાગ 3).
તબીબી કારણો, નુકસાન અને સહાનુભૂિતદશ�ક મુલાકાતો
કોિવડ-19નો ટે સ્ટ કરાવવા, એપોઈન્ટમેન્ટ્સ અને ઈમજ�ન્સી, કોઈ બાળકને જન્મ
આપતું હોય અથવા મૃત્યુ પામતું હોય તેવી વ્યિ�ની મુલાકાત લેવા અથવા ઈ�
અથવા નુકસાન (જેમ કે ઘરેલંુ િહં સા)થી છૂટવા, સંભાળ ગૃહમાં હોય તેવી વ્યિ�ની
મુલાકાત લેવા (સંભાળ ગૃહ માગ�દિશ�કા હેઠળ પરવાનગી આપવામાં આવી હોય તો),

ધમ�શાળા, દવાખાનુ,ં મેિડકલ એપોઈન્ટમેન્ટમાં તેમની સાથે રહેવા અથવા પશુ
િચિકત્સકાલયો (અથવા અન્ય પશુ કલ્યાણ સેવાઓ) પર જવા માટે તમે ઘર છોડી શકો
છો.
પ્રસંગો
વ્યિ�ગત રીતે પૂ� કરવા માટે પ્રાથ�ના સ્થળ, અંિતમ િવધી અથવા કોઈનું મૃત્યુ થયું
હોય તો તેને સંબંિધત કોઈ િવધી, સ્મશાન અથવા સ્મરણ ઉ�ાન અથવા મૃત્યુશય્યા પર
થતા લગ્�માં ઉપિસ્થત રહેવા માટે તમે ઘર છોડી શકો છો. શાની મંજુરી છે તે અંગે
તમને િનયમનોમાંથી �ણકારી મળી શકે છે .

2. અન્યો ને સલામત રીતે મળો
સામાન્ય રીતે, તમારે સામાિજક રીતે લોકોને મળવું નિહ. જો કે , તમે �હેરમાં કસરત
અથવા મુલાકાત કરી શકો છો, જેની સાથે રહેતા હોવ તેને બહાર મળી શકો છો,
તમારા સપોટ� બબલ (અથવા ચાઈલ્ડકે ર બબલના ભાગ�પે) અથવા અન્ય કોઈ
વ્યિ�ને મળી શકો છો. ઘરની બહાર પસાર કરવામાં આવતા સમયને તમારે ઘટાડવો
જોઈએ. �ારે અન્ય લોકો અથવા તમારા સપોટ� બબલના લોકોની આસપાસ હોવ
ત્યારે તમારા ઘરની ન હોય તેવી વ્યિ�થી 2 મીટરનું અંતર રાખો. �ારે તે શ� ન
હોય ત્યારે વધુ સાવચેતી સાથે 1 મીટરનું અંતર રાખો (દા.ત. ચહેરાને ઢાંકેલો રાખો)
તમારા ઘરની અથવા સપોટ� બબલની વ્યિ� ન હોય તેવા પરીવારના સભ્યો અથવા
િમત્રોને સામાિજક રીતે મકાનની અંદર મળશો નિહ.
સપોટ� બબલ એટલે એવી વ્યવસ્થા કે �ાં એક પુખ્ ત વ્યિ�નો પરીવાર બી�
પરીવાર સાથે જોડાય છે . આ સપોટ� બબલના પરીવારો એકબી�ની મુલાકાત લઈ
શકે છે , એકબી�ના ઘરે રાત્રી રોકાણ કરી શકે છે અને �હેર સ્થળોની સાથે મુલાકાત
લઈ શકે છે.

તમે આની સાથે �હેર સ્થળો ઉપર કસરત અથવા મુલાકાત લઇ શકો છો:
● સાથે રહેતાં લોકો
● તમારા સપોટ� બબલ અથવા,
● �ારે તમે પોતાની �તે હો ત્યારે, અન્ય પિરવારમાંથી એક વ્યિ�. પાંચ
વષ�થી નીચેના બાળકો તથા હં મેશા દે ખરેખ ઉપર િનભ�ર િદવ્યાંગ વ્યિ�ઓ
બહાર મુલાકાત લેતાં બે વ્યિ�ઓની મયા�દામાં ગણતરીમાં લેવાશે નહીં

રા�� વ્યાપી િનયંત્રણોના સમયમાં કઇ કસરત અને અન્ય શારીિરક પ્રવૃિ�ઓ કરી
શકાશે તેની વધુ માગ�દિશ�કાઓ �હેર કરાશે
બહારના �હેર સ્થળોમાં સામેલ છે ઃ
● આસપાસની ગલીઓ, બગીચાઓ, દિરયાિકનારાઓ અને દે શભરમાં
● �હેર બગીચાઓ અને મેદાનો (તમે પ્રવેશ માટે ચૂકવણી કરો કે નહીં)
● ફાળવણીઓ
● ખુલ્ લા રમત ના મેદાનો

તમે ખાનગી બગીચામાં લોકોને ન મળી શકો ,િસવાય કે તમે તેમની સાથે રહેતા હો
અથવા તેમની સાથે સપોટ� બબલ િવકસાવ્યો હોય.
દુ કાનો અથવા પૂ�ના સ્થળો અને �હેર પિરવહન જેવાં ઘણાં ઇનડોર સેિટં ગ્સમાં
કાયદા મૂજબ મોઢું ઢાંકવુ જ�રી છે

