
માગ�દશ�ન 

િક્રસમસના સમય માટે માગ�દશ�ન 
િક્રસમસના સમય માટે માગ�દશ�ન. 

29 નવેમ્બર 2020ના રોજ પ્રકાિશત 

છેલ્લો સુધારો 19 િડસેમ્બર 2020 — જુઓ બધા સુધારા 

આમના તરફથીઃ 

કેિબનેટ ઓિફસ 

અહી ંલાગ ુપડે છેઃ 

ઈંગ્લેન્ડ 

અનુક્રમિણકા 

 િમત્રો અને કુટંુબીજનોને મળવંુ 

 બાર, પબો અને રસે્ટોરંટોમાં જવંુ 

 ચચ� તેમજ અન્ય ધાિમ�ક સ્થળોમાં જવંુ 

 દુકાનો તેમજ િક્રસમસ માક�ટોમાં જવંુ 

 કાય�ક્રમોમાં હાજરી આપવી, કાય�પ્રદશ�નો અને િક્રસમસ લાઈટોના કાય�ક્રમો સિહત 

 નવ વષ�ની આગલી સંધ્યા 

https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#history
https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#meeting-friends-and-family
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#visiting-bars-pubs-and-restaurants
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#visiting-churches-and-other-places-of-worship
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#visiting-shops-and-christmas-markets
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#attending-events-including-performances-and-christmas-lighting-ceremonies
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#new-years-eve


 કૅરોલ ગાન 

 કામ પર જવંુ 

 બાળ સંભાળ 

 કેર હોમમાં સગાંને મળવા જવંુ 

 યુ.કે.ની અંદર મુસાફરી કરવી 
 વોલન્ટીયરીગં 

 લગ્�ો, િસિવલ પાટ�નરશીપો, તેમજ ફ્યૂનરલો 

આ પાનંુ છાપો 

2� િડસેમ્બરથી તમારો િવસ્તાર જ ેિટઅરમાં હોય તે માટેનું માગ�દશ�ન તમાર ે
અનુસરવાનું જ રહેશ.ે તમારા િવસ્તારમાં કયા િનયંત્રણો અમલમાં છે ત ે�ણો. િટઅર 
4માં તમે શું કરી શકો અને શું ન કરી શકો તે માટેના િનયમોન ેકાયદો બનાવવામાં 
આવશ.ે એકવાર તે અમલમાં આવશ ેતે પછી, તમાર ેતમેનું પાલન કરવાનુ ંફરિજયાત 
રહેશ.ે 

િમત્રો અને કુટંુબીજનોને મળવંુ 

25 િડસેમ્બરના િદવસે 

આ િક્રસમસમાં, તમ ેમાત્ર તમારા ઘરનાં જ લોકો કે સપોટ�  બબલનાં લોકો સાથે સમય 
વીતાવો તે સૌથી વધ ુસલામત છે. જો તમન ેલાગે કે તમાર ેકરવુ ંજ પડે તેમ છે, તો 25 
િડસેમ્બરના રોજ તમે િક્રસમસ બબલ બનાવવાનુ ંપસંદ કરી શકો. િટઅર 4 િવસ્તારમાં 
ન રહેતાં હોય તે લોકોન ેજ આ લાગ ુપડે છે. 

િટઅર 4 િવસ્તારમાં, િક્રસમસના સમય દરમ્યાન તમાર ેતમારા િટઅરના િનયમોનું 
પાલન કરવું જ પડશ.ે એટલે કે િક્રસમસના સમય દરમ્યાન તમે બી�ં લોકોન ેઘરની 
અંદર મળી નિહ શકો, િસવાય કે સામાન્ય રીત ેતમે તેમની સાથે રહેતાં હો, અથવા તઓે 

https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#carol-singing
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#going-to-work
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#childcare
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#visiting-relatives-in-care-homes
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#travel-within-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#volunteering
https://www.gov.uk/guidance/guidance-for-the-christmas-period#weddings-civil-partnerships-and-funerals
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family


તમારા હાલના સપોટ�  બબલનો ભાગ હોય. ઘરની બહાર, તમ ેબી� કોઈ ઘરની એક જ 
વ્યિ�ને મળી શકો છો. 

િક્રસમસ બબલ અંગત ઘરની અંદર, ધમ�ના સ્થળે અથવા ખલુ્લા �હેર સ્થળમાં મળી 
શકે છે. બી� બધી ગોઠવણોમાં, જો તમે િક્રસમસ બબલ બનાવો જ, તો તમે જ ે
િટઅરમાં મળો તેના િનયમો અનસુરવાનું હજુ ચાલુ રાખવું જ જોઈએ. 

િક્રસમસ પછી 

26 િડસેમ્બરથી, તમારો િવસ્તાર જ ેિટઅરમાં હોય, ઓછામાં ઓછંુ તે માટેનું માગ�દશ�ન 
તમાર ેઅનસુરવાનુ ંજ રહેશ.ે તે પછી િક્રસમસ બબલો લાગુ પડશ ેનિહ. સમગ્ર યુ.કે.માં 
મોટાભાગના િવસ્તારોમાં આનો અથ� એવો થાય કે તમ ેબી�ં ઘરનાં લોકો સાથે ઘરની 
અંદર નિહ મળી શકો, નવ વષ�ની સંધ્યા સિહત. 

