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 મુસાફરી અને તમારા િક્રસમસ બબલનાં લોકો સાથે રાિત્ર રોકાણ 

 10. 

 તમારા િક્રસમસ બબલને મળ્યા પછી 

આ પાનંુ છાપો 

આ િક્રસમસના સમય ેઆપણે દરકે જણ વાઈરસના ફેલાવા પર કાબૂ રાખવાની અને 
આપણાં સ્વજનોનુ,ં ખાસ કરીન ેજો તઓે અરિ�ત હોય, તમેનું ર�ણ કરવાની અંગત 
જવાબદારી લઈએ તે અત્યંત અગત્યનુ ંછે.. કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) ધરાવતાં 
ત્રણમાંથી એક જણન ેતેનાં કોઈ િચ�ો હોતાં નથી, આથી તઓે પોતાન ેખ્યાલ આવ્યા 
વગર જ તે ફેલાવતાં હશ ેઆથી આ વષ� િક્રસમસની સૌથી સલામત રીત ેઉજવણી 
કરવાનો રસ્તો, તમારા પોતાના ઘરનાં કે હાલનાં સપોટ�  બબલનાં લોકો સાથે જ તમારા 
પોતાના ઘરમાં ઉજવણી કરવાનો છે. તમે જટેલાં વધાર ેલોકોન ેમળશો, એટલંુ જ તમન ે
કોરોનાવાઈરસ લાગવાની કે તે ફેલાવાની શ�તા વધાર ેછે. 

િટઅર 4ના િવસ્તારો, જો તમે િટઅર 4 િવસ્તારમાં રહેતાં હો, તો િક્રસમસના સમય 
દરમ્યાન તમાર ેતમારા િટઅરના િનયમોનું પાલન કરવુ ંજ પડશ.ે એટલે કે તમે બી�ં 
લોકોન ેઘરની અંદર મળી નિહ શકો, િસવાય કે સામાન્ય રીત ેતમે તેમની સાથે રહેતાં 
હો, અથવા તેઓ તમારા હાલના સપોટ�  બબલનો ભાગ હોય. ઘરની બહાર, તમે બી� 
કોઈ ઘરની એક જ વ્યિ�ને મળી શકો છો. 

િટઅર 4માં ન હોય તે િવસ્તારો, જો તમે િટઅર 4 િવસ્તારમાં ન રહેતાં હો, તો તમે 
િક્રસમસના િદવસે (25 િડસેમ્બરના રોજ) વધુમાં વધ ુબી� બે ઘરોનાં લોકોન ે(તમારા 
'િક્રસમસ બબલ'ને) મળી શકો. તમે િટઅર 4 િવસ્તારમાથી કોઈને પણ મળી શકશો 
નિહ. 

તમાર ેજોખમોનો ધ્યાનપૂવ�ક િવચાર કરવો જોઈએ અને જો તમન ેત�ન જ�રી લાગે 
તો જ િક્રસમસ બબલ બનાવવુ ંજોઈએ. �ાં પણ શ� હોય ત્યાર ે�બ� મળવાને 
બદલે બી� શું િવકલ્પો છે તેની ચચા� કરી લો. 

1. િક્રસમસ બબલ બનાવવુ ં
િક્રસમસ બબલો, સપોટ�  બબલો અને ચાઈલ્ડકેર બબલો તે બધી જ જુદી જુદી બાબતો 
છે અને તે દરકેના પોતાના ચો�સ િનયમો છે. 
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િક્રસમસ બબલ ઉપરના િનયમોન ેકાયદો બનાવવામાં આવશ.ે એકવાર તે અમલમાં 
આવશ ેતે પછી, ચેપનો ફેલાવો થતો બને તેટલો ઓછો કરવા માટે તમાર ેિનયમોનું 
પાલન કરવાનુ ંફરિજયાત રહેશ.ે 

તમે િટઅર 4 િવસ્તારમાં ન રહેતાં હો તો જ તમે િક્રસમસ બબલ બનાવી શકશો. જો 
તમન ેિક્રસમસ બબલ બનાવવાની પરવાનગી હોય અને તે બનાવવાનુ ંન�ી કરો, તોઃ 

● તમા�ં િક્રસમસ બબલ તમે બન ેતેટલંુ નાનુ ંરાખો વધુમાં વધ ુબી�ં બે ઘરોનાં 
સભ્યો એ મહ�મ મયા�દા છે, લ� નથી 

● િટઅર 4 િવસ્તારમાથી કોઈની પણ સાથનેા િક્રસમસ બબલમાં જોડાશો નિહ 

● તમારા પોતાના ઘરનાં સભ્યો ન હોય તેવાં લોકો સાથનેો તમામ િબનજ�રી 
સામાિજક સંપક�  શ� તેટલો જલદી, અને તમે તમારા બબલનાં બી�ં ઘરનાં 
સભ્યોન ેમળવાનાં હો તેના ઓછામાં ઓછા પાંચ િદવસ પહેલાંથી, બંધ કરી 
દો 

● તમારા િક્રસમસ બબલને માત્ર અંગત ઘરો, તમારા બગીચા, ધમ�નાં સ્થાનો 
અથવા �હેર ખુલ્લાં સ્થળોમાં જ મળો 

● તમારા બબલનાં લોકોન ેમાત્ર િક્રસમસના િદવસે જ મળો. રાિત્ર રોકાણ કરશો 
નિહ અને તમારી મુલાકાતો બન ેતેટલી ટંૂકી રાખો 

● શ� હોય ત્યાર ેસ્થાિનક જ રહો. �ાં રોગનો ફેલાવો ખૂબ વધાર ેહોય તેવા 
િવસ્તારમાંથી ઓછા ફેલાવાવાળા િવસ્તારમાં મુસાફરી કરવાનુ ંટાળો 