3. તમે �ાર ે અને �ાં મોટા જૂ થો માં મળી શકો

એવાં ઘણાં સંજોગો છે કે જેમાં તમે તમારા ઘરની બહાર અથવા મોટા સમૂહમાં અન્ય
લોકોને મળી શકો છો, પરં તુ તે સામાિજકરણ માટે હોવું જોઇએ નહીં. રેગ્યુલેશન્સમાં
આ સંજોગોની પૂણ� યાદી મળી શકે છે .
● કામ, સ્વયંસવ
ે ા અથવા ચેિરટે બલ સેવાઓ માટે નું મુખ્ ય કારણ તેમજ
ઔપચાિરક િશ�ણ અથવા તાલીમ (ઈતર �લાસીસથી િવપરીત). આમાં તમે
કાનૂની જવાબદારીઓ �ાં પૂણ� કરો છો તે સામેલ છે. તેમાં જ�ર હોય તો
અન્ય લોકોના ઘરેથી કામ કરવું સામેલ છે – ઉદા. નેની, સફાઇ કામદાર
અથવા વેપારીઓ. ખાનગી ઘર અથવા બિગચામાં કામ સંબંિધત મીટીંગ
યો�વી જ�ર નથી, તેમાં ઉદાહરણ�પે, તમે પસ�નલ ટ� ે નરને મળી શકો છો,
પરં તુ તમારે બહાર �હેર સ્થળ ઉપર મળવાનું રહેશ.ે
● વ્યિ�ગત રીતે િડિલવર કરવા માટે 15 સહભાગીઓના સપોટ� ગ્રુપ, �ાં
પરસ્પર સહાય, થેરાપી અથવા અન્ય કોઇપણ પ્રકારે સપોટ� પ્રદાન કરવા માટે
ઔપચાિરક આયોજન કરાયું હોય. તેમાં ગુનાનો ભોગ બનેલા, ડ� ગ અને
આલ્કોહોલમાંથી સુધારો પ્રા� કરતાં લોકો, નવા માતા-િપતા અને પાલકો,
લાંબાગાળાની િબમારી ધરાવતા લોકો, �િત અથવા િલંગ સંબંિધત સમસ્યા
ધરાવતા લોકો તેમજ વંિચત અને નબળા યુવાન લોકો સિહત યુવાન કામદારો
સામેલ છે ,પણ આ મયા�િદત નથી.
● માતા-િપતા અને બાળકોના સમૂહો ચાલુ રાખી શકે છે , �ાં તેઓ માતાિપતા અને/અથવા બાળકોને સપોટ� આપી શકે છે . પાંચ વષ�થી નીચેના
બાળકો 15 વ્યિ�ઓની ઉપલી મયા�દામાં ગણતરીમાં લેવાશે નહીં – મતલબ
માતા-િપતા અને કાળ� લેનારાઓ મોટી સંખ્ યામાં આ પ્રકારના સમૂહમાં
ભાગ લઇ શકે છે.
● અંિતમિવિધ અને કે ટલાંક લગ્�ો થઇ શકે છે , જેનો નીચે ઉલ્લેખ કરાયો છે .

4. વેપાર અને સ્થળો

વેપાર અને સ્થળો ફરિજયાત બંધ રહે વા જોઇએ
સામાિજક સંપક� ઘટાડવા માટે સરકારે કે ટલાંક વેપાર અને સ્થળોને બંધ અથવા તેમના
�ારા અપાતા માલ અને સેવાઓ ઉપર કે વી રીતે િનયંત્રણ મૂકી શકાય તેનો આદે શ
કય� છે. આમાં શામેલ છે :
● િબન-આવશ્યક િરટે લ જેમકે �લોિથંગ અને હોમવેર સ્ટોસ�, વાહન શો-�મ
(ભાડા િસવાય), બેિટં ગ દુ કાન, ટે લસ�, ટોબેકો અને વેપ દુ કાન, ઇલેક્ટ� ોિનક
ગુડ્સ અને મોબાઇલ ફોનની દુ કાન અનેિબન-આવશ્યક ચીજોનું વેચાણ
કરતાં માક� ટ્સ. આ સ્થળો િ�લક-એન્ડ-કલેક્ટ (�ાં સામાન પહેલેથી ઓડ� ર
કરીને સ્થળ ઉપરથી એકત્ર કરી શકાય) અને િડિલવરી સેવાઓ પ્રદાન કરી
શકે છે
● હોિસ્પટાિલટી માટે ના સ્થળો જેમકે કે ફે, રેસ્ટોરં ન્ટ, પબ, બાર અને સોિશયલ
�લબ, ટે કઅવે માટે ફુડ અને િડ� ં કને બાદ કરતાં (રાત્રે 10 વાગ્યા પહેલા અને
આલ્કોહોલને બાદ કરતાં), િ�લક-એન્ડ-કલેક્ટ, ડ� ાઇવ-થ્રુ અથવા િડિલવરી
● હોટે લ્સ, હોસ્ટે લ્સ, ગેસ્ટ હાઉસીસ અને કે કે મ્પસાઇટસ જેવાં રહેણાંક. ચો�સ
સંજોગોને બાદ કરતાં, જેમકે કે ટલાંકના મુખ્ ય રહેણાંક માટે તેની ભૂિમકા
હોય, �ાંથી તેઓ ઘરે પરત ફરી ન શકે , ઘરિવહોણા લોકો માટે , અથવા
કામના હેતુ માટે રહેવું આવશ્યક હોય
● લેઝર અને સ્પોટ્સ� સુિવધાઓ જેમકે લેઝર સેન્ટસ� અને �મ, િસ્વિમંગ પુલ,
ટે િનસ અને બાસ્કે ટબોલ કોટ્સ�, ગોલ્ફ કોસ�, િફટનેસ અને ડાન્સ સ્ટુ િડયો,
�લાઇિમ્બંગ વોલ, આચ�રી, ડ� ાઇિવંગ અને શૂિટં ગ રેન્ જ
● મનોરં જનના સ્થળો જેમકે િથયેટસ�, કોન્સટ� હોલ, િસનેમા, મ્યુિઝયમ અને
ગેલેરી, કે િસનો, અમ્યુઝમન્ટ આક� ડ્સ, િબંગો હોલ, બોિલંગ એલીઝ, સ્કે િટં ગ
િરં ક્સ, ગો-કાિટ� ગ વેન્યુ, સોફ્ટ પ્લે સેન્ટસ� અને જગ્યાઓ, સક� સ, ફનફે ર,
પ્રાણી સંગ્રહાલય અને અન્ય એિનમલ એટ� ે ક્શન, વોટર પાક્સ�, થીમ પાક્સ�.
બોટોિનકલ ગાડ� ન્સ, હેિરટે જ હોમ અને લેન્ડમાક� જેવાં ઇનડોર આકષ�ણો

