� લોકો કોિવડ-19થી તબીબી ર�તે અત્યંત
અર�ક્ષત હોય તેમને િશલ્ડ કરવાં અને રક્ષણ
કરવા િવશેની માગર્દિશ�કા
7 �ન્�ુઆર� 2021ના રોજ �ુધારાયેલ

આ માગર્દિશ�કા કોના માટ� છે
આ માગર્દિશ�કા �ગ્લેન્ડમાં �મને તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત તર�ક�
ઓળખવામાં આવ્યાં હોય તે દર� ક જણ માટ� છે . જો તમે આ �ૂથમાં આવતાં હો,
તો તમને આ પહ�લાં NHS અથવા તમારા �.પી. તરફથી આ જણાવતો પત્ર
મળ્યો હશે. તમને કદાચ � ૂતકાળમાં િશ�લ્ડ�ગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી
હશે.
િશ�લ્ડ�ગની આ માગર્દિશ�કા માત્ર તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત લોકોને જ લા�ુ
પડ� છે . તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત હોય તેવી કોઈ વ્ય�ક્તની સાથે એક જ

ઘરમાં રહ�તાં બી�ં લોકોને આ માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કરવાની સલાહ
આપવામાં આવતી નથી.
તેના બદલે તેમણે 5 �ન્�ુઆર� 2021થી અમલમાં આવેલ રાષ્ટ્ર�ય
લૉકડાઉનની માગર્દિશ�કામાં આપવામાં આવેલ સામાન્ય સલાહ તેમજ િનયમનો
અ�ુસરવાં જોઈએ.
સામાન્ય જનતાને આપવામાં આવતાં પહ�લાં અને જોઈન્ટ કિમ�ટ ઓન
વેક્સીનેશન એન્ડ ઈમ્�ુનાઈઝેશન (JCVI)દ્વારા ન�� કરવામાં આવેલ અગ્રતા
ક્રમ અ�ુસાર, તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત લોકોને કોિવડ-19 રસી
મેળવવાની અગ્રતા આપવામાં આવશે. રસી મેળવવા માટ� તમને �ાર� અને
ક�વી ર�તે બોલાવવામાં આવશે તેની વ�ુ મા�હતી સાથે NHS ફર�થી તમારો
સંપકર્ કરશે.
કોિવડ-19 સામે તમા�ું રક્ષણ કરવામાં આ રસી ઘણો અગત્યનો ફાળો આપશે
તેવી શ�તા છે . તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત લોકોને સામાન્ય જનતાનાં
લોકો કરતાં પહ�લાં કોિવડ-19 રસી મળશે તેવી અપેક્ષા છે . તમાર� સ્થાિનક
NHS ખાતર� કરશે ક� તમને બને તેટલી સલામતી� ૂવર્ક રસી તેમજ જો કોઈ
સંભાળ ક� સહાયની જ�રત હોય તો તે પણ મળ� શક�. તમે રસીના બંને ડોઝ
લઈ લીધા હોય તો પણ બી� � ૂચના ન મળે ત્યાં �ુધી તમાર� િશ�લ્ડ�ગની આ
સલાહ અ�ુસરવા�ુ ં ચા�ુ રાખ�ું જોઈએ, � દરમ્યાન બધાં �ૂથનાં લોકો પર
રસીની અસરોની અમાર� આકારણી કરવા�ુ ં ચા�ુ છે . તમે �મની સાથે રહ�તાં
હો તેમણે �હ�ર આરોગ્યના િનયમો તેમજ માગર્દિશ�કા �યાં �ુધી અમલમાં હોય
ત્યાં �ુધી તે� ુ ં પાલન ચા�ુ રાખ�ું જોઈએ, જો તમે અને તેમણે પણ રસી લઈ
લીધી હોય તો પણ.