● તમારા િક્રસમસ બબલમાં ન હોય તે લોકોન,ે તમ ેજ ેિટઅરમાં રહેતાં હો ત્યાંના 
િનયમો અનુસાર તમારા ઘરની બહાર જ મળો (િસવાય કે નીચલામાંથી 
ઊપરના િટઅરમાં આવતાં હોય) અને તમ ેજમેની સાથે ન રહેતાં હો તેવાં 
િમત્રો અને કુટંુબીજનોન ેતમારા ઘરમાં કે બગીચામાં સામાિજક રીત ેન મળો, 
િસવાય કે તેઓ તમારા િક્રસમસ બબલનો ભાગ હોય 

તમારા િક્રસમસ બબલને મળતી વખત,ે તમાર ેવાઈરસનો ફેલાવો ઓછો કરવાનાં 
પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. આમાં �ાર ેશ� હોય ત્યાર ેઘરની બહાર 
મળવાનો, ઘરની અંદરની જગ્યાઓમાં શ� તેટલી વધાર ેતા� હવાની અવરજવર 
રાખવાનો, �ાર ેપણ શ� હોય ત્યાર ેજુદાં જુદાં ઘરોનાં લોકો વચ્ચે અંતર રાખવાનો, 
િનયિમત રીત ેઅને 20 સેકંડ સુધી તમારા હાથ ધોવાનો, અને જો તમન ેિચ�ો શ� થાય 



કે કોરોનાવાઈરસના ટેસ્ટનું પોઝીટીવ પિરણામ આવે તો સેલ્ફ-આઈસોલેશનના 
િનયમોનુ ંપાલન કરવાનો સમાવેશ થાય છે. 

જો તમારી કે તમારા ઘરમાં બી� કોઈ સભ્યની તિબયત સારી ન લાગતી હોય કે સેલ્ફ-
આઈસોલેટ કરી ર�ાં હો તો તમાર ેબી� ઘરનાં લોકોન ેમળવા ન જ જવુ ંજોઈએ. જો 
તમન ેિચ�ો હોય, તમારી સ્થાિનક કાઉિન્સલ અથવા તમારી હોિસ્પટલે તમન ેક�ંુ હોય, 
અથવા જો તમે સરકારની પ્રાયોિગક યોજનામાં ભાગ લઈ ર�ાં હો, તો તમાર ેNHS 
પાસેથી મફત ટેસ્ટ મગંાવવો જોઈએ. 

2. જો તમે 70 વષ�થી વધુ ઉંમરનાં હો 
અથવા તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હો 
કુટંુબીજનો અને િમત્રો સાથે આવશ્યક સંપક�  રાખ્યા વગર કેવી રીત ેસા�ં શારીિરક 
અને માનિસક આરોગ્ય �ળવી રાખવાનુ ંકેટલંુ અઘ�ં હોઈ શકે તે ઓળખવાની સાથે 
સાથે, વધાર ેઅરિ�ત લોકો પર મોટાં જોખમો હોવાનો િવચાર કરવાનુ ંખાસ કરીન ે
અગત્યનું છે. 

જો તમે 70 વષ�થી વધ ુઉંમરનાં હો અથવા તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હો તો 
જોખમોનો ખૂબ ધ્યાનપૂવ�ક િવચાર કરો. સૌથી વધાર ેસલામત વલણ કદાચ િક્રસમસ 
બબલ નિહ બનાવવાનુ ંછે 

જો તમન ેિક્રસમસ બબલ બનાવવાની પરવાનગી હોય અને તે બનાવવાનુ ંન�ી કરો, 
તો ખાસ કરીન ેમાગ�દશ�નનું પાલન કરવાનુ ંધ્યાન રાખોઃ 

● શ� હોય ત્યાર ેઘરની બહાર જ મળો 

● તમારા હાથ િનયિમત રીત ેધઓુ 

● તમે જમેની સાથે ન રહેતાં હો તમેનાથી અંતર રાખો 

● જો તમે ઘરની અંદર મળો, તો ઘરમાં તા� હવા આવવા દઈન ેસા�ં 
વેન્ટીલેશન રાખો 

જો તમે તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હોય તેવી કોઈ વ્યિ�ની સાથે એક જ ઘરમાં 
રહેતાં હો અથવા તમેના સપોટ�  બબલમાં હો, તો સૌથી વધાર ેસલામત વલણ મોટા 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


િક્રસમસ બબલમાં નિહ જોડાવાનુ ંછે જથેી તેમના આરોગ્ય પરનાં જોખમો ઘટાડવામાં 
મદદ થાય. 

2.1 જો તમે સપોટ�  બબલમાં હો 
જો તમે િટઅર 4માં રહેતી કોઈ વ્યિ� સાથે હાલના સપોટ�  બબલમાં હો, તો તમે 
િક્રસમસના િદવસે એકબી�ંને મળી શકો છો. જો તમ ેઆમ કરવાનુ ંપસંદ કરો, તો 
તમાર ેબી�ં કોઈની સાથે િક્રસમસ બબલમાં જોડાવુ ંન જ જોઈએ. 

હાલનાં સપોટ�  બબલોને ત્રણ ઘરોની મયા�દા પ્રિત એક ઘર તરીકે ગણવામાં આવે છે. 
એટલે કે જો તમે િટઅર 4 િવસ્તારની બહાર કોઈ એક સપોટ�  બબલમાં હો, તો તમે બંન ે
સાથે મળીને બી�ં બે ઘરો સાથે એક િક્રસમસ બબલ બનાવી શકો છો. આ માત્ર 
કાયદા �ારા ન�ી કરવામાં આવ્યા મજુબના સપોટ�  બબલોને જ લાગુ પડે છે. પરંતુ, 
તમાર ેઆવું કરવામાં રહેલાં જોખમોનો િવચાર કરવો જોઈએ, અને તેથી તમા�ં 
િક્રસમસ બબલ બન ેતેટલંુ નાનુ ંરાખવું જોઈએ. 