જ ેલોકોએ િક્રસમસ બબલ બનાવ્યંુ હોય તેમણે વધારાની સાવચેતી રાખવી જોઈએ 
અને વાઈરસ ફેલાવાનુ ંજોખમ ઘટાડવા માટે, તેમનાં િક્રસમસ બબલનાં લોકોન ેમળી 
લીધા પછી પોતાના અન્ય સામાિજક સંપક� ઓછાં કરી દેવાં જોઈએ. 

બાર, પબો અને રસે્ટોરંટોમાં જવંુ 

2� િડસેમ્બરથી, તમ ેબાર, પબો અને રસે્ટોરંટોમાં કોન ેમળી શકો છો તેનો આધાર 
તમારા િટઅર પર રહેલો હશે. આ િનયમો ઈનડોર અને આઉટડોર હોિસ્પટાિલટી 
સ્થળો માટે જુદા હોઈ શકે. તમારા િટઅર માટેના િનયમો તપાસો. 

25 િડસેમ્બર,ે તમે બાર, પબો અને રસે્ટોરંટોમાં કોન ેમળી શકો છો તે ઉપરના િનયમો 
બદલાશે નિહ. 

જો કે કામના હેતુસર આમાં અપવાદો છે, પરંતુ તમાર ેસાથે કામ કરતાં લોકો સાથે 
િક્રસમસ લંચ કે પાટ� ન જ કરવી જોઈએ, �ાં મુખ્યત્વે સામાિજક પ્રવિૃ�ઓ થવાની 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions


હોય અને તમારા િટઅરમાં સામાન્ય રીત ેતે માટેની પરવાનગી આપવામાં ન આવી 
હોય. 

ચચ� તેમજ અન્ય ધાિમ�ક સ્થળોમાં જવંુ 

2� િડસેમ્બરથી, તમ ેબધા જ િટઅરોમાં ધાિમ�ક સ્થળે જઈ શકો છો. તમે ધાિમ�ક 
સ્થળમાં હો ત્યાર ેકોન ેમળી શકો તે માટેના િનયમોનો આધાર તમે કયા િટઅરમાં છો 
તેના પર રહેશ.ે તમારા િટઅર માટેના િનયમો તપાસો. 

જો તમે િક્રસમસ બબલ બનાવવાનુ ંપસંદ કયુ� હોય, તો તેનાં સભ્યો સાથે તમ ે25 
િડસેમ્બર ેધાિમ�ક સ્થળે જઈ શકો. તમાર ે�ાર ેપણ શ� હોય ત્યાર ેજુદાં જુદાં ઘરોનાં 
લોકો વચ્ચે અંતર રાખવા સિહતનાં સલામત વત�નો કરવાનુ ંચાલુ રાખવું જોઈએ. 

મહામારી દરમ્યાન ધાિમ�ક સ્થળો સલામતીપૂવ�ક વાપરવા ઉપરની 
માગ�દિશ�કામાં વધાર ેમાિહતી આપવામાં આવી છે. 

દુકાનો તેમજ િક્રસમસ માક�ટોમાં જવંુ 

 2� િડસેમ્બરથી, તમ ેદુકાનોમાં કેવી રીત ેમળી શકો તે માટેના િનયમોનો આધાર તમ ે
કયા િટઅરમાં છો તેના પર રહેશ.ે ઈનડોર દુકાનો અને બહાર ખુલ્લામાં રહેલી દુકાનો 
માટેના િનયમો જુદા હોઈ શકે, જમે કે િક્રસમસ માક�ટો અને િક્રસમસ ટ� ી માક�ટો. તમારા 
િટઅર માટેના િનયમો તપાસો. 

તમામ િટઅરોમાં જ ેસ્થળોન ેસામાન્ય રીત ેખુલવાની પરવાનગી આપવામાં આવેલી છે 
તે સ્થળોમાં સાન્ટાના ગ્રોટો (બાળકોન ેસાન્ટા�લોઝને મળવા માટેની સ�વટ સાથેની 
ગોઠવણ) ખુલ્લાં રહી શકશ.ે સ્થળોએ સામાિજક અંતર રાખવા સિહતાનાં કોિવડ-
સુરિ�ત પગલાં યોગ્ય રીત ેઅમલમાં મૂકવાં જોઈએ. 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19


25 િડસેમ્બર ેતમે દુકાનોમાં કોને મળી શકો છો તે ઉપરના િનયમો બદલાશે નિહ. 
તમાર ેસલામત વત�નો કરવાનુ ંચાલુ રાખવું જોઈએ, જમે કે ભીડમાં બહાર જવાને બદલે 
�ાર ેશ� હોય ત્યાર ેઓનલાઈન શોિપંગ કરવુ,ં અને જો તમ ેબહાર ભીડવાળા 
િવસ્તારોમાં હો, તો ચહેરા પર આવરણ પહેરવું. તમાર ેતમારા િક્રસમસ બબલનાં લોકો 
સાથે બહાર શોિપંગ માટે ન જવુ ંજોઈએ. 

