કોiવડ-19 iશયા*ુ યોજનાઃ સં1ે3ત
આ સરકારની કોiવડ-19 iશયા*ુ યોજનાનો સં$ે&ત છે .
તેની આખી આ,ૃi/ - જે માં વાઈરસ દબાવવાની, NHS તેમજ અરi$ત લોકો=ું ર$ણ કરવાનો, iશ$ણ અને અથBતંC
ચાEુ રાખવાનો અને સામાFય Hવન Iુનઃ શK કરવાનો માગB Iૂરો પાડવાના અમારા કાયBPમ જણાવવામાં આQયો છે .
સરકારના લ1્યો
1. સરકારની QRૂહરચના Cણ લ$્યોથી માગBદiશ␣ત રહે શેઃ
a. ચેપનો ફે લાવો થતો દબાવવો.
b. વાઈરસ સામે પહoચી વળવાના અને જનHવન ફરZ પાછું બને તેટEું સામાFય કરવાના નવા અને
વધારે અસરકારક ઉપાયો શોધવા.
c. અથBQયવ^થા તેમજ સમાજ, નોકરZઓ અને રોજગારને થ`ું =ુaસાન લbુ/મ કર,ું. અને નસBરZઓ,
^કૂ લો, કોલેજો તેમજ Rૂiનવiસ␣ટZઓમાં iશ$ણની dુર$ા કરવામાં આવે તેની ખાતરZ કરવી.
સામા:ય ;વન પર પાછા ફરવાનો માગ@
2. આગામી મiહનાઓમાં, સરકાર ઓછાં આiથ␣ક તેમજ સામાiજક iનયંCણો પર ઓછો અને વૈhાiનક iગiત
jારા Iૂરા પાડવામાં આવતા ઉકે લો પર વધારે આધાર રાખી શકશે.
3. રસીઓ સરકારની યોજનાના કે :Bમાં છે , જેથી જન;વન ફરD પાછું બને તેટGું સામા:ય કરવાની ખાતરD
કરD શકાય. સરકારે રસી iવકસાવી રહે લાં સાત iવiભm ડે વલપરો સાથેના કરારોની nહે રાત કરZ છે , અને
સમo Rુ.કે .માં 350 iમiલયન કરતાં વધારે રસીના ડોઝ dુરi$ત કયાB છે . જો રે qRુલેટરો રસીઓને મંજૂરZ
આપશે, તો આવતા મiહને સરકાર સમo Rુ.કે .માં રસીઓ આપવાનો કાયBPમ શK કરવા માટે તૈયાર હશે.
4. nહે ર જનતાની dુર$ા હં મેશાં અoેસર રહે શે. કોiવડ-19ની રસીને વપરાશ માટે ની મંજૂરZ તો જ મળશે, જો
તે સલામતી, અસરકારકતા અને rુણવ/ાનાં સખત ધોરણો તબીબી iયોગો મારફતે Iૂરાં કરતી હશે.
5. Iુ.કે . અને iવKભરમાં રસી આપવાની શNઆત થયા પછD પણ, વાઈરસ સામે પહoચી વળવા માટે કોiવડ19ની અસરકારક સારવારની અગUયતા ચાGુ જ રહે શે, જે મને રસી ન આપી શકાય તેવાં લોકોની સારવાર
સiહત, દાખલા તરZકે જે ઓ ઈsRુનોકોsiોમાઈtડ હોય. અસરકારક સારવારો શોધવાથી જે લોકોને
વાઈરસનો ચેપ લાગે તેમના Hવનો પરનાં જોખમો તેમજ ગંભીર બીમારZઓ ઘટશે અને તેમને સામાFય
Hવન Iુનઃ શK કરવામાં સહાય મળશે.
6. સશaત બનાવાયેલ કVIૂiનટD ટે XટYગ કાયBPમથી એવાં લોકોને અમે ઓળખી શકZwું જે મને કોઈ iચxો ન
દે ખાતાં હોય પરં `ુ તેઓ અnણતાં વાઈરસનો ફે લાવો કરZ રyાં હોય. તે ઉપરાંત, સરકાર રાzZય ^તરે
NHSનાં આગલી હરોળનાં કમBચારZઓ, સોiશયલ કે ર તેમજ {યાં વધારે જોખમ હોય તેવાં અથવા કટોકટZનાં
^થાનોમાં લોકોનો ઝડપથી iનયiમત ટે ^ટ કરવાની પણ શKઆત કરશે.