જો તમે 70 વષ�થી વધ ુઉંમરની અથવા તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત વ્યિ� સાથેના 
સપોટ�  બબલમાં હો, તો ખૂબ જ ધ્યાનપૂવ�ક િવચાર કરો. તેમના આરોગ્ય પરનાં 
જોખમો ઘટાડવામાં મદદ માટે, સૌથી સલામત વલણ તમારા પોતાના ઘરનાં કે સપોટ�  
બબલનાં સભ્યો સાથે જ ઉજવણી કરવાનુ ંછે, બી�ં લોકો સાથ ેનિહ. 

િટઅર 4ની બહાર, સપોટ�  બબલમાં રહેલાં બે ઘરો અલગ અલગ િક્રસમસ બબલોમાં 
જોડાઈ શકે છે, પરંતુ તેમણે િક્રસમસના િદવસ પહેલાં અને તે પછી એકબી�ં સાથેનો 
સંપક�  ટાળવો જોઈએ. 

સપોટ�  બબલ બનાવવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા િવશેની માગ�દિશ�કા વાંચો 

2.2 જો તમે ચાઈલ્ડકેર બબલમાં હો 
તમે 25 િડસેમ્બરના િદવસે ચાઈલ્ડકેર બબલ વાપરવાનુ ંચાલુ રાખી શકો છો, િટઅર 
4ના િવસ્તાર સિહત, પરંતુ તે બાળકની સંભાળ માટે વાજબી રીત ેજ�રી હોય અને 
�ાં બી� કોઈ વાજબી િવકલ્પો ન હોય ત્યાં જ. જો તમે તમારા ચાઈલ્ડકેર બબલનાં 
બી�ં ઘરનાં લોકો સાથે સામાિજક રીત ેમળવા માગતાં હો, તો તમાર ેતમેનો તમારા 
િક્રસમસ બબલમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ, પરંતુ જો તમારા બંનેમાંથી કોઈ િટઅર 4માં 
ન રહેતું હોય તો જ તે કરી શકો છો. તમે અને તમારા ચાઈલ્ડકેર બબલમાં રહેલાં બી�ં 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


ઘરોનાં લોકોની ગણતરી િક્રસમસ બબલો માટેની ત્રણ ઘરોની મયા�દા પ્રિત બે ઘરો 
તરીકે કરવામાં આવશ.ે 

ચાઈલ્ડકેર બબલ બનાવવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા િવશેની માગ�દિશ�કા વાંચો 

2.3 18 વષ�થી નાની ઉંમરનાં બાળકોનાં અલગ થયેલાં 
માતાિપતા 
જ ેબાળકોનાં (18 વષ�થી નાનાં) માતાિપતા સાથે ન રહેતાં હોય તેઓ માતા અને િપતા 
બંનેના િક્રસમસ બબલોનો ભાગ બની શકે છે, જો તમેનાં માતાિપતા તેમનાં અલગ 
બબલો બનાવવાનાં હોય તો. બી�ં કોઈએ પણ બે બબલોમાં ન હોવું જોઈએ. 

જો માતા કે િપતા બેમાંથી કોઈ એક અથવા બંને િટઅર 4 િવસ્તારમાં રહેતાં હોય, તો 
બાળકો તમેનાં માતા અને િપતાનાં ઘરો વચ્ચે આવન �વન ચાલુ રાખી શકે છે, પરંતુ તે 
બંને ઘરોમાંથી કોઈન ેપણ બી�ં લોકો સાથ ેિક્રસમસ બબલ બનાવવાની પરવાનગી 
નથી. 

2.4 તમે સામાન્ય રીતે જમેની સાથે રહેતાં હો તેમના કરતાં 
જુદાં લોકો સાથે િક્રસમસ બબલ બનાવવંુ 
જો તમન ેિક્રસમસ બબલ બનાવવાની પરવાનગી હોય, તમે સામાન્ય રીત ેજમેની સાથે 
રહેતાં હો તેમના કરતાં જુદાં લોકો સાથે િક્રસમસ બબલ બનાવી શકો છો. જો તમે અને 
તમે જમેની સાથે રહેતાં હો તે લોકો જુદાં જુદાં િક્રસમસ બબલમાં રહેવા માગતાં હો, તો 
તમે તે ઘરનાં લોકો તમેજ બી� એક ઘરનાં લોકો સાથે િક્રસમસ બબલ બનાવી શકો 
છો (આન ેત્રણ ઘરો તરીકે ગણવામાં આવશ)ે. તમાર ે�ાં દરકે જણ એક જ િક્રસમસ 
બબલમાં ન હોય તેવાં ઘરોનાં લોકો િવશેની માગ�દિશ�કા નીચે વાંચવી જોઈએ. 