ફર�યાતપણે બંધ રહેવા જોઇએ, ભલે આ સ્થળોના આઉડોર મેદાનો ખુલ્ લા
રહે
● હેર, બ્યુટી, ટે િનંગ અને નેઇલ સલૂન જેવી પસ�નલ કે ર સુિવધાઓ. ટે ટૂ પાલ�સ�,
સ્પા, મસાજ પાલ�સ,� બોડી અને િસ્કન િપયરિસંગ સિવ�િસસ ફર�યાતપણે
બંધ રહેશ.ે અન્ય લોકોના ઘરમાં પણ આ સેવાઓ આપવી પ્રિતબંિધત છે
● નીચે દશા�વેલી મયા�િદત સંખ્ યામાં પ્રવૃિ�ઓને બાદ કરતાં કમ્યુિનટી સેન્ટસ�
અને હોલ ફર�યાતપણે બંધ રહેશ.ે આઇટી અને િડિજટલ સેવાઓની
એક્સેસ પ્રદાન કરવા માટે લાઇબ્રેરી ખુલ્ લી રહેશ.ે ઉદા. જે લોકો પાસે ઘરે ન
હોય તથા િ�લક-એન્ડ-કલેક્ટ માટે
● પ્રાથ�ના સ્થળો, સ્વતંત્ર પ્રાથ�નાના હેતુને બાદ કરતાં. તેમજ બ્રોડકાિસ્ટં ગ અને
અંિતમિવિધની સેવાઓ

આ વેપાર અને સ્થળો મયા�િદત સંખ્ યામાં અપવાદ પ્રવૃિ�ઓને બાદ કરતાં મંજૂરી
ધરાવે છે ઃ
● િશ�ણ અને તાલીમ (સ્પોટ્સ� અને લેઝર સુિવધાના ઉપયોગ માટે શાળા
સિહત, �ાં તે સામાન્ય જોગવાઇનો િહસ્સો હોય)
● બાળકો માટે ચાઇલ્ડકે ર અને દે ખરેખની પ્રવૃિ�ઓ
● ર�દાન અને ફુડ બ�ક્સ
● તબીબી સારવાર પ્રદાન કરવા
● અગ્રણી રમત-ગમત ખેલાડીઓ (ઇનડોર અને આઉટડોર સ્પોટ્સ�
સુિવધાઓ), પ્રોફે શનલ ડાન્સસ� અને કોિરયોગ્રાફસ� (િફનેટસ અને ડાન્સ
સ્ટુ િડયોઝ)
● દશ�કો િવના તાલીમ અને િરહસ�લ (િથયેટસ� અને કોન્સટ� હોલ)
● પ્રોફે શનલ િફલ્મ અને ટીવી િફલ્મીંગ હેતુ માટે

વેપાર અને સ્થળો કે જે ખુલ્ લા રહી શકે
કોિવડ-19 સુર�ા�ક માગ�દિશ�કાઓ અનુસાર બી� વ્યવસાયોને ચાલુ રાખવા
માટે ની મંજૂરી છે . આમાં નીચેની આવશ્યક માલ અને સેવાઓ પ્રદાન કરવાનો
સમાવેશ થાય છે:
● જેવી કે આવશ્યક ખા� દુ કાનો, સુપરમાક� ટ, ફામ�સી, ઉ�ાનો, હાડ� વેર સ્ટોર,
મકાનના િવક્રે તાઓ અને શરાબની દુ કાનો.
● પેટ�ોલ સ્ટે શન, કાર િરપેર અને MOT સેવાઓ, સાઈકલની દુ કાનો અને
ટે ક્સી અને વાહન ભાડે આપવાના વ્યવસાય.
● બ�કો, મકાનોની સોસાયટી, પોસ્ટ ઓિફસ, લોન પૂરી પાડનાર અને પૈસા
તબદીલ કરનાર વ્યવસાયો
● અંિતમ સંસ્કારની કામગીરી સાથે સંકળાયેલા સંચાલકો
● લોન્ડ� ી અને ડ� ાય �લીનસ�
● તબીબી અને દાંતની સેવાઓ
● પશુ અને પાલતુ પ્રાણીઓની દુ કાનો
● કૃ િષ પુરવઠાની દુ કાનો
● ગોદામો અને િવતરણ સુિવધાઓ
● કાર પાિક� ગ, �હેર શૌચાલયો અને મોટરવે સિવ�સ િવસ્તારો.
● આઉટડોર રમતનાં મેદાનો