જ ેલોકો દુકાનો, શાખાઓ, સ્ટોર અથવા તેના જવેાં સ્થળો ચલાવતાં હોય કે તેમાં કામ 
કરતાં હોય તેમના માટેના માગ�દશ�નમાં વધાર ેમાિહતી આપવામાં આવેલી છે. 

કાય�ક્રમોમાં હાજરી આપવી, ભજવણીઓ અને િક્રસમસ 
લાઈટોના કાય�ક્રમો સિહત 

 2� િડસેમ્બરથી, કાય�ક્રમોમાં, ભજવણીઓ તમેજ િક્રસમસની કે તહેવારન ેલગતી 
અન્ય ઉજવણીઓમાં હાજરી આપવા માટેના િનયમોનો આધાર તમે કયા િટઅરમાં છો 
તેના પર રહેશ.ે આ િનયમો ઈનડોર અને આઉટડોર કાય�ક્રમો માટે જુદા હોઈ શકે. 
તમારા િટઅર માટેના િનયમો તપાસો. 

25 િડસેમ્બર,ે ઈનડોર કાય�ક્રમો ઉપરના િનયમો બદલાશે નિહ. 

જ ેલોકો ખલે ભજવણીના �ેત્રમાં, કલાકારોના આયોજકો, સ્થળ ચલાવનારાંઓ તેમજ 
ભાગ લેનારાં લોકો સિહતના માટેના માગ�દશ�નમાં વધાર ેમાિહતી આપવામાં આવેલી 
છે. 

નવ વષ�ની આગલી સંધ્યા 

તમે નવા વષ�ની આગલી સંધ્યાએ �ાં જઈ શકો અને કોન ેમળી શકો છો, તે માટે 
તમારા િટઅર અનુસારના િનયમોનું તમાર ેપાલન કરવુ ંજ જોઈએ. હવથેી તમા�ં 
િક્રસમસબબલ લાગુ પડશ ેનિહ. સમગ્ર યુ.કે.માં મોટાભાગના િવસ્તારોમાં આનો અથ� 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/shops-and-branches
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/shops-and-branches
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts


એવો થાય કે તમે બલી�ં ઘરનાં લોકો સાથ ેઘરની અંદર નિહ મળી શકો. 
કોરોનાવાઈરસ ધરાવતાં ત્રણમાંથી એક વ્યિ�ને તનેાં કોઈ િચ�ો હોતાં નથી અને 
તેઓ પોતાન ેખ્યાલ આવ્યા વગર તે ફેલાવતાં હશ.ે દરકે જણ આ િનયમોનુ ંપાલન કર ે
તે અિત આવશ્યક છે. 

જો તમે િક્રસમસ બબલ બનાવ્યંુ હોય, તો તમ ેતમારા િક્રસમસ બબલનાં લોકોન ેછેલ્લે 
મળી લીધા પછી, તમે જમેની સાથે ન રહેતાં હો તે લોકો સાથેનો સંપક�  બને તેટલો 
ઓછો કરી દેવો જોઈએ. આમાં, નવ વષ�ની સંધ્યા સિહત, િમત્રો અને તમારા ઘરમાં ન 
રહેતાં હોય તેવાં કુટંુબીજનોન ેનિહ મળવાનો પણ સમાવેશ થઈ �ય છે, પછી ભલે 
તમારી તિબયત સારી લાગતી હોય. 

તમામ હોિસ્પટાિલટી સ્થળોએ મોડામાં મોડંુ રાત્ર ે23:00 વાગ્યે બંધ કરી દેવાનું જ 
રહેશ.ે તમારા િટઅર માટેના િનયમો તપાસો. 

કૅરોલ ગાન 

કોરોનાવાઈરસ નાનાં પ્રવાહીનાં ટીપાં, પ્રવાહીનો છંટકાવ તમેજ સીધા સંપક�  મારફત ે
એકમાંથી બી� વ્યિ�માં ફેલાય છે. ગાવુ,ં મોટથી બૂમો પાડવી તેમજ શારીિરક 
પ્રવૃિ�ઓથી પ્રવાહીનાં નાનાં ટીપાં અને છંટકાવ મારફતે રોગનુ ંએકબી�માં પ્રસારણ 
થવાનુ ંજોખમ વધ ેછે. જો ગાવાનુ ંકરવાનુ ંજ હોય, તો રોગના પ્રસારણનુ ંજોખમ ઓછંુ 
કરવાનાં પગલાં લેવામાં આવવાં જોઈએ, જમેાં ભાગ લેનારાં લોકોની સંખ્યા પર શ� 
તેટલી મયા�દા મૂકાવી જોઈએ. એક સાથે ભગેાં મળેલાં લોકોમાં એકીબી�ંમાં ફેલાતાં 
પ્રવાહીનાં છાંટાન ેલીધે તેમાં વધાર ેલોકો સંકળાય છે અને રોગ પ્રસારણનું જોખમ ઘણુ ં
વધી �ય છે. 