7. કોiવડ-19નાં iચxો ધરાવતાં લોકોનો ટે ^ટ કરવાની $મતા છે |લા છ મiહનામાં પાંચ ગણી વધી છે , એiiલના
અંતમાં iદવસના 100,000 ટે ^ટ કરવામાં આવતા હતા તેના બદલે ઓaટોબરના અંત dુધીમાં iદવસના
500,000 ટે ^ટ કરવામાં આવે છે , અને આ વષBના અંત dુધીમાં આ સં•યા હજુ પણ વધારવાની યોજના છે .
આ Iુ.કે .ના દરે ક ભાગમાં રહે તાં નાગiરકો માટે ઉપલ]ધ છે . iમાણમાં થયેલા વધારા તેમજ iવ^તરે લા
નેટવકB માં સંકળાયેલ Qયવ^થાપન અને આયોજનની જiટલતાઓ હોવા ઉપરાંત, આ ટે ^ટનાં પiરણામોના
સમયમાં dુધારો કરવા માટે સરકાર કામ કરZ રહZ છે .
વાઈરસ પર iનયં_ણ લાવ`ું
8. ઉપર વણBવેલા વૈhાiનક iવકાસો સમાFય i^થiત તરફ પાછા ફરવાનો માગB Iૂરો પાડે છે અને તેના લીધે
વસંત ઋ`ુમાં આiથ␣ક અને સામાiજક iનયંCણોની જKરતો ઓછZ થવી જોઈએ. પરં `ુ {યાં dુધી આનો
અમલ ચાEુ ન થાય ‚યાં dુધી સરકારે વાઈરસ દબાવવા માટે ની અFય રZતો વાપરવા=ું ચાEુ રાખ,ું જ રƒું.
abલે:ડમાં લ1્યાંક સાથેનો અiભગમ
9. કોiવડ-19 iશયા„ુ યોજના એ પણ જણાવે છે કે 2 iડસેVબરના રોજ abલે:ડમાં અમે રાeDય iનયં_ણો
કે વી રDતે ઉઠાવીgુ.ં આ માC એટલે જ શ… બFRું છે કારણ કે †qલેFડમાં વતBમાન iનયંCણો દરsયાન દરે ક
જણના iયાસોએ વાઈરસનો ફે લાવો ધીમો પા‡ો છે અને NHS ઉપર=ું દબાણ થોડું હળ,ું કRુˆ છે .
10. 2 iડસેVબરના રોજ, સમh abલે:ડમાં, કોઈ પણ iટઅરમાં હોયઃ
a. ઘરમાં જ રહો જKiરયાતનો અંત આવશે, દરે ક iટઅરની માગBદiશ␣કાને અધીન રહZને ‰ુસાફરZ
કરવાની ફરZથી પરવાનગી આપવામાં આવશે.
b. દુ કાનો, અંગત સંભાળ, Hમ તેમજ iવ^`ૃત iકારનાં લેઝરનાં ^થાનો ફરZથી Šૂલશે.
c. ભેગાં મળZને કરવામાં આવતી iાથBના, લ‹ો તેમજ બહાર Šુ|લામાં રમાતી રમતો ફરZથી શK થઈ
શકશે.
d. લોકો પર બહાર nહે ર Šુ|લાં ^થાનોમાં માC એક જ Qયiaતને મળZ શકવાની મયાBદા નiહ રહે - 6
લોકોનો iનયમ હવેથી બહારનાં Šુ|લાં ^થાનો પર લાrુ પડશે, જે રZતે પહે લાના iટઅરમાં લાrુ હતો
તેવી રZતે.
11. જો કે , વાઈરસ હજુ પણ અiXતUવમાં છે અને જો આપણે સાવચેત નiહ રહDએ, તો તે રસી આવતાં પહે લાં
અને કVIૂiનટD ટે XટYગની અસર થાય તેના પહે લાં ફરDથી ઝડપથી કાlૂ બહાર જઈ શકે છે . તેના લીધે
દે શમાં જે iગiત થઈ છે તે જોખમમાં ‰ૂકાશે અને ફરZ એકવાર NHS ઉપર અસy દબાણ ઊ•ું થશે અને
તેના લીધે કોiવડ ન હોય તેવાં દદŽઓનાં અગ‚યનાં ઓપરે શનો થતાં અટકZ પડશે.