�હે ર સેવાઓ
મોટાભાગની �હેર સેવાઓ ચાલુ રહેશે અને તેમની મુલાકત માટે તમે ઘરેથી નીકળી
શકશો. આમાં શામેલ છે :

● NHS અને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ જેવી કે GPs અને દાંત િચિકત્સકો. તાત્કાિલક
અને િબન-તાત્કાિલક સેવાઓને સુરિ�ત રીતે હાથ ધરવા માટે અમે NHSને
સમથ�ન આપીએ છીએ અને જે કોઇપણને એમ લાગે કે તેઓને કોઈપણ
પ્રકારની તબીબી સંભાળની જ�ર છે તેઓ આગળ આવે અને સહાય માંગી
શકે છે .
● જોબસેન્ટર પ્લસ સાઇટ્સ
● કોટ� અને પ્રોબેશન સેવાઓ
● િસિવલ રિજસ્ટ� ે શન કચેરીઓ
● પાસપોટ� અને િવઝા સેવાઓ
● પીિડતોને સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવે છે
● કચરા અથવા તેના િરસાય�લીંગ કે ન્દ્રો

5. લગ્�, નાગિરક ભાગીદારી અને સ્મશાન યાત્રા
અંિતમ સંસ્કાર માં વધુમાં વધુ 30 લોકો હાજર રહી શકે છે. સ્ટોન સેિટં ગ અને એશ
સ્કે ટિરં ગ જેવી અંિતમિવિધઓ સાથે જોડાયેલા પ્રસંગો પણ 15 માણસોની હાજરીમાં
ચાલુ રાખી શકાશે. કામ કરતા હોય તેવા કોઈપણની ગણતરી ૧૫ અથવા ૩૦માં
આવતી નથી. એકબી� સાથે રહેતા ન હોય અથવા સપોટ� બબલ શેર કરતા ન હોય
તેમની વચ્ચે સામાિજક અંતર જળવાવું જોઇશે.
�ાં લગ્� કરનારાઓમાંથી એક ગંભીર માંદગીમાં હોય અને સ્વસ્થ થવાની અપે�ા ન
હોય તે િસવાય લગ્� અને નાગિરક ભાગીદારીના સમારં ભોઓ કરવાની મંજૂરી
આપવામાં આવશે નિહ (‘મૃત્યુશય્યા પર લગ્�’). આવા લગ્�ો ૬ લોકો સુધી મયા�િદત છે.

6. કામ પર જવું

વાયરસને રોકવા માટે , ઘરેથી અસરકારક રીતે કામ કરી શકે તે દરેક વ્યિ�ઓએ તેમ
કરવું જોઇએ. �ાં લોકો આવું નથી કરી શકતા- તેમના સિહત પરં તુ સીિમત નથી, જે
લોકો રા�� ીય માળખાકીય સુિવધાઓ, િનમા�ણ અથવા ઉત્પાદનની કામગીરી કરતા
હોય તેમણે પોતાના કામના સ્થળે જવું જોઇએ. દે શના સંચાલન અને સહાયક �ેત્રો
તથા કમ�ચારીઓને માટે આ જ�રી છે.
ખાનગી �ેત્રની બાળગૃહ અથવા િશ�ણ સિહતની આવશ્યક સેવાઓમાં કામ કરતા
કમ�ચારીઓએ કામ પર જવાનું ચાલું રાખવું જોઇએ.
�ાં અન્ય લોકોના ઘરોમાં કામ કરવું જ�રી છે - ઉદાહરણ તરીકે , આયા, સફાઈ
કામદારો અથવા વેપારીઓ - તમે તેમ કરી શકો છો.
કોિવડ -19 સલામત માગ�દિશ�કાનું ઝીણવટપૂવ�ક પાલન કરવામાં આવે તો સંક્રમણનું
જોખમ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે. વધુ જોખમે હોય તે લોકો પર વધારે ધ્યાન
આપવું જોઈએ.

7. િશ�ણ, શાળા, કોલેજ અને યુિનવિસ�ટી
શાળાઓ, કોલેજો અને યુિનવિસ�ટીઓ ખુલ્ લી રહેશ.ે સરકાર આપણા યુવાનોના
સુખાકારી અને ભિવષ્યને પ્રાધાન્ય આપવાનું ચાલુ રાખશે અને શ�આતના વષ� ના
સેિટં ગ્સ ની જેમ, શાળાઓ, કોલેજો, યુિનવિસ�ટીઓ અને વ્યવસાિયક તાલીમ કે ન્દ્રો
જેવી મૂળ શૈ�િણક સુિવધાઓ બંધ કરશે નહીં. બાળકો અને યુવાનોની ઉપિસ્થિત,
તેમની સુખાકારી અને િશ�ણને ટે કો આપવા અને માતાિપતા અને વાલીઓને મદદ
કરવી તે ખૂબ જ મહત્વપૂણ� છે. વિર� િચિકત્સકો હ� પણ સલાહ આપે છે કે બાળકો
માટે શાળા શ્રે� સ્થાન છે , અને તેથી તેઓએ શાળાએ જવું જોઈએ. શાળાઓએ તેમને
સુરિ�ત બનાવવા માટે િવિવધ ર�ણા�ક પગલાં અમલમાં મૂ�ા છે . ઘરે રહીને
િશ�ણ મેળવતા િવ�ાથ�ઓને �ારે યોગ્ય પૂણ�કાિલન િશ�ણ મેળવવાની જ�ર હોય
ત્યારે તેઓ સામુદાિયક સંસ્થાનોમાં િશ�ણ અને તાલીમ મેળવી શકે છે .