�ું બદલા�ું છે
કોિવડ-19 ક�સની સંખ્યા હાલમાં � ૂબ જ વધાર� છે અને દ� શભરમાં તે અત્યંત
ઝડપથી વધી રહ્યા છે , � કોિવડ-19ના નવા પ્રકારને કારણે છે .
�ગ્લેન્ડમાં તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત હોય તે લોકો સ�હત દર� ક જણે
નવી રાષ્ટ્ર�ય લૉકડાઉનની માગર્દિશ�કા અ�ુસરવી આવશ્યક છે , � સરકાર
દ્વારા ન�� કરવામાં આવી છે અને સમગ્ર જનવસ્તીને લા�ુ પડ� છે . આ
િનયંત્રણો �ુજબઃ
1. લોકોએ ઘર� જ રહ�� ું આવશ્યક છે , અ�ુક સ્પષ્ટ કરાયેલ હ�� ુઓ િસવાય
ુ
2. સાથે રહ�તાં ન હોય તેમને લોકોએ મળ�ું ન�હ, અ�ુક સ્પષ્ટ કરાયેલ હ��ઓ
િસવાય
3. અ�ુક ધંધાઓ તેમજ સ્થળો બંધ કરવાં
ુ ર�ના અધર્ સત્ર �ુધી સ્�ૂલથી �ૂર, ઘર�
4. બાળકો અને �ુવાન લોકોને ફ��આ
રહ�ને ભણવામાં ટ�કો આપવો, અર�ક્ષત બાળકો તેમજ �ક્ર�ટકલ વકર્ રોનાં
બાળકો િસવાય, �ઓ હ�ુ પણ સ્�ૂલે જઈ શક�.
નીચે આપેલી નવી મા�હતીમાં કોિવડ-19થી તમા�ું રક્ષણ કરવા, તબીબી ર�તે
અત્યંત અર�ક્ષત લોકો માટ�ની વધારાની માગર્દિશ�કા સમાવવામાં આવી છે .
અમે તમને આ માગર્દિશ�કાના અ�ુક ભાગ સાથે તમને અલગથી પત્ર પણ
લખી�ુ.ં
િશ�લ્ડ�ગનાં આ નવાં ઔપચા�રક પગલાં રાષ્ટ્ર�ય લૉકડાઉનના સમય દરમ્યાન
સમગ્ર �ગ્લેન્ડમાં લા�ુ પડશે.

સામા�જક ર�તે હળ�ુમળ�ુ
ં
ં
નવી રાષ્ટ્ર�ય લૉકડાઉનની માગર્દિશ�કા, � દર� ક જણને લા�ુ પડ� છે , તે �ુજબ
ક�ટલાક મયાર્�દત િનિ�ત હ�� ુઓ, � આ માગર્દિશ�કામાં જણાવેલાં છે , તે િસવાય
તમાર� તમારા ઘર ક� બગીચાની બહાર ન જ જ�ું જોઈએ.
તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત લોકોને બને તેટ�ું ઘરમાં જ રહ�વાની અમાર�
સલાહ છે .
તમે કસરત કરવા ક� આરોગ્યને લગતી અપોઈન્ટમેન્ટો માટ� હ�ુ પણ બહાર
જઈ શકો, પરં � ુ તમારા ઘરની બહારનાં લોકો સાથેના બધા જ સંપક� બને
તેટલા ઓછા રાખવાનો પ્રયત્ન કરો અને ભીડવળા િવસ્તારોમાં ન �વ.
તમે તમારા સપોટર્ બબલને હ�ુ પણ મળ� શકો છો, પરં � ુ તમે �મની સાથે ન
રહ�તાં હો તેવાં બી�ં લોકોને મળ� શકો ન�હ, િસવાય ક� તેઓ તમારા સપોટર્
બબલનો �હસ્સો હોય. બહારના �ુલ્લા િવસ્તારમાં તમે કસરત માટ� બી� કોઈ
ઘરની એક જ વ્ય�ક્તને મળ� શકો છો. આ વ્યાપક રાષ્ટ્ર�ય િનયમોનોનો ભાગ
છે , � દર� ક જણને લા�ુ પડ� છે .
તમારા ઘરનાં લોકોથી 2 મીટર �ૂર રહ�વાનો પ્રયત્ન કરો, ખાસ કર�ને જો
તેમને વાઈરસનાં કોઈ �ચહ્નો દ� ખાતાં હોય અથવા તેમને સેલ્ફ-આઈસોલેટ
કરવાની સલાહ આપવામાં આવી હોય.