12. એટલા માટે , 2 iડસેVબરના રોજ, abલે:ડ ફરDથી mાંiતય iટઅરો લાnુ પડવાનો અiભગમ અપનાવશે કારણ કે એવા iવ^તારોમાં સૌથી કડક પગલાં લેવા=ું યોqય છે {યાં અમે ચેપનો સૌથી •ચો દર જોઈ રyાં
છZએ.

13. વાઈરસ કાlૂમાં રાખવા માટે દરે ક iટઅરમાં વધારે સખત પગલાં લાnુ પાડવામાં આવશેઃ
a. iટઅર 1માં, {યાં પણ શ… હોય ‚યાં ઘરે રહZને કામ કરવાની અગ‚યતા સરકાર ફરZથી લાrુ
પાડશે.
b. iટઅર 2માં, પબ અને બાર બંધ કરવાં જ પડે , iસવાય કે તેઓ રે ^ટોરં ટ તરZકે ચલાવવામાં આવતાં
હોય, અને યજમાનપદું કરતાં ^થળો માC ‰ુ•ય ભોજનની સાથે જ આ|કોહોલ પીરસી શકે .
c. iટઅર 3માં, યજમાનપદું કરતાં બધાં જ ^થળો બંધ થશે, iસવાય કે તેઓ iડiલવરZ, ટે કઅવે અને
’ાઈવ-“ુ માટે Šુ|લાં હોય; હોટે લો અને રહે ઠાણ Iૂરાં પાડતાં અFય ^થળો બંધ કરવાં જ પડશે
(iસવાય કે તેમને Šુ|લા રહે વા માટે અ‰ુક ચો•સ કારણોસર ‰ુiaત અપાયેલ હોય, જે મ કે કામ માટે
રહે તાં લોકો અથવા {યાં લોકો ઘરે પાછાં ન જઈ શકતાં હોય); અને બંiધયાર મકાનોની અંદરનાં
મનોરં જન તેમજ યાCી ^થાનો પણ બંધ કરવાં જ પડશે.
14. સરકાર અગાઉના iટઅરોમાં પણ oુધારા કરશેઃ
a. યજમાનપદું કરતાં ^થળો રાCે 10 વાગે બંધ કરવાના iનયમમાં dુધારો કરવામાં આQયો છે અને
છે |લો ઓડB ર રાCે 10 વાગે લઈને તે ^થળ રાCે 11 વાગે બંધ કરવામાં આવ,ું જોઈએ. આના લીધે
oાહકો એક પછZ એક ધીમે ધીમે ^થળમાંથી નીકળZ શકે છે જે થી વધારે સગવડતા મળે છે .
b. iટઅર 1 અથવા 2માં, iે$કોની હાજરZ હોય તેવી રમતો તેમજ Qયવસાiયક કાયBPમો મકાનની
અંદર તેમજ બહાર Šુ|લામાં લોકોની સં•યાની $મતાની મયાBદા તેમજ સામાiજક અંતરની સાથે
ફરZથી શK કરZ શકાય છે , જે ના લીધે મકાનની અંદરના iથયેટરો તેમજ કોFસટB હોલનાં કાયBPમોમાં
વધારે સાત‚ય મળZ રહે શે.
c. સરકાર 'સપોટB બબલ'ની લાયકાતમાં iવ^તાર કરZ રહZ છે . આનાથી 1 વષBથી નાનાં બાળકો હોય
(અથવા 5 વષBથી નાનાં અને એવી અસમથBતા ધરાવતાં બાળકો જે મના માટે સતત સંભાળની
જKરતો હોય) તેવાં માતાiપતાઓ પર અને {યાં ગંભીર અસમથBતા ધરાવતી કોઈ Qયiaતની સંભાળ
રાખતી Iુ•ત વયની એકલી Qયiaત રહે તી હોય તેવાં ઘરો પર પડતી iનયંCણોની અસરો હળવી
થવામાં મદદ મળશે.