2.5 તમે ર�ઓ માટે યુિનવિસ�ટીથી ઘર ેરહેવા આવેલા 
િવ�ાથ� હો 
જો તમે ર�ઓ માટે યુિનવિસ�ટીથી ઘર ેઆવેલાં િવ�ાથ� હો, તો તમે જ ેઘર ેપાછાં 
આવ્યાં હો, તે ઘરનો ભાગ હોવા તરીકે તમ ેગણાવ છો. તમે સત્રના સમય દરમ્યાન જનેી 
સાથે રહેતાં હો તે લોકોના ઘરનો ભાગ હોવા તરીકે આ સમય માટે તમન ેગણવામાં 
આવશ ેનિહ. 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-childcare-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family#households-where-everybody-is-not-in-the-same-christmas-bubble
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family#households-where-everybody-is-not-in-the-same-christmas-bubble
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses/student-movement-and-plans-for-the-end-of-autumn-2020-term


3. તમારા િક્રસમસ બબલ અને બી�ં િમત્રો 
અને કુટંુબીજનો સાથે મળવુ ં
તમા�ં પોતાનુ ંઅને તમારાં સ્વજનોનુ ંર�ણ કરવા માટે બબલ બનાવવામાં સંકળાયેલાં 
જોખમો િવશે ધ્યાનપૂવ�ક િવચાર કરો. તમન ેતે કરવુ ંજ�રી લાગે તો જ ત ેકરો. 
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) ધરાવતાં ત્રણમાંથી એક વ્યિ�ન ેતેનાં કોઈ િચ�ો જણાતાં 
નથી અને તેઓ પોતાન ેખ્યાલ આવ્યા વગર તે ફેલાવતાં હશ.ે િક્રસમસ બબલમાં રહેલ 
દરકે વ્યિ� વાઈરસનો ચેપ લાગવા તમેજ તનેો ફેલાવો અટકાવવા માટેનાં સ્પ� પગલાં 
લેવા માટે જવાબદાર છે. જો તમ ેઆ િનયમોનુ ંપાલન નિહ કરો, તો તમે વાઈરસનો ચેપ 
લાગવાનુ ંતેમજ તમારાં િમત્રો અને કુટંુબીજનોમાં તે ફેલાવાનુ ંજોખમ વધારો છો. 

જો તમે અરિ�ત કે તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હોય તેવી કોઈ વ્યિ� સાથેના 
િક્રસમસ બબલમાં હો, તો આ સલાહનું પાલન કરવા માટે તમાર ેખાસ ધ્યાન રાખવું 
જોઈએ. જો તમે તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હો તો શું કરવુ ંજોઈએ તેની વધાર ે
સલાહ આ પાન ઉપર નીચે આપેલી છે. 

3.1 તમા�ં િક્રસમસ બબલ બનાવતાં અને તેમને મળતાં 
પહેલા ં
જો તમે િક્રસમસ બબલ બનાવવાની પરવાનગી હોય, અને તે બનાવવાનુ ંન�ી કરો, 
તો શ� તટેલંુ જલદી અને તમારા િક્રસમસ બબલને મળવાના ઓછામાં ઓછા પાંચ 
િદવસ અગાઉથી તમારા ઘરની બહારનાં બી�ં લોકો સાથેનો િબનજ�રી સામાિજક 
સંપક�  બને તેટલો ઓછો કરીન,ે જોખમો ઓછાં કરવા માટેનાં સાવચેતીનાં પગલાં લો. 
જ ેકામદારો ઘરથેી કામ ન કરી શકતાં હોય તેમણે તમેના કામના સ્થળે જવાનું ચાલુ 
રાખી શકે છે. બી�ં લોકો સાથનેા વધારાના કોઈ પણ સંપક�થી તમન ે
કોરોનાવાઈરસનો ચેપ લાગવાનુ ંકે તે ફેલાવાનુ ંજોખમ વધ ેછે. 

3.2 તમારા િક્રસમસ બબલનાં લોકોને ઘરની અંદર મળવંુ 
જો કોઈ તમારા િક્રસમસ બબલમાં હોય તો તમે 25 િડસેમ્બરના િદવસે એકબી�ંના 
ઘર ેમળવા જઈ શકો છો, પરંતુ તમાર ેત્યાં રાિત્ર રોકાણ ન જ કરવુ ંજોઈએ. તમે સાથે 
ધમ�નાં સ્થાને પણ જઈ શકો છો, અથવા �હેર ખુલ્લાં સ્થળોમાં પણ મળી શકો છો. તમે 

https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family#if-you-are-clinically-extremely-vulnerable
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તમારા િક્રસમસ બબલનાં લોકો સાથે બી�ં કોઈ મકાનની અંદરનાં સ્થળોમાં મળી 
શકો નિહ, જમે કે પબ, હોટેલ, દુકાન, િથયેટર કે રસે્ટોરંટમાં. આ ગોઠવણોમાં, તમે કોન ે
મળી શકો અને કોન ેનિહ, તનેો આધાર તમારા િટઅર પર રહેલો હશે. 

તમે જમેની સાથે ન રહેતાં હો તવેાં િમત્રો અને કુટંુબીજનોન ેતમારા ઘરમાં કે બગીચામાં 
ન મળો, િસવાય કે તઓે તમારા િક્રસમસ બબલનો ભાગ હોય તમે જ ેિટઅરમાં રહેતાં 
હો ત્યાંના િનયમો અનુસાર, તમારા િક્રસમસ બબલમાં ન હોય ત ેલોકોન ેતમારા ઘરની 
બહાર મળવાનુ ંચાલુ રાખી શકો, પરંતુ તમામ િબન-આવશ્યક સંપક� બન ેતેટલા 
ઓછા કરી દેવાનું તમાર ેલ� રાખવું જોઈએ. તમે જ ેિટઅરમાંથી આવતાં હો તેના 
કરતાં વધાર ેકડક િનયમોવાળા િટઅરમાં જઈ ર�ાં હો, તો તમાર ેત્યાંના વધાર ેકડક 
િનયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. 