કામ
તમને ઘર� રહ�ને કામ કરવાની સખત સલાહ આપવામાં આવે છે , કારણ ક�
તમારા િવસ્તારમાં વાઈરસના ફ�લાવાનો દર હાલમાં � ૂબ વધાર� હોઈ શક� છે .
જો તમે ઘર� થી કામ ન કર� શકો, તો તમાર� કામ પર ન જ�ું જોઈએ.

�યાં શ� હોય ત્યાં તમે ઘર� રહ�ને કામ કર� શકો તે માટ� તમને થોડા સમય
� ૂર�ું બી�ુ ં કોઈ કામ આપવામાં આવે અથવા તમારા કામની પદ્ધિત બદલવા
માટ� તમે તમારા એમ્પ્લોયર સાથે વાત કર� શકો.
જો તમને ઘર� થી કામ કરવા માટ� સહાયતાની જ�રત હોય, તો તમે Access to
Work માટ� અર� કર� શકો છો. � એમ્પ્લોયરોએ કામની પ�ર�સ્થિતમાં વાજબી
સાધારણ ફ�રફારો કરવા ઉપરાંત અસમથર્તા સંબિં ધત � �ુધારા કરવા જ�ર�
બને તેના માટ� થતા વધારાના ખચર્માં Access to Work દ્વારા તેમને સહાયતા
� ૂર� પાડવામાં આવશે.
જો તમે બી� કોઈ ગોઠવણો ન કર� શકો, તો તમારા
એમ્પ્લોયર કોરોનાવાઈરસ જોબ ર�ટ�ન્શન સ્ક�મ હ�ઠળ તમને ફરલો કર� શક�
છે , � એિપ્રલ 2021ના �ત �ુધી લંબાવવામાં આવી છે . આ શ� છે ક� ન�હ
તે િવશે તમાર� તમારા એમ્પ્લોયર સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ.
તમને કામ પર ન�હ જવાની સલાહ આપવામાં આવી રહ� હોવાથી, તમે કદાચ
સ્ટ�ટ�ુટર� િસક પે (બીમાર�નો કાયદ� સરનો પગાર (SSP)) અથવા
એમ્પ્લોયમેન્ટ સપોટર્ અલાવન્સ (રોજગારમાં ટ�કો આપ�ું ભથ્�ુ ં (ESA))
મેળવવા લાયક બની શકો. તમને િશ�લ્ડ�ગ માટ� મળે લ ઔપચા�રક પત્ર તમારા
એમ્પ્લોયર અને ડ�પાટર્ મેન્ટ ઓફ વકર્ એન્ડ પેન્શન માટ� �ુરાવા�ુ ં કામ કરશે,
ક� તમને િશ�લ્ડ�ગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે અને તમે કદાચ SSP
અથવા ESA માટ� લાયક હોઈ શકો છો. ઘરનાં � સભ્યો તબીબી ર�તે અત્યંત
અર�ક્ષત ન હોય તેઓ જો ઘર� થી કામ ન કર� શકતાં હોય
તો તેમણે રાષ્ટ્ર�ય લૉકડાઉનની માગર્દિશ�કામાં જણાવેલા િવસ્� ૃત િનયમો
અ�ુસાર કામ પર જવા�ુ ં ચા�ુ રાખ�ું જોઈએ.

શૈક્ષ�ણક સ્થાનો
કોિવડ-19 િવશે� ુ ં અમા�ું જ્ઞાન �મ વધ્�ુ ં છે , તેમ અમને હવે ખબર છે ક� આ
વાઈરસને કારણે ગંભીર બીમાર� થવા�ુ ં સવ�ચ્ચ જોખમ બ�ુ ઓછાં બાળકો
તેમજ �ુવાન લોકોને છે . એટલા માટ� � બાળકો અને �ુવાન લોકોને
શ�આતમાં તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત હોવા તર�ક� ઓળખવામાં આવ્યાં
હતાં તેમની ડોક્ટરો �ુનઃતપાસ કર�ને ચો�સ કર� રહ્યાં છે ક� તેમના પર હ�ુ
પણ સવ�ચ્ચ જોખમ રહ�� ું હોવા�ુ ં માનવામાં આવે છે ક� ન�હ.
જો તમે આના િવશે તમારા બાળકના ડોક્ટર સાથે વાત કર� લીધી હોય અને
તેમણે ચો�સ ક