15. આ iટઅરો ચેપનો ફે લાવો દબાવવા માટે બનાવવામાં આpયા છે અને એટલા માટે તે iવ^તારોને નીચલા
iટઅરમાં જવામાં સહાય કરે છે . 2 iડસેsબરના રોજ દરે ક iવ^તાર કયા iટઅરમાં જશે અને તે પછZ iવ^તારોને
એકથી બીn iટઅરમાં કે વી રZતે ખસેડવામાં આવશે તે સરકાર ન•Z કરશે. આ વાઈરસના iમાણનાં ^પ–
dૂચકો, તેના વધારાનો દર તેમજ NHSની $મતા પર આધાiરત રહે શે.
16. વતBમાન રાzZય પગલાં કરતાં ઓછાં iનયંiCત હોવાની સાથે, સરકાર એ માને છે કે iટઅર 3માં લોકો તેમજ
ધંધાઓ પર આ પગલાં કે ટલાં આકરાં રહે શે, ખાસ કરZને દે શના એ ભાગોમાં {યાં છે ક ઉનાળાથી કોઈને કોઈ
iકારનાં iનયંCણો લાrુ પાડે લાં છે . એટલા માટે સરકાર ટે ^ટ કરવાના ‰ુ•ય કાયBPમ=ું ^તર વધારવા
ઉપરાંત, લોકલ ઓથોiરટZઓને સમo કsRૂiનટZ ટે ^ટ—ગ ઉપર સાથે મળZને કામ કરવાની અને વધારે
જોખમવાળાં ^થળોમાં વધારે iમાણમાં કે F˜Zત કરાયેલ ટે ^ટ—ગની તક આપશે. જે મ=ું ટે ^ટ પiરણામ

પોઝZટZવ આQRું હોય તે લોકોએ સે|ફ-આઈસોલેશન કરવાની સાથે, આ રZતે નoધપાC iમાણમાં ટે ^ટ—ગ
વધારવા=ું એક અiત અગ‚ય=ું સાધન છે , જે iવ^તારોને સૌથી કડક પગલાંમાંથી બહાર આવવામાં મદદ
કરશે.
17. સરકારનાં પગલાં ઉપરાંત, અથBતંC તેમજ લોકોની રોH રોટZ ઉપર પડે લી અસરો અiત ગંભીર છે . એટલા
માટે સરકારે Rુ.કે .ના ચારે ય દે શોમાં કોરોનાવાઈરસ જોબ રZટે Fશન ^કZમ, સે|ફ-એs&લોયમેFટ ઈFકમ સપોટB
^કZમ તેમજ ધંધાઓ માટે ની બીH અનેક સહાયક યોજનાઓની સાથે અથBતંCને ટે કો આપવા તેમજ
નોકરZઓ=ું ર$ણ કરવા ઝડપથી પગલાં લીધાં છે .
iqસમસ અને તે પછD
18. સરકાર ^વીકારે છે કે સમo Rુ.કે .માં ઘણાં લોકો માટે iPસમસનો સમય Šૂબ જ અગ‚યનો છે . કોઈ પણ ધમ@
હોય, iqસમસનો સમય મોટાભાગે કુ ટં ુ બીજનો અને iમ_ોએ સાથે મળDને વીતાવવાનો, Xકૂ લો અને
ઓiફસોમાં રrઓ તેમજ બે:ક હોલીડે ના iદવસોમાં લોકોનો mવાસે જવાનો સમય હોય છે .
19. આ વષe iPસમસ જુ દZ હશે, પરં `ુ લોકો તેમનાં ^વજનોને મળZ શકે તેની અમે ખાતરZ કરZwું. અમે ડDવોspડ
એડiમiનXtે શ:સ ઓફ ^કોટલેFડ, નોધBન આયરલેFડ તેમજ વે|સ સાથે મળZને, iPસમસના સમય દરsયાન
સામાiજક iનયંCણોમાં સમય-મયાBદા સાથેના ફે રફારો માટે નો એક સવ@સામા:ય અiભગમ નuD કરD રvાં
છDએ.