િટઅર 4માં ઈનડોર અને આઉટડોર કેરોલ ગાન અથવા કેરોલ સેવાઓ માત્ર ધાિમ�ક 
સેવાના ભાગ�પે જ કરવામાં આવવી જોઈએ અને તે િટઅરમાં કેટલાં લોકોએ ભેગાં 
થવાની મજૂંરી છે તનેે આધીન રહેવાનુ ંચાલુ રહેવું જોઈએ. 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions


િટઅર 4 િવસ્તારની બહાર, કેરોલ ગાન અથવા કેરોલ સેવાઓ, ભેગાં થનારાં લોકોની 
સંખ્યાની મયા�દા અનુસાર અને ત્યાં હાજર રહેનારાં તમામ લોકો સલામતપણે ગાવા 
માટે સૂચવવામાં આવલેાં િસ�ાંતોમાં આપવામાં આવેલી સલાહ તેમજ પિબ્લક હેલ્થ 
ઈંગ્લેન્ડ �ારા સંયોિજત કરાયેલ િનષ્ણાતોના જૂથ �ારા િવકસાવાયેલ ખેલ ભજવણીની 
કલા માટેનુ ંમાગ�દશ�ન અનુસર ેતો કરી શકાશે. આ વ્યવસાિયક તેમજ શીખાઉ બંને 
પ્રકારનાં �ાયરો (કૅરોલ ગાન ગાતાં જૂથો) માટે લાગ ુપડે છે. 

કલા પ્રદશ�ન કરનારાં કે રીહસ�લ કરનારાં લોકોઃ 

● વ્યવસાિયક �મતાથી; અથવા 
● 18 વષ�થી નાની ઉંમરનાં માટેની દેખરખે હેઠળની પ્રવિૃ�ના ભાગ�પે 

તેમના પર સંખ્યાની મયા�દા નથી અને તમેણે લોકોન ેભેગાં કરવાની સંખ્યાન પરની 
મયા�દાનું પાલન કરવું જ�રી નથી, પરંતુ તમેણે હજુ પણ કલા પ્રદશ�નો માટેનું 
માગ�દશ�ન અનસુરવાનું રહેશ.ે 

પુખ્ત વયનાં લોકો માટેનાં શીખાઉ કલા પ્રદશ�નો તમેજ રીહસ�લો માટે, તમાર ેતમારા 
િવસ્તારમાં આરોગ્યની વ્યાપક પિરિસ્થિત તમેજ તમારાં ભાગ લેનારાં લોકોના 
આરોગ્યની િસ્થિતન ેનજરમાં રાખીન,ે ખાસ કરીન ેજો તેમાં અરિ�ત હોય તેવાં લોકો 
ભાગ લેવાનાં હોય, ત ેકાય�ક્રમ આગળ વધારવો (કે નિહ) તેનો િવચાર કરવો જોઈએ. 

જો તમે તે આગળ વધારો, તો તમાર ેકલા પ્રદશ�ન માટેનું માગ�દશ�ન અનુસરવુ ંજોઈએ 
અને તેના પર સ્થાિનક રીત ેકેટલી સંખ્યામાં લોકોન ેભેગાં કરી શકાય તનેી મયા�દા લાગુ 
પડશ.ે એટલે કે જો એક જૂથમાં છ કરતાં વધુ સંખ્યામાં લોકો (િટઅર 1માં) અથવા એક 
જ ઘરનાં લોકો (િટઅર 2, 3 અથવા 4માં) ઈનડોર કલા પ્રદશ�ન કે રીહસ�લ કરી ર�ાં 
હોય, તો તમેણે એકબી�ં સાથે િક્રયાપ્રિતિક્રયા, 'હળવું મળવું' કે બી� કોઈ રીત ે
સામાિજક મેલિમલાપ ન જ કરવા જોઈએ. તમાર ેદરકે સમયે જૂથો વચ્ચે કે ઘરોનાં લોકો 
વચ્ચે સામાિજક અંતર �ળવી રાખવું જોઈએ, તઓે મકાનમાં આવી ર�ાં હોય કે 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-suggested-principles-of-safer-singing/covid-19-suggested-principles-of-safer-singing
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-suggested-principles-of-safer-singing/covid-19-suggested-principles-of-safer-singing
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts


બહાર જઈ ર�ાં હોય અથવા વચ્ચે બ્રકેના સમય દરમ્યાન સિહત. આ પ્રવિૃ� દરમ્યાન 
ડાઈરકે્શન કરવાનુ ંચાલુ રાખી શકાય છે, દા.ત. કન્ડક્ટર અને જૂથનાં લોકો વચ્ચે, પરંતુ 
અન્ય પ્રકારના શારીિરક અને સામાિજક હળવામળવા પર પ્રિતબંધ છે. 

ઈનડોર કલાપ્રદશ�નો 

જ ેઈનડોર સ્થળોન ેખલુ્લાં રહેવાની પરવાનગી હોય ત્યાં દરકે િટઅરના િનયંત્રણો 
અનુસાર વ્યવસાિયક તમજે શીખાઉ �ાયર કરી શકાય છે, અને તેમણે ઉપર જણાવ્યા 
મજુબના િનયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. 