જ ેલોકોએ તેઓ સામાન્ય રીત ેજમેની સાથે રહેતાં હોય તેમના કરતાં જુદાં લોકો સાથે 
િક્રસમસ બબલ બનાવવાનુ ંન�ી કયુ� હોય, અને જ ેલોકોએ િક્રસમસ બબલ નિહ 
બનાવવાનુ ંન�ી કયુ� હોય તેમના માટે તેની ખાસ અલગ માગ�દિશ�કાઓ છે. 

અમ ે�ણીએ છીએ કે મકાનોની અંદરનાં બંિધયાર સ્થાનોમાં સહેલાઈથી વાઈરસ લાગે 
અને ફેલાય છે, ખાસ કરીન ે�ાં તા� હવાની અવરજવર બહુ ઓછી હોય. એટલા 
માટે તમારા િક્રસમસ બબલને મળતી વખતે, તમાર ેવાઈરસનો ફેલાવો રોકવા માટે આ 
પગલાં લેવાં જોઈએઃ 

● તમારી મુલાકાતો ટંૂકી રાખો, કારણ કે તમ ેજટેલંુ લાંબંુ રોકાશો તટેલંુ જ 
રોગના ફેલાવાનુ ંજોખમ વધ ેછે 

● તમારા હાથ અવારનવાર ધુઓ 

● સ્પશ� થતો હોય તેવી જગ્યાઓ િનયિમત રીત ેસાફ કરો, જમે કે દરવા�નાં 
હેન્ડલો અને સપાટીઓ 

● જમેની સાથે ન રહેતાં હો તેવાં લોકો સાથે બને તેટલંુ સામાિજક અંતર �ળવી 
રાખવું જોઈએ 

● મુલાકાત દરમ્યાન અને મુલાકાતીઓ જતા ર�ા પછી પણ તમે બારીઓ અને 
બારણાં ખોલીને બને તેટલી તા� હવા અંદર આવવા દો, ઠંડી ન પડે તેવી 
રીત,ે તનેી ખાતરી કરો. 
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�ાં જ�રી હોય ત્યાં લોકો બી�ં લોકોનાં ઘરોમાં કામ કરવાનુ ંચાલુ રાખી શકે છે, જમે 
કે આયાઓ, સફાઈ કામદારો અથવા વપેારી માણસો. જોખમ ઘટાડવા માટે, તમેણે 
�ાર ેપણ શ� હોય ત્યાર ેસામાિજક અંતર �ળવવુ ંજોઈએ, અને �ાં િક્રસમસ 
બબલો ગોઠવવામાં આવ્યાં હોય તે ઘરોમાં જો બની શકે તો ન જવુ ંજોઈએ. 

3.3 તમારા િક્રસમસ બબલનાં લોકોને ઘરની બહાર મળવંુ 
તમે તમારા િક્રસમસ બબલનાં લોકો સાથ ેતમારા ઘરના બગીચામાં કે �હેર ખુલ્લા 
સ્થળે સાથ ેરહી શકો છો. તમારા િક્રસમસ બબલમાં ન હોય તે લોકોન ેતમ ેતમારા 
ઘરની બહાર, તમે જ ેિટઅરમાં મળી ર�ાં હો ત્યાંના િનયમો અનુસાર, મળવાનું ચાલુ 
રાખી શકો છો, પરંતુ આ સમય દરમ્યાન તમાર ેબધા િબનજ�રી સંપક� ટાળવાનુ ં
લ� રાખવું જોઈએ. 

�હેર ખુલ્લાં સ્થળોમાં આમનો સમાવેશ થાય છેઃ 

● બગીચા, દિરયાિકનારા, �હેર જનતા માટે ખુલ્લા હોય તેવા ગ્રામીણ 
િવસ્તારોના ભાગ 

● �હેર બગીચાઓ (તમાર ેત્યાં પ્રવેશ માટે પૈસા ચૂકવવાના હોય કે નિહ) 

● અલોટમેન્ટ્સ 

● રમતનાં મદેાનો 

4. �ાં દરકે જણ એક જ િક્રસમસ બબલમાં 
ન હોય તેવાં ઘરો 
તમારા ઘરનાં લોકો - સામાન્ય રીત ેતમે જમેની સાથે રહેતાં હો તે લોકો - કરતાં જુદાં 
લોકો સાથ ેજો તમે િક્રસમસ બબલ બનાવવાનુ ંન�ી કયુ� હોય, તો તમાર ેતમારા ઘરની 
અંદરનાં લોકો તેમજ બબલોની વચ્ચેનાં લોકોમાં વાઈરસનો ફેલાવો થાય તવેી તકો ના 
મળે તે માટે વધારાનાં પગલાં લેવાં જોઈએ. 

આમાં સમાવેશ થઈ શકેઃ કોઈ તમારા ઘરનાં સભ્યોન ેમળવા આવીન ેપાછાં �ય તે 
પછી બારણાનાં હેન્ડલો જવેી સપાટીઓ અને સંપક�નાં સ્થાનો સાફ કરવા અને બને 
તેટલી તા� હવા અંદર આવવા દેવા જવેાં વધારાનાં સાવચેતીનાં પગલાં લેવાં 
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5. જો તમે િક્રસમસ બબલ ન બનાવવાનંુ 
પસંદ કરો 
જો તમે િક્રસમસ બબલ નિહ બનાવવાનું ન�ી કરો, તો તમાર ેતમારા િવસ્તારના 
િનયમો અનસુરવાનું ચાલુ રાખવું જ જોઈએ. િટઅર 1 િવસ્તારમાં આનો અથ� એવો 
થશ,ે કે તમ ેબી�ં લોકોન ેઅંગત ઘરોમાં વધુમાં વધ ુછ જણાંના જૂથમાં મળી શકો, 
પરંતુ જો તઓે પણ િટઅર 1 િવસ્તારમાંથી આવતાં હોય અને તમેણે િક્રસમસ બબલ ન 
બનાવેલંુ હોય. 