20. આ વષ@ દરે ક જણ માટે અiત કપxં રyું હોવાની હકDકતને જોતાં, Xવજનો સાથે વીતાવવા મળતો સમય
અiત અગUયનો રહે શે. આ કારણોસર, iPસમસના સમય દરsયાન સરકાર દરે ક જણ માટે સામાiજક સંપકB
થોડો વધારે કરવાની પરવાનગી આપશે (સલામતીIૂવBક કે વી રZતે ઉજવણી કરવી તેની માગBદiશ␣કાની
સહાયતા સાથે). દરે ક જણે એ વાતની ખાતરZ કરવી જોઈએ તેમનાં ^વજનોની, ખાસ કરZને જે ઓ સૌથી
વધારે અરi$ત છે તેમની dુર$ા માટે જોખમો બને તેટલાં ઓછાં કરવા તેઓ માગBદiશ␣કા=ું પાલન કરે .
21. આ વષe દરે ક ધમ@નાં લોકોએ નoધપા_ Uયાગ કયા@ હોવા{ું પણ સરકાર Xવીકારે છે ; અનેક ધાiમ␣ક
ઉજવણીઓ તેમજ તહે વારો દરsયાન iનયંCણો અમલમાં રyાં છે , અને લોકોએ કરે લા તે ‚યાગના આભારે
વાઈરસ પર કા›ૂ મેળવવા=ું શ… બFRું છે . તમામ Cણેય iટઅરોમાં અને બધા જ ધમo માટે હવેથી
સાવBજiનક iાથBનાઓ કરZ શકાશે અને ધાiમ␣ક કાયBPમો બને તેટલાં સલામત બનાવવા માટે ની
સલાહમસલતો કરZને ધાiમ␣ક આગેવાનો તેમાં અગ‚યની •ૂiમકા ભજવવા=ું ચાEુ રાખશે.
22. આ જોખમ |ુ}ત નiહ હોયઃ આ વષBના અંત dુધી અને 2021માં પણ Rુ.કે .ની સમo જન વ^તી ઉપર
કોiવડ-19નો અiત વાi^તવક ભય ચાEુ રહે છે . આનો અથB એ થાય કે iPસમસની ઉજવણી "સામાFય રZતે"
કરવા=ું શ… નiહ બને. બીnં ઘરનાં લોકો સાથે મળવાથી કોiવડ-19 લાગવા=ું અને તે બીnં લોકોમાં
ફે લાવા=ું જોખમ વધશે. iPસમસના સમય દરsયાન વાઈરસનો ફે લાવો કા›ૂમાં રાખવા માટે , આપણાં
^વજનો=ું ર$ણ કરવા માટે તેમજ અરi$ત હોય તે લોકો માટે નાં ખાસ સાવચેતીનાં પગલાં લેવા માટે આપણે
દરે ક જણે અંગત જવાબદારZ લેવાની રહે શે. {યારે યોqય હોય ‚યારે આપણે દરે ક જણ ટે ^ટ કરાવીએ,

બીnં લોકો=ું ર$ણ કરવા માટે સે|ફ-આઈસોલેટ કરZએ તે અ‚યંત અગ‚ય=ું છે , તાH હવાની અગ‚યતા
યાદ રાખો અને હાથ, ચહે રો, અંતર રાખીને એકબીnં=ું ર$ણ કરો.
યોbય વત@નો rળવી રાખવાં
23. વાઈરસ દબાવવાની સૌથી અગ‚યની રZત આપણે સહુ યોqય વતBનો=ું અ=ુસરણ ચાEુ રાખીએ તે છે .
24. આમાં ઓછામાં ઓછZ 20 સેકંડ dુધી અવારનવાર હાથ ધોવાનો, ચહે રા પર આવરણ પહે રવાનો, બંiધયાર
^થાનોમાં Iુ•કળ iમાણમાં તાH હવા આવતી હોવાની ખાતરZ કરવાનો, સામાiજક અંતર nળવવાનો તેમજ
ચેપ લાqયો હોવાની શંકા nય કે તે ચો•સ થાય તો સે|ફ-આઈસોલેટ કરવાનો સમાવેશ થાય છે .
25. Rુ.કે .ની જનતાએ આ વતBનો અપનાવીને વાઈરસનો ફે લાવો ઓછો કરવામાં બેશકપણે મદદ કરZ છે , {યાં
તેમણે સામાiજક અને આiથ␣ક હાડમારZ ભોગવવી પડZ હોય ‚યાં પણ.
26. આખા iશયાળા દરsયાન આ વતBનો એટલાં જ અગ‚યનાં રહે શે અને આપણે સહુ એ આપણી •ૂiમકા
ભજવવી જ રહZ.