ઈનડોર કલાપ્રદશ�નો માટેની પિબ્લક હેલ્થની સલાહના આધાર,ે પ્રે�કો અથવા એકઠી 
થયેલાં લોકોએ એવી કોઈ પ્રવૃિ�માં ભાગ ન લેવો જોઈએ જનેાથી પ્રવાહીનાં ટીપાંનો 
છંટકાવ થઈ શકે, જમે કે ગીતો ગાવાં, બૂમો પાડવી અને ધૂન બોલાવવી. વધુમાં વધ ુ
કેટલી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહી શકે તે માટે તે િવસ્તારમાં કેટલી જગ્યા છે અને દરકે 
સમયે તેમની વચ્ચે 2 મીટરનું સામાિજક અંતર �ળવી શકાશે કે નિહ તેને ધ્યાનમાં 
રાખવું જોઈએ. આ માટે સામાન્ય રીત ેકલાપ્રદશ�નો માટેની સલાહ અનુસરવામાં આવે 
છે. ભાગ લેનારાં લોકો સામાિજક અંતર �ળવીન ેસ્થળ પર સલામતીથી કેવી રીત ે
આવી શકે અને ત્યાંથી જઈ શકે તે ઉપર પણ ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. 

ભાગ લેનારાં લોકોએ કાય�ક્રમમાં ચાલીન ેકે સાઈકલ પર જવુ ંજોઈએ અને સલામતીથી 
મુસાફરી કરવાની સલાહ અનુસાર �હેર વાહનોનો ઉપયોગ કરવાનુ ંઅથવા તેમના 
ઘરનાં સભ્યો ન હોય તેવાં કોઈ લોકો સાથ ેએક જ કાર વાપરવાનુ ંટાળવુ ંજોઈએ. 

આઉટડોરકલાપ્રદશ�નો 

જ ેઆઉટડોર સ્થળોન ેખુલ્લાં રહેવાની પરવાનગી હોય ત્યાં દરકે િટઅરના િનયંત્રણો 
અનુસાર વ્યવસાિયક તમજે શીખાઉ �ાયર કરી શકાય છે, અને તેમણે ઉપર જણાવ્યા 
મજુબના િનયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers


�ાં આઉટડોર કલાપ્રદશ�ન કરવામાં આવી ર�ંુ હોય ત્યાં પ્રે�કો અથવા ભગેાં મળેલાં 
લોકો ગીતો ગાવામાં જોડાઈ શકે છે અને તેમણે કલાપ્રદશ�ન માટેના માગ�દશ�નનુ ંપાલન 
કરવું જોઈએ. એટલે કે પ્રે�કો અથવા ભગેાં મળેલાં લોકોએ 2 મીટરનું સામાિજક અંતર 
રાખવું જોઈએ અને કાય�ક્રમના આયોજકોએ તે �ળવવામાં આવતું હોવાની ચોક્સાઈ 
રાખવી જોઈએ. �ાર ેપણ શ� હોય ત્યાર ેહાજર રહેલાં લોકોએ પોતાના સ્થાને બેસી 
રહેવું જોઈએ. વધુમાં વધ ુકેટલી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહી શકે તે માટે તે આઉટડોર 
િવસ્તારમાં કેટલી જગ્યા છે અને દરકે સમયે તેમની વચ્ચે 2 મીટરનું સામાિજક અંતર 
�ળવી શકાશે કે નિહ તેને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. ભાગ લેનારાં લોકો સામાિજક 
અંતર �ળવીન ેસ્થળ પર સલામતીથી કેવી રીત ેઆવી શકે અને ત્યાંથી જઈ શકે તે 
ઉપર પણ ખાસ ધ્યાન આપવુ ંજોઈએ. 

િટઅર 1થી 3માં, ઘરોનાં બારણે જઈને કરવામાં આવતાં કૅરોલ ગાન કરી શકાય છે 
પરંતુ તે જૂથ(જૂથો)માં છ કરતાં વધાર ેલોકોએ ભાગ ન લેવો જોઈએ. જો તમેાં કુલ છ 
કરતાં વધાર ેલોકો હોય, તો દરકે 'જૂથ'ે એકબી�ં સાથે િક્રયાપ્રિતિક્રયા, 'હળવુંમળવુ'ં કે 
બી� કોઈ રીત ેસામાિજક મેલિમલાપ ન કરવો જોઈએ. િટઅર 4માં ગાનારાંઓ વધમુાં 
વધ ુબે વ્યિ�ઓના જૂથ (જૂથો)માં જ હોવાં જોઈએ, િસવાય કે તઓે બધાં એક જ 
ઘરનાં કે સપોટ�  બબલનાં લોકો હોય. ભાગ લેનારાં લોકોએ પિબ્લક હેલ્થની સલાહનું 
પાલન કરવું જોઈએ, જમેાં તમે જમેની સાથે ન રહેતાં હો તેમનાથી ઓછામાં ઓછંુ 2 
મીટરનું અંતર �ળવવાનો અને કોઈ પણ ઘરનાં ઉંબરાથી અંતર રાખવાનો સમાવેશ 
થાય છે. 