જો તમા�ં સપોટ�  બબલ હોય તો તમે તમેને મળવાનુ ંપણ ચાલુ રાખી શકો છો. 

6. સેલ્ફ-આઈસોલેશન અને િક્રસમસ 
બબલો 
તમાર ેસેલ્ફ-આઈસોલેશ પરના િનયમો અનુસરવા જ જોઈએ, જ ેજો તમને, તમ ેજમેની 
સાથે રહેતાં હો તેમાંથી કોઈન,ે તમારા ચાઈલ્ડકેર અથવા સપોટ�  બબલમાંથી કોઈન,ે 
અથવા તમ ેજમેના સંપક�માં આવ્યાં હોય તેવી કોઈ વ્યિ�ને જો િચ�ો શ� થાય કે 
કોરોનાવાઈરસના ટેસ્ટનું પોઝીટીવ પિરણામ આવ્યું હોય, તો આ લાગુ પડે છે. એટલે કે 
જો તમને કોરોનાવાઈરસનાં િચ�ો હોય અથવા સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરી ર�ાં હો, તો 
તમાર ેિક્રસમસ બબલ ન જ બનાવવુ ંજોઈએ. આ િનયમો કાયદો છે અને તમાર ેતેનું 
પાલન કરવું જ જોઈએ, પછી તનેા લીધ ેતમ ેિક્રસમસના િદવસે િમત્રો અને કુટંુબીજનોન ે
ન મળી શકો તો પણ. 

જો તમારા િક્રસમસ બબલના કોઈ સભ્યના કોરોનાવાઈરસના ટેસ્ટનું પોઝીટીવ 
પિરણામ આવ ેકે તમેન ે25 િડસેમ્બરના િદવસે અથવા બબલનાં સભ્યો છેલ્લે મળ્યા 
હોય તેના 48 કલાક પછી કોરોનાવાઈરસનાં િચ�ો શ� થાય, તો બબલનાં બધાં જ 
સભ્યોએ તઓે એક જ ઘરનાં સભ્યો હોય તવેી રીત ેસેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવાનુ ંજ રહેશ.ે 

7. જો તમે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હો 
કુટંુબીજનો અને િમત્રો સાથે આવશ્યક સંપક�  રાખ્યા વગર સા�ં શારીિરક અને 
માનિસક આરોગ્ય �ળવી રાખવાનુ ંકેટલંુ અઘ�ં હોઈ શકે તે ઓળખવાની સાથે, 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
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વધાર ેઅરિ�ત લોકો પરનાં જોખમો િવશ ેપણ આપણે સહુ િવચાર કરીએ તે ખાસ 
કરીન ેઅગત્યનું છે. જો તમે િક્રસમસ બબલ બનાવવાનુ ંન�ી કરો જ, તો તમાર ે
તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત લોકો માટેની માગ�દિશ�કામાં જણાવવામાં આવેલાં 
સાવચેતીનાં વધારાનાં પગલાં લેવાં જોઈએ. તમારા બબલમાં રહેલાં બી�ં લોકોએ 
તમારી પર વધેલા જોખમનો ખ્યાલ રાખવો જોઈએ અને તમે સાથે મળે તેની આગળના 
િદવસો દરમ્યાન વધાર ેસ�ગ રહેવું જોઈએ. 

જો તમે તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હોય તેવી કોઈ વ્યિ� સાથે હાલમાં એક જ 
ઘરમાં રહેતાં હો કે તમેના સપોટ�  બબલમાં હો, તો ધ્યાનપૂવ�ક િવચાર કરો. તેમના 
આરોગ્ય પરનાં જોખમો ઘટાડવામાં મદદ માટે, સૌથી સલામત વલણ તમારા પોતાના 
ઘરનાં કે સપોટ�  બબલનાં સભ્યો સાથે જ ઉજવણી કરવાનુ ંછે, બી�ં લોકો સાથે નિહ. 

8. જો તમે કેર હોમનાં રહેવાસી હો 
કેર હોમ્સ િવશેની માગ�દિશ�કા ઈગ્લેન્ડન ેલાગુ પડે છે - વેલ્સ, સ્કોટલેન્ડ, અને નોધ�ન 
આયરલેન્ડ માટેની માગ�દિશ�કા જુઓ. 

કેર હોમની બહારનાં બી�ં લોકો સાથે સમય વીતાવવાથી રહેવાસીઓ પર તેમજ તઓે 
તેમના હોમમાં પાછાં ફર ેતે પછી ત્યાંનાં બી�ં રહેવાસીઓ પર પણ કોરોનાવાઈરસના 
ફેલાવાનુ ંજોખમ વધશ ેઅને તેના લીધે તમારા કેર હોમ પર વધારાનો બોજો પણ મકૂાઈ 
શકે. આ જોતાં, કેર હોમની બહારની મુલાકાતો, કેર હોમનાં કામ કરવાની ઉંમરનાં 
રહેવાસીઓ માટે જ િવચારવી જોઈએ. રહેવાસીઓ, તેમનાં કુટંુબીજનો તેમજ કેર 
હોમ્સે ખૂબ ધ્યાનપૂવ�ક િવચારવુ ંજોઈએ કે આવું કરવાનું યોગ્ય રહેશ ેકે નિહ, અથવા 
કેર હોમમાં મળવા આવવાનો િવકલ્પ વધાર ેસલામત રીત ેઅથ�પૂણ� સંપક�  પૂરો પાડશ.ે 
કેર હોમની મુલાકાત ેજવા ઉપરનું માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

કામ કરવાની ઉંમરનાં કેટલાંક રહેવાસીઓ બબલ બનાવવા માટે તેમના કેર હોમમાંથી 
બહાર જઈ શકે, જ ેતમેના હોમ સાથેની સહમતીથી અને વ્યિ� પરનાં જોખમની 
આકારણીઓ અનુસાર કરવામાં આવ.ે કેર હોમના રહેવાસી બી� કોઈ એક ઘરની 
સાથે બબલ બનાવી શકે, અને તેમણે કોઈ પણ સમય ેત્રણ ઘરો સાથેનું િક્રસમસ બબલ 
ન બનાવવુ ંજોઈએ. 