સરકારે સ્પ� કયુ� છે કે પરી�ાઓ આગામી ઉનાળામાં લેવામાં આવશે કારણ કે તે
િવ�ાથ�ની િસિ�ને માપવાની સૌથી સચોટ અને ખરી રીત છે . આપણે એ માટે
શાળાઓ અને કોલેજો ખોલવી જોઇએ કે જેથી બાળકો પરી�ાઓ અને િશ�ણના
આગામી પગલા અને રોજગાર તરફ આગળ વધી શકે . િવ�ાથ�ઓ પાસે હવે આવતા
વષ� તેમની પરી�ાઓની તૈયારી માટે વધુ સમય છે, કારણ કે મોટાભાગની A સ્તર અને
GCSEs 3 અઠવાિડયા પછી યો�શે, જેથી રોગચાળાને કારણે થતા િવ�ેપને દૂ ર
કરવામાં મદદ મળી શકે .
યુિનવિસ�ટીઓ િવ�ાથ�ઓનું સ્વાગત કરે છે અને અમે વાયરસના ફે લાવાને ઓછું
કરવા માટે સલામતીનાં પગલાં લેવાની ખાતરી માટે યુિનવિસ�ટીઓને ફરીથી
ખોલવાની સલાહ આપતું માગ�દશ�ન પ્રકાિશત કયુ� છે . યુિનવિસ�ટીઓ અને પુખ્ ત
િશ�ણ સંસ્થાઓએ શ� હોય ત્યાં ઓનલાઇન લિન�ગના વધતા સ્તરો તરફ જવાનું
િવચારવું જોઇએ.
આ જગ્યાઓ માં વધુ પ્રિતબંધો છે :
● જો તમે યુિનવિસ�ટી ખાતે રહો છો તો તમારે સત્ર દરિમયાન તમારા કાયમી
િનવાસ અને િવ�ાથ�ના ઘર વચ્ચે આવ-� કરવું ન પડે. તમારે માત્ર સત્રના
અંતે ઘરે પાછા ફરવું જોઈએ. િવ�ાથ�ઓ સત્રના અંતે ઘરે જવા માટે કે વી રીતે
મુસાફરી કરી શકે છે તે માટે ની આગળની માગ�દિશ�કાઓ અમે ટૂં ક સમયમાં
પ્રકાિશત કરીશુ.ં
● ઈતર-પ્રવૃિ�ઓ માટે ની તાલીમ, જેવી કે �લબની અંદરની પ્રવૃિ� થવી જોઇયે
નિહ. �ાં માતા-િપતા કામ કરતાં હોય ત્યાં પ્રદાન કરવામાં આવતી
બાળકોની સંભાળ માટે ની સુિવધાજનક પ્રવૃિ�ઓ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી છે

8. બાળ સંભાળ અને બાળકોની પ્રવૃિ�ઓ

રા�� વ્યાપી િનયંત્રણો દરિમયાન માતા-િપતા અને સંભાળ લેનારાઓ બાળકોની સંભાળ
રાખાવાનું ચાલુ રાખી શકે તે માટે ની ઘણી રીતો છે :
● બાળકોના શ�આતના વષ�ની સંસ્થાઓ અને બાળકની દે ખભાળ કરનાર
વ્યિ�ઓ, તમે આ સંસ્થાઓનો સામાન્ય રીતે ઉપયોગ ચાલુ રાખી શકશો
● માતાિપતાને કામ કરવા, કામકાજની શોધ કરવા, િશ�ણ અથવા તાલીમ
આપવા માટે , અથવા સંભાળ રાખનારાઓની રાહતની સંભાળના હેતુ માટે ,
સ�મ બનાવવા માટે સામાન્ય રીતે જ�રી છે ત્યાં (રેપરાઉન્ડ કે ર સિહતની)
બાળ સંભાળની બી� પ્રવૃિ�ઓ તમે કરી શકો છો
● આયાઓ ઘરે સેવાઓ પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખી શકશે
● બાળકની ઉંમર ૧૩ વષ� કે તેનાથી ઓછી હોય ત્યાં માતા-િપતા અનૌપચાિરક
ચાઇલ્ડકે રના હેતુઓ માટે એકબી� ના ઘર સાથે ચાઇલ્ડકે ર બબલ બનાવવા
માટે સ�મ છે
● કે ટલાક ઘરો, જે એક પુખ્ ત ઘરને બી� ઘર સાથે જોડાવા દે છે તે પણ સપોટ�
બબલમાં હોવાનો લાભ મેળવી શકશે

કે ટલીક યુવા સેવાઓ ચાલુ રાખવા માટે સ�મ છે , જેવી કે 1-1 યુવા કાય� અને સહાય
જૂ થો, પરં તુ મોટાભાગની યુથ�લબ અને જૂ થો આ સમયગાળા દરિમયાન બંધ
રાખવાની રહેશ.ે

9. કોરોનાવાયરસ થવાનું વધુ જોખમ હોય તેવા લોકોનું
ર�ણ કરવું
જો તમે ૬૦ વષ�થી વધુ વયના છો અથવા શારીિરક રીતે નબળા છો, તો તમને
કોરોનાવાયરસથી ગંભીર બીમારીનું જોખમ વધારે હોઈ શકે છે. તમારે:

● િનયમોનું પાલન કરવા અને અન્ય લોકો સાથેના તમારા સંપક�ને ઘટાડવા
માટે ખાસ કાળ� લેવી જોઈએ
● તમારે સામાન્ય કરતા વધુ કાળ�પૂવ�ક અને વધુ વખત તમારા હાથ ધોવાનું
ચાલુ રાખવું જોઈએ અને તમારા ઘર અને/અથવા કામની જગ્યામાં વારં વાર
સ્પશ� કરેલા િવસ્તારોની સંપૂણ� સફાઇ �ળવવી જોઈએ.