ભાગ લેનારાં લોકોએ કાય�ક્રમમાં ચાલીન ેકે સાઈકલ પર જવુ ંજોઈએ અને સલામતીથી 
મુસાફરી કરવાની સલાહ અનુસાર �હેર વાહનોનો ઉપયોગ કરવાનુ ંઅથવા તેમના 
ઘરનાં સભ્યો ન હોય તેવાં કોઈ લોકો સાથ ેએક જ કાર વાપરવાનુ ંટાળવુ ંજોઈએ. 

વધાર ેમાિહતી માટે, કૃપા કરીન ેકલાપ્રદશ�નનુ ંમાગ�દશ�ન અને મહામારી દરમ્યાન 
ધાિમ�ક સ્થળો સલામતીપૂવ�ક વાપરવાં માટેના માગ�દશ�નનું અનસુરણ કરો. 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/performing-arts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july


કામ પર જવંુ 

જો તમે આ સમય દરમ્યાન કામ કરવાનાં હો, તો તમારાથી શ� હોય ત્યાર ેતમાર ે
ઘરથેી કામ કરવાનુ ંચાલુ રાખવું જોઈએ. 

બાળ સંભાળ 

િક્રસમસના સમય દરમ્યાન, સ્થાિનક િનયંત્રણો તેમજ છૂટછાટો અમલમાં રહે છે. એટલા 
માટે નોધંાયેલ બાળક સંભાળ, બાળકોની માટેની દેખરખે હેઠળની અન્ય પ્રવૃિ�ઓ 
તેમજ ચાઈલ્ડકેર બબલોની પરવાનગી છે. જો તમા�ં ચાઈલ્ડકેર બબલ તમારા િક્રસમસ 
બબલનો જ ભાગ હોય, તો તઓે અલગ ઘરનાં લોકો તરીકે ગણાય છે, આથી 25 
િડસેમ્બર ેતમે બી� કોઈ એક જ ઘરનાં લોકો સાથે જોડાઈ શકશો. 

કેર હોમમાં સગાંને મળવા જવંુ 

બધા જ િટઅરોમાં તમે કેર હોમમાં રહેતાં સગાંને મળવા જવાનુ ંચાલુ રાખી શકો છો, 
િસવાય કે તે કેર હોમમાં જો રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોય. કેર હોમમાં પૂરી પાડવામાં 
આવી રહેલી ઝડપી તપાસ (લેટરલ ફ્લો)થી, ત્યાંનાં રહેવાસીઓ િક્રસમસ સુધીમાં દર 
અઠવાિડયે વધુમાં વધ ુબે સગાંને ઈનડોર મળી શકે છે. જો મુલાકાતીનો ટેસ્ટ નેગેટીવ 
હોય, તઓે યોગ્ય PPE પહેરતાં હોય, અને ચેપ િનયંત્રણનાં અન્ય પગલાંનું પાલન કરતાં 
હોય, તો તઓે તેમનાં સ્વજનો સાથે થોડા પ્રમાણમાં શારીિરક સંપક�  કરી શકે, જમે કે 
અંગત સંભાળ પૂરી પાડવી હાથ પકડવો કે ભેટવુ.ં 

આ મુલાકાતો સામાિજક અંતર રાખીન ેતમેજ PPE સાથે, બહારના િવસ્તારમાં અથવા 
અન્ય કોિવડ-સુરિ�ત બનાવાયેલ મુલાકાતીઓ માટેના િવસ્તારોમાં પણ કરી શકાશ.ે 

કોિવડ-19 દરમ્યાન કેર હોમ્સમાં મુલાકાત ેજવા માટેના માગ� િવશેનુ ંમાગ�દશ�ન 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes


યુ.કે.ની અંદર મુસાફરી કરવી 

2 િડસેમ્બરથી, તમારા િટઅરની બહારના િવસ્તારમાં જવા માટેની અને રાિત્ર રોકાણો 
માટેની સલાહ તમારા િટઅર પર આધાિરત રહેશ.ે તમારા િટઅર માટેના િનયમો 
તપાસો. 

જો 25 િડસેમ્બર ેિક્રસમસ બબલમાં જોડાવાની તમન ેપરવાનગી અપાયેલી હોય, તો 
તેમને મળવા જવાની મુસાફરી કરવામાં રહેલાં જોખમોનો તમાર ેધ્યાનપૂવ�ક િવચાર 
કરવો જોઈએ. જો તમ ેખૂબ વધાર ેપ્રમાણમાં રોગના ફેલાવાવાળા િવસ્તારમાં રહેતાં હો, 
દાખલા તરીકે, ઈંગ્લેન્ડમાં િટઅર 3માં, તો તમાર ેશ� હોય ત્યાર ેતેનાથી ઓછા 
ફેલાવાવાળા િવસ્તારમાં મુસાફરી કરવાનુ ંટાળવુ ંજોઈએ. જો તમાર ેમુસાફરી કરવી જ 
પડે તેમ હોય, તો તમ ેઅને બી�ં લોકો સલામતીથી મસુાફરી કરી શકો તે માટે 
અગાઉથી ગોઠવણ કરો અને તમારી આગળ જવાની તેમજ પાછા ફરવાની મુસાફરીનું 
ધ્યાનપૂવ�ક આયોજન કરો. તમારા મુકામે પહોચં્યા બાદ, તમાર ેત્યાંના િટઅરના િનયમો 
અનુસરવા જોઈએ, સ્થાિનક રીત ેજ રહો અને ત્યાં પહોચં્યા પછી તે િવસ્તારની અંદર 
િબનજ�રી રીત ેબીજ ેજવાનુ ંટાળો. 