જો કેર હોમના કોઈ રહેવાસી િક્રસમસ દરમ્યાન બી� કોઈ ઘર સાથે જોડાય તો તમેણે 
સામાિજક અંતર �ળવવુ ંજોઈએ, િનયિમત રીત ેહાથ ધોવા જોઈએ અને બારીઓ 
તેમજ બારણાં ખોલીન ે�મોમાં પુષ્કળ તા� હવા આવવા દેવી જોઈએે. 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://gov.wales/coronavirus
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes


ઘરનાં બી�ં લોકોએ કેર હોમમાં કોરોનાવાઈરસ પહોચંવાન ેકારણ ેત્યાં રહેતાં અને 
કામ કરતાં બધાં લોકોનાં �વ જોખમમાં મકૂાતાં હોવાનું ઓળખીન,ે કેર હોમના 
રહેવાસી પર તેમજ કેર હોમનાં બી�ં લોકો પરનું જોખમ બને તેટલંુ ઓછંુ રાખવા માટે 
પગલાં લેવાં જોઈએ. બબલનાં બધાં સભ્યોએઃ 

● કેર હોમના રહેવાસી તેમના ઘરમાં આવવાનાં હોય તનેાં બે અઠવાિડયાં પહેલાં 
તેઓ મળતાં હોય તે લોકોની સંખ્યા ઓછી કરીન ેકોરોનાવાઈરસનુ ંસંભિવત 
જોખમ બને તેટલંુ ઓછંુ કરવાનાં પગલાં લેવાં જોઈએ 

● કેર હોમના રહેવાસીન ેકેર હોમની બહાર મળતાં પહેલાં ટેસ્ટ કરાવવા િવશે 
કેર હોમ સાથે વાત કરવી જોઈએ. કેર હોમમાં સલામતીથી પાછા ફરવા માટે, 
રહેવાસીએ ટેસ્ટ કરાવવાનો અને આઈસોલેટ કરવાનુ ંજ�રી રહેશ.ે અમ ે
સંબંિધત માગ�દશ�ન બહાર પાડીન ેટંૂક સમયમાં તે િવશે વધાર ેિવગતો પૂરી 
પાડીશુ.ં 

કેર હોમમાં સલામતીથી પાછા ફરવા માટે, રહેવાસીએ ટેસ્ટ કરાવવાનો અને 
આઈસોલેટ કરવાનુ ંજ�રી રહેશ.ે અમ ેતનેે સંબંિધત માગ�દિશ�કા બહાર પાડીન ેતે 
િવશે વધાર ેિવગતો ટંૂક સમયમાં આપીશુ.ં 

કેર હોમમાં સલામતીથી પાછા ફરવા માટે, રહેવાસીએ ટેસ્ટ કરાવવાનુ ંઅને આઈસોલેટ 
કરવાનુ ંજ�રી રહેશ.ે [વધારાનુ ંમાગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે 

9. મસુાફરી અને તમારા િક્રસમસ બબલનાં 
લોકો સાથે રાિત્ર રોકાણ 
િક્રસમસના સમય દરમ્યાન અથવા િક્રસમસના િદવસે, િટઅર 4 િવસ્તારમાંથી તમાર ે
બી�ં લોકોન ેમળવા માટે ન જ જવુ ંજોઈએ. 

જો તમે િટઅર 3માં કે તેથી નીચલા િવસ્તારમાં હો, અને િક્રસમસ બબલ બનાવવાનું 
પસંદ કરો અને તે બનાવો, તો તમાર ેિબલકુલ પણ મુસાફરી કરવાનાં જોખમો ઉપર 
ખૂબ જ ધ્યાનપૂવ�ક િવચાર કરવો જોઈએ. જો તમે અત્યંત ઊચ્ચ ક�ાની સુર�ાના 
િવસ્તારમાં રહેતાં હો, દાખલા તરીકે, ઈંગ્લેન્ડમાં િટઅર 3માં, તો તમાર ેશ� હોય ત્યાર ે
તેનાથી ઓછો ફેલાવો હોય તવેા િવસ્તારમાં મુસાફરી કરવાનુ ંટાળવું જોઈએ. 

https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes


જો તમાર ેમુસાફરી કરવી જ પડે તેમ હોય, તો તમે અને બી�ં લોકો સલામતીથી 
મુસાફરી કરી શકો તે માટે અગાઉથી ગોઠવણ કરો અને તમારી બહાર જવાની તેમજ 
પાછા ફરવાની મુસાફરીનું ધ્યાનપૂવ�ક આયોજન કરો. 

જો તમે િક્રસમસ બબલ બનાવવા માટે સ્કોટલેન્ડ, વેલ્સ અથવા નોધ�ન આયરલેન્ડ 
જવાનું િવચારી ર�ાં હો, તો તમાર ેતે દેશના િનયમોનુ ંપાલન કરવુ ંજ જોઈએ અને 
મુસાફરી કરો તે પહેલાં સ્કોટલેન્ડ, વેલ્સ અથવા નોધ�ન આયરલેન્ડ તરફથી બહાર 
પડાયેલ માગ�દશ�ન વાંચવુ જોઈએ. તમે ડીવોલ્ડ એડિમિનસ્ટ�ેશન િવસ્તારમાં િક્રસમસ 
બબલમાં જોડાવા માટે િટઅર 4 િવસ્તારમાંથી બહાર જઈ શકશો નિહ. 