તબીબી રીતે સંવેદનશીલ એ લોકો છે જેઓ:
● 70 વષ� અથવા વધુ વય ધરાવતા (તબીબી િસ્થિતને ધ્યાનમાં લીધા િસવાય)
● 70 થી ઓછી ઉમર ધરાવતા અને નીચે સૂિચબ� સ્વાસ્થ્યની િસ્થિત ધરાવતા
(એટલે કે , કોઈપણ વ્યિ� જેને દર વષ� તબીબી આધારો પર ફ્લૂ જેબ
મેળવવાની સૂચના આપવામાં આવતી હોય):
○ ક્રોનીક (લાંબા સમયથી ચાલતું) હળવાથી મધ્યમ �સન રોગો, જેમ
કે અસ્થમા, ક્રોિનક અવરોધક પલ્મોનરી િડસીઝ (COPD),
એિમ્ફસીમા અથવા �ાસનળીનો સોજો
○ લાંબા સમયથી ચાલતા હ્રદય રોગો, જેમ કે �દય બંધ પડી જવું
○ લાંબા સમયથી ચાલતા િકડનીના રોગો
○ લાંબા સમયથી ચાલતા યકૃ તના રોગો, જેમ કે િહપેટાઇટીસ
○ ક્રોિનક ન્યુરોલો�કલ િસ્થિતઓ, જેમ કે પાિક� ન્સન રોગ, મોટર
ન્યુરોન રોગ, મલ્ટીપલ સ્�લેરોિસસ (એમએસ) અથવા મગજનો
લકવો
○ ડાયાિબટીસ
○ તેઓ લઈ ર�ા હોય તેવી કે ટલીક દવાઓ (જેમ કે સ્ટીરોઈડ
ટે બ્ લેટ્સ) અથવા િસ્થિતઓને પિરણામે નબળી પડી ગયેલી
રોગપ્રિતકારક શિ�ઓ
○ ગંભીર રીતે વધુ વજન હોવું (40 અથવા તેથી વધુનું બોડી માસ
ઇન્ડેક્સ (BMI))

● ગભ�વતી

લોકોનું એવું જૂ થ જેની વ્યાખ્યા તબીબી આધારો પર કરવામાં આવે છે , કારણ કે
શારીિરક રીતે કોરોનાવાયરસથી અત્યંત સંવેદનશીલ હોય - એટલે કે , ચો�સ ગંભીર
સ્વાસ્થ્યની િસ્થિતવાળા લોકો. આ સમયગાળા દરિમયાન, અમે ઘરેથી કામ કરવા (વક�
ફ્રોમ હોમ) માટે શારીિરક રીતે અત્યંત નબળા લોકોને સલાહ આપી ર�ા છીએ. જો
તમે ઘરેથી કામ કરી શકતા નથી, તો તમને કામ પર ન જવાની સલાહ આપવામાં આવે
છે અને તમે સ્ટે ચ્યુટરી િસક પે (એસએસપી) અથવા રોજગાર સહાય ભથ્થા (ઇએસએ)
માટે પાત્ર થઈ શકો છો. તમને શ� તેટલું ઘરે રહેવા માટે પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે
પરં તુ કસરત કરવા બહાર જવા પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે. સંપણ
ૂ � માગ�દશ�ન
ઉપલબ્ધ છે અને િવગતવાર સલાહ આપવા માટે નવો પ્રિતબંધ મુકાય ત્યારે સરકાર
દરેક એવા લોકોને લખશે કે જે શારીિરક રીતે અિત સંવેદનશીલ હોય.

10. સંભાળ ઘરોમાં હોય તેવા સંબંધીઓની મુલાકાત લેવી
ગુ�વાર પહેલાં સંભાળ ઘરોની મુલાકાત લેવા અંગેની માગ�દિશ�કા બહાર પાડવામાં
આવશે. અત્યારે, તમારે હાલની માગ�દિશ�કાને અનુસરવી પડશે.