જો તમે સ્કોટલેન્ડ, વેલ્સ અથવા નોધ�ન આયરલેન્ડ જવાનુ ંિવચારી ર�ાં હો, તો તમાર ે
મુસાફરી કરતાં પહેલાં સ્કોટલેન્ડ, વેલ્સ અથવા નોધ�ન આયરલેન્ડ તરફથી માગ�દશ�ન 
વાંચવું જોઈએ. 

તમે 25 િડસેમ્બર પહેલાં કે તે પછી તમારા િક્રસમસ બબલનાં બી�ં ઘરોનાં સભ્યો સાથે 
મળી શકશો નિહ (િસવાય કે તમારા િટઅરના િનયમોમાં તેની પરવાનગી અપાયેલ 
હોય), િસવાય કે કોઈ અપવાદ�પ સંજોગો હોય (દાખલા તરીકે મુસાફરીમાં કોઈ 
અણધારી ખલેલ પડે, અથવા તમારા િક્રસમસ બબલના કોઈ સભ્યને કોરોનાવાઈરસનાં 
િચ�ો શ� થાય અને તમાર ેસેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ંપડે). આમાં નોધ�ન આયરલેન્ડ જઈ 
રહેલાં કે ત્યાંથી આવી રહેલાં લોકોનો સમાવેશ થઈ �ય છે. 

પિરવહનના માગ� સામાન્ય કરતાં વધાર ેવ્યસ્ત હોય એવુ ંબની શકે. તમારઃે 

https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://gov.wales/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19


● પહેલેથી આયોજન કરીન ેનીકળો તે પહેલાં માગ�માં કોઈ ખલેલ છે કે નિહ તે 
તપાસી લેવું જોઈએ, સૌથી વધાર ેભીડવાળા માગ� તેમજ સૌથી વધાર ે
ભીડવાળા સમયો ટાળવા જોઈએ 

● તમારી મસુાફરી દરમ્યાન તમાર ેિબનજ�રી રોકાણો ન કરવાં જોઈએ. 
● �ાં શ� હોય ત્યાર ેતમારા ઘરમાં ન રહેતાં હોય કે િક્રસમસ બબલમાં ન 
હોય તે લોકો સાથે એક જ કારમાં મુસાફરી ન કરવી જોઈએ 

● તમે મુસાફરી કરતાં હો ત્યાર,ે શ� હોય ત્યાં બી�ં લોકોથી તમા�ં અંતર 
�ળવવુ ંજોઈએ 

● િનયિમત રીત ેતમારા હાથ ધોવા કે સેિનટાઈઝ કરવા જોઈએ 

● ઈંગ્લેન્ડમાં �હેર વાહનો પર ચહેરા પર આવરણ પહેરવું જોઈએ, િસવાય કે 
તમન ેતેમાંથી મુિ� મળેલ હોય 

જો જ�ર પડે, તો તમ ેિક્રસમસના સમય દરમ્યાન ઈંગ્લેન્ડમાં તમારા િટઅરના િનયમો 
અનુસાર હોટેલ, હોસ્ટેલ અથવા બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટમાં રહી શકો છો. આમાં 24 અને 
26 િડસેમ્બર વચ્ચે, િટઅર 3 િવસ્તારનો સમાવેશ થાય છે, પરંત ુતમે એકલાં રહેતાં હો 
અથવા તમારા પોતાના ઘરનાં કે સપોટ�  બબલનાં લોકો સાથ ેરહેતાં હો તો જ. કોઈ પણ 
િટઅરમાં તમાર ેહોટેલ, હોસ્ટેલ અથવા બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટમાં િક્રસમસ બબલ તરીકે 
ભેગાં ન થવું જોઈએ, િસવાય કે તમારા િક્રસમસ બબલના કોઈ સભ્ય ત્યાં કાયમી રીત ે
રહેતાં હોય. 

જો જ�ર પડે તો તમ ેતમારા ઘરના સભ્યો અથવા તમારા િક્રસમસ બબલનાં સભ્યો 
સાથે અંગત રીત ેભાડે રાખેલ રહેઠાણમાં રહી શકો છો, જમે કે ર�ઓમાં ભાડે લીધલે 
મકાનમાં. 

જો તમાર ેતમારા િક્રસમસ બબલ સાથે મસુાફરી કરવાની હોય, તો તમે ગમ ેત્યાં હો, 
તમાર ેસલામત મુસાફરીનુ ંમાગ�દશ�ન અનુસરવુ ંજોઈએ. 