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. જો તમાર ે
મુસાફરી કરવી જ પડે, તો તમારઃે 

● 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 

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

મુસાફરી કરવા િવશ ેવધાર ેમાિહતી મેળવો 

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


ઈંગ્લેન્ડમાં િક્રસમસ દરમ્યાન િટઅર 4 બહારના િવસ્તારમાં, તમારા િટઅરના 
સામાિજક રીત ેમળવાના િનયમો અનુસાર તમે અંગત રીત ેભાડે રાખેલ રહેઠાણ, હોટેલ, 
હોસ્ટેલ અથવા બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટમાં રહી શકો છો. િટઅર 3માં આનો સમાવેશ થાય 
છેઃ 24 અન ે26 િડસેમ્બર વચ્ચે, અત્યંત ઉચ્ચ ચેતવણીનો િવસ્તાર, પરંતુ તમ ેએકલાં 
અથવા તમારા પોતાના ઘરનાં સભ્યો સાથે રહેતાં હો તો જ અને િક્રસમસના િદવસે 
તમારા િક્રસમસ બબલને મળવાના હેતુસર તે જ�રી હોય તો જ. જો જ�ર પડે તો તમ ે
તમારા ઘરના સભ્યો અથવા તમારા િક્રસમસ બબલ સાથે અંગત રીત ેભાડે રાખેલ 
રહેઠાણમાં રહી શકો છો. 

કોઈ પણ િટઅરમાં તમાર ેહોટેલ, હોસ્ટેલ અથવા બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટમાં િક્રસમસ 
બબલ તરીકે ભગેાં ન થવું જોઈએ, િસવાય કે તમારા બબલના કોઈ સભ્ય ત્યાં કાયમી 
રીત ેરહેતાં હોય. બી� પ્રકારના િબન-અંગત રહેઠાણો માટે પણ આ લાગુ પડે છે 
(દાખલા તરીકે કોઈ શૈ�િણક સંસ્થાન અથવા બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ). જો આ તમન ેલાગુ 
પડતું હોય, તો રસે્ટોરંટ જવેી કોઈ સિહયારી સુિવધાઓ કે સ્થળોમાં તમારા િક્રસમસ 
બબલને મળશો નિહ. 

જો તમે િવદેશથી ય.ુકે. આવી ર�ાં હો, તો તમે અને તમારા ઘરનાં સભ્યો િક્રસમસના 
િદવસે િક્રસમસ બબલમાં જોડાઈ શકો. પરંતુ, જો તમે સામાન્ય રીત ેિવદેશ રહેતાં હો 
અને યુ.કે.માં િમત્રો અને કુટંુબીજનોન ેમળવા આવ્યાં હો, તો િક્રસમસ બબલ 
બનાવવાના હેતુસર તમન ેઅલગ ઘર તરીકે ગણવામાં આવશ.ે 

જો તમે ટ� ાવેલ કોિરડોરની યાદીમાં ન હોય તે દેશ કે પ્રાંતમાંથી ય.ુકે. આવ્યાં હો કે ત્યાં 
થઈન ેમુસાફરી કરીન ેઆવ્યાં હો, તો તમાર ે10 િદવસ માટે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ં
જ�રી રહેશ,ે અથવા 5 િદવસના આઈસોલેશનના પછી ટેસ્ટ કરાવી શકો અને તેનું 
નેગેટીવ રીઝલ્ટ આવ ેતો તમા�ં સેલ્ફ-આઈસોલેશન પૂ�ં કરી શકો. 

10. તમારા િક્રસમસ બબલને મળ્યા પછી 
25 િડસેમ્બરના િદવસે તમારા િક્રસમસ બબલને મળ્યા પછી, તમ ેજમેની સાથે ન રહેતાં 
હો તે લોકો સાથેનો સંપક�  તમાર ેબને તેટલો ઓછો કરી દેવો જોઈએ. તમારા સ્થાિનક 
િટઅરન ેલાગતાવળગતા િનયમો લાગુ પડવા હોવા છતાં, તમાર ેવધારાની સાવચેતી 
રાખવી જોઈએ, અને તમારા ઘરની બહારનાં િમત્રો અથવા કુટંુબીજનોન ેમળવું કે નિહ 
તેનો ધ્યાનથી િવચાર કરવો જોઈએ. આમાં, નવ વષ�ની સંધ્યાએ પણ નિહ મળવાનો 
પણ સમાવેશ થઈ �ય છે, પછી ભલે તમારી તિબયત સારી લાગતી હોય. 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel


કોરોનવાઈરસ ધરાવતી ત્રણમાંથી લગભગ એક વ્યિ�ને તનેાં કોઈ િચ�ો હોતાં નથી, 
અને તેઓ હજુ પણ ત ેબી�ં લોકોમાં ફેલાવી શકે છે. 

જો તમે ઘરથેી કામ ન કરી શકતાં હો તો તમ ેકામ પર જઈ શકો છો, પરંતુ તમાર ે
િબનજ�રી સામાિજક હળવામળવાનુ ંટાળવું જોઈએ. બી�ં લોકો સાથનેા વધારાના 
કોઈ પણ સંપક�થી તમને કોરોનાવાઈરસનો ચેપ લાગવાનુ ંકે તે ફેલાવાનુ ંજોખમ વધે છે. 
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