11. મુસાફરી
જો તમે ઇં ગ્લેન્ડમાં રહો છો તો, તમે કામ, િશ�ણ અથવા અન્ય કાયદે સર મંજૂરીવાળા
કારણો િસવાય િવદે શમાં અથવા યુકેમાં મુસાફરી કરી શકતા નથી અને તમારે તમારી
મુસાફરીની સંખ્ યાને ઘટાડવી જોઇએ. તેમ છતાં, તમે આ ઘણાં કારણો સિહત
મુસાફરી કરી શકો છો:
● ઘરેથી ન થઈ શકે તેવું કામ કરવા માટે ની મુસાફરી
● િશ�ણ અને સંભાળ (દે ખરેખ)ની જવાબદારીઓ માટે ની મુસાફરી

● તમારા સપોટ� બબલની મુલાકાત લેવા – અથવા બાળ સંભાળગૃહમાં
બાળકની દે ખરેખ માટે
● દવાખાનુ,ં �.પી. અને અન્ય દવાખાનાની મુલાકાતો અથવા કોઇ અકસ્માત
થયો હોય અથવા તમારા સ્વાસ્થ્યની િચંતા હોય.
● આવશ્યક છૂટક ચીજ-વસ્તુ સિહત ખુલ્ લી હોય તેવી જગ્યાએથી માલ અને
સેવાની ખરીદી કરવા માટે
● બહાર કસરત કરવા અને સમય િવતાવવા – શ� હોય ત્યાં સુધી આ
સ્થાિનક જગ્યાએ કરવું, પરં તુ જો જ�િરયાત હોય તો તમે તેના માટે મુસાફરી
કરી શકો છો (ઉદાહરણ તરીકે , ખુલ્ લી જગ્યાએ ફરવા જવુ)ં
● પાલતુ પ્રાણીની દે ખરેખ અને કસરત અથવા પશુિચિકત્સા સેવાઓ માટે જવું

જો તમારે મુસાફરી કરવાની જ�ર હોય તો અમે તમને શ� હોય ત્યાં ચાલવા અથવા
સાયકલ ચલાવવા અને આગળની યોજના બનાવવા અને �હેર પિરવહનના વ્યસ્ત
સમય અને �ટને ટાળવા પ્રોત્સાિહત કરીએ છીએ. આના કારણે મુસાફરી કરતી વખતે
તમે સામાિજક અંતર રાખવાની પ્રેક્ટીસ કરી શકશો.
જો તમને કોઈ કોરોનાવાયરસ લ�ણોનો અનુભવ થઈ ર�ો હોયતો, કોરોનાવાયરસના
લ�ણોના પિરણામે સ્વેચ્છાએ આઇસોલેટ (એકાંતમાં જવુ)ં થવું હોય, લ�ણો સાથે
કોઈની સાથે ઘરેલુ અથવા સપોટ� બબલ શેર કરી ર�ા હોય, અથવા NHS
(એનએચએસ) ટે સ્ટ �ારા સંપક� કયા� પછી સ્વેચ્છાએ આઇસોલેટ (એકાંતમાંજવાનુ)ં
થવાનું કહેવામાં આવ્યું હોય તો તમારે મુસાફરી કરવી જોઈએ નહીં. સેલ્ફ
આઇસોલેશન િનયમોના ઉલ્લંઘન માટે નો દં ડ 1,000 પાઉન્ડથી શ� થાય છે . આ
ગુનાના પુનરાવત�ન અને સૌથી ગંભીર ઉલ્લંઘન માટે તે10,000 પાઉન્ડ સુધી વધી શકે
છે , જેમાં બી�ને સેલ્ફ આઇસોલેટ થવાથી અટકાવતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે.
જો તમારે સાવ�જિનક પિરવહનનો ઉપયોગ કરવાની જ�ર હોય - ઉદાહરણ તરીકે કામ
કરવા માટે મુસાફરી કરવી –તો તમારે સલામત મુસાફરી માગ�દિશ�કાઓનું પાલન કરવું

જોઈએ. તેમાં ચહેરો ઢાંકવાના (ફે સ કવિરં ગ) અને કાર શેિરં ગ કરવાની સલાહ સામેલ
છે .
એવા લોકો કે જે ઇં ગ્લેન્ડમાં મુસાફરી કરવાનું િવચારે છે , તેમણે 14 િદવસો માટે
આઇસોલેટ થવાની જ�ર છે કે કે મ તે જોવા માટે વત�માન મુસાફરીના કોિરડોર
(રસ્તા)ની સૂિચ ચકાસવી જોઇએ. તમારે આઇસોલેટ (અલગ) થવાની જ�ર ન હોય તો
પણ તમારે અહીં િનધા�િરત િનયંત્રણોનું પાલન કરવાનું રહેશ.ે જો તમારે 2 િડસેમ્ બર
પહેલાં ઇં ગ્લેન્ડમાંથી િવદે શમાં મુસાફરી કરવાની હોય (અને કામ કરવા માટે , આવું
કરવા માટે ની કાનૂની મંજૂરી હોય) પછી ભલે તમે પહેલાં જે સ્થળની મુલાકાત લીધી
હોય તે સ્થળે જઈ ર�ા હોય, તો પણ તમારે તમારી િનિદ� � જગ્યાના િનયમો અને
ફોરેન, કોમનવેલ્થ અને ડેવલપમેન્ટ (FCDO) ઓિફસની મુસાફરી સલાહના િનયમો
તરફ ધ્યાન આપવું જોઇશે.
યુકેના રહેવાસીઓએ હાલમાં િવદે શથી તાત્કાિલક પાછા ફરવાની જ�ર નથી. તેમ
છતાં, તમારે તમારી એરલાઇન અથવા મુસાફરી સંચાલક સાથે પરત આવવાની
ગોઠવણ પર તપાસ કરવી જોઇએ.

12. રાત્રી દરિમયાન ઘરથી દૂ ર રહે વું
યુકે અને િવદે શમાં ર�ઓ સિહત – પ્રાથિમક આવાસોથી દૂ ર રાિત્રના રોકાણો અને
રજઓ ની મંજૂરી આપવામાં આવશે નિહ. આમાં બી� ઘરે અથવા કાફલામાં રોકાણ,
જો તમારી માિલકીનું હોય અથવા બી� કોઇની સાથે રોકાવું જેની સાથે તમે રહેતા ન
હોવ અથવા સપોટ� બબલમાં ન હોવ તેનો સમાવેશ થાય છે.
તમને તમારા ઘરથી રાત દરિમયાન દૂ ર રહેવાની મંજૂરી છે જો તમે:
● તમારા મુખ્ ય િનવાસ પર પાછા આવવા માટે અસમથ� છો
● ઘર બદલતી વખતે આવાસની જ�ર છે

● અંિતમિવિધ અથવા સંબંિધત સ્મારક કાય�ક્રમમાં ભાગ લેવા માટે આવાસની
જ�ર છે
● કામના હેતુ માટે અથવા સ્વૈિચ્છક સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે રહેવાની જ�ર
છે
● બાળકની શાળા અથવા દે ખરેખ માટે રહેવાની જ�ર છે
● બેઘર છો, આશ્રય શોધી ર�ા છો અથવા આશ્રય મેળવનારા સંવેદનશીલ
શરણાથ� વ્યિ� છો
● એક કુ શળ રમતવીર અથવા તેના સહાયક અથવા માતા-િપતા છો, જો તમે
18 વષ�ની નીચેની ઉંમરના રમતવીર છો

જો તમે પહેલાથી જ ર� પર હોવ, તો તમારે વ્યવહાિરક રીતે બને તેટલું જલ્દી તમારા
ઘરે પાછા ફરવું જોઈએ અને તે દરિમયાન તમારા ર� આવાસમાં "ઘરે રહો" શરતોનું
પાલન કરવું જોઈએ.
હોટલો, B&Bs અને કારવાં પાક� જેવા મહેમાનો માટે ના અિતિથગૃહો કાયદામાં િનિદ� �
િવિશ� કારણોસર ખુલ્ લા રહેશે જેમાં મહેમાનો પોતાના મુખ્ ય િનવાસ પર જવા માટે
અસમથ� છે , અથવા આવાસ બંધ થવાને કારણે બેઘર થઈ ગયા છે તે અિતિથગૃહનો
મુખ્ ય આવાસ તરીકે ઉપયોગ કરવાનો સમાવેશ થાય છે . આવાસ પ્રદાતાઓને
રા�� વ્યાપી િનયંત્રણોના આ સમયગાળા દરિમયાન બેઘર સિહતના સંવેદનશીલ જૂ થોને
રહેવા માટે સ્થાિનક અિધકારીઓ સાથે સહકારથી કાય� કરવા માટે પણ પ્રોત્સાિહત
કરવામાં આવે છે.

13. ઘર ે જવું
તમે હ� પણ ઘરે જઈ શકો છો. તમારા ઘરની બહારના લોકો અથવા સપોટ� બબલએ,
એકદમ જ�રી ન હોય તે િસવાય ઘરે જવામાં મદદ ન કરવી જોઈએ.

એસ્ટે ટ અને લેટીંગ એજન્ટો અને રીમુવલ કં પનીઓ કામ કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે
અને ઘર બદલવા માંગતા લોકો તેમની સેવા મેળવવાનું ચાલુ રાખી શકે છે .
ઘરના સુરિ�ત સ્થળાંતર માટે રા�� ીય માગ�દિશ�કાનોને અનુસરો, જેમાં સામાિજક અંતર
અને ચહેરાને (માસ્ક વડે) ઢાંકવાની સલાહનો સમાવેશ થાય છે .

14. નાણાકીય સહાય
યુકેના કોઇપણ ખૂણામાં રહેલો કામદાર, ભલે તેમને કામે રાખનાર તેમને ચુકવણી
કરવાનું પરવડે તેમ ન હોય તો પણ, તેમની નોકરી �ળવી શકે છે અને દર મિહને
2500 પાઉન્ડ સુધી તેમના વેતનના ઓછામાં ઓછા 80% સુધી ચુકવણી કરી શકે છે.
કમ�ચારીઓને તેઓ �ાં કામ કરી શકે ત્યાં કામ ચાલુ રાખવા દે વા માટે વત�માન
સીજેઆરએસ (CJRS)ની સુગમતા �ળવી રાખવામાં આવશે. નાના અથવા મોટા,
દાન કરનારા અથવા િબન-નફાકારક કામે રાખનારા પાત્ર છે અને વધુ વ્યવસાયો બંધ
કરવાની જ�િરયાત પડશે, હવે તેઓને નવેમ્ બર મિહના દરિમયાન - આ પ્રસ્તાવને વધુ
ઉમદા બનાવવા માટે સહાય કરવા તેમના કમ�ચારીઓ માટે ફ� રા�� ીય વીમા અને
પેન્શન ફાળો આપવાનું કહેવામાં આવશે.
કોરોનાવાયરસ જોબ રીટે ન્શન સ્કીમ સમા� થાય ત્યાં સુધી જોબ સપોટ� સ્કીમ
(રોજગાર સહાય યોજના)રજૂ કરવામાં આવશે નહીં.
તમે �ાં રહો ત્યાં, તમે આના �ારા આિથ�ક સહાય મેળવી શકશો:
● કોરોનાવાયરસ જોબ રીટે ન્શન સ્કીમ
● જોબ સપોટ� સ્કીમ(રોજગાર સહાય યોજના (1લી નવેમ્ બરથી)
● નવી શૈલી રોજગાર અને સહાય ભથ્થું