િવદેશ મસુાફરી 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers


2 િડસેમ્બરથી તમ ેિવદેશ મુસાફરી કરી શકો, િમત્રો અને કુટંુબીજનોન ેમળવા જવા 
સિહત, જ ેતમારા આખરી સ્થાન પરનાં જ ેકોઈ પણ િનયંત્રણો હોય તેને અધીન રહેશ.ે 
િટઅર 3માં રહેતાં લોકોએ કામ, િશ�ણ અથવા કોઈની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી 
િસવાય બી�ં કોઈ કારણસર તમેના િટઅરમાંથી બહાર નીકળવાનુ ંટાળવું જોઈએ. 
મુસાફરી કરતાં પહેલાં તમાર ેલાગતીવળગતી મુસાફરી અંગેની સલાહ તપાસી લેવી 
જોઈએ. 

િવદેશથી યુ.કે. આવવાની મુસાફરી પર ટ� ાવેલ કોિરડોરના અિભગમ �ારા િનયમન 
રાખવાનુ ંચાલુ રહેશ.ે જ ેલોકો ટ� ાવેલ કોિરડોરની યાદીમાં ન હોય તે દેશ કે પ્રાંતમાંથી 
આવતાં હોય કે ત્યાં થઈન ેઆવ્યાં હોય તેમણે 10 િદવસ સુધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ 
કરવાનુ ંજ�રી રહેશ.ે 15 િડસેમ્બર 2020થી, સરકારની ટ� ાવેલ કોિરડોરની યાદીમાં ન 
સમાવેલ હોય તે દેશોમાંથી યુ.કે. આવી રહેલાં મુસાફરો 5 િદવસ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કયા� 
પછી પોતાનો ટેસ્ટ કરાવી શકશ,ે અને જો તેમના ટેસ્ટનું નગેેિટવ પિરણામ આવે તો 
તેમણે તે પછી આઈસોલેટ કરવાની જ�ર નિહ પડે. 

તમે તમારો સેલ્ફ આઈસોલેશનનો 1૦ િદવસનો સમયગાળો, અથવા ટેસ્ટનું નેગેટીવ 
પિરણામ આવ્યું હોય તો 5 િદવસનો સમયગાળો પૂરો ન કરી લો ત્યાં સુધી િક્રસમસ 
બબલમાં જોડાઈ શકશો નિહ. જો તમન ેકોરોનાવાઈરસનાં િચ�ો હોય અથવા સેલ્ફ-
આઈસોલેટ કરી ર�ાં હો, તો તમાર ેિક્રસમસ બબલ ન જ બનાવવુ ંજોઈએ. 

25 િડસેમ્બર ેઆંતરરા�� ીય મુસાફરી ઉપરના િનયમો બદલાશે નિહ. 

વોલન્ટીયરીગં 

િક્રસમસના સમય દરમ્યાન લોકોન ેટેકો આપવામાં વોલન્ટીયરો (સ્વેચ્છાએ સેવા 
આપતાં લોકો) અત્યંત અગત્યની ભૂિમકા ભજવ ેછે અને તમે બધા િટઅરોમાં તે કરવાનુ ં
ચાલુ રાખી શકશો. 

https://www.gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family


�ાં શ� હોય ત્યાં તમાર ેઘરથેી વોલન્ટીયર કરવુ ંજોઈએ. જો તમ ેતે ન કરી શકો, તો 
તમે તમારા ઘરની બહાર વોલન્ટીયર કરી શકો છો. તમાર ેસલામતીપૂવ�ક કેવી રીત ેમદદ 
કરવી તેના ઉપરની સલાહ અનુસરવી જોઈએ. જો તમ ેવોલન્ટીયરીગં કરી ર�ાં હો, તો 
તમાર ેસામાિજક અંતર �ળવવાનુ ંમાગ�દશ�ન અનસુરવાનું જ રહેશ.ે કોરોનાવાઈરસ 
ધરાવતાં ત્રણમાંથી એક વ્યિ�ન ેતેનાં કોઈ િચ�ો હોતાં નથી અન ેતેઓ પોતાન ેખ્યાલ 
આવ્યા વગર તે ફેલાવતાં હશ.ે જો તમે સલાહ નિહ અનુસરો, તો તમે પોતાન ેચેપ 
લાગવાનુ,ં અથવા તે બી�ં લોકોમાં ફેલાવાનુ ંજોખમ ઊભું કરી શકો છો. જો તમે 
કામના સ્થળે સ્વેચ્છાએ સેવા આપી ર�ાં હો, તો તે સ્થળ કોરોનાવાઈરસ સામ ે
સુર�ાનાં ધોરણો પૂરાં કરતુ ંહોવું જોઈએ. 

કેવી રીત ેવોલન્ટીયર કરવું તે િવશે વધાર ે�ણકારી મેળવો. 

લગ્�ો, િસિવલ પાટ�નરશીપો, તેમજ ફ્યૂનરલો 

2� િડસેમ્બરથી, લગ્�ો, િસિવલ પાટ�નરશીપો, તેમજ ફ્યૂનરલો માટેના િનયમોનો 
આધાર તમ ેકયા િટઅરમાં છો તેના પર રહેશ.ે તમારા િટઅર માટેના િનયમો તપાસો. 

25 િડસેમ્બર,ે લગ્�ો, િસિવલ પાટ�નરશીપો, તેમજ ફ્યૂનરલો ઉપરના િનયમો બદલાશે 
નિહ. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/volunteering/coronavirus-volunteering
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions
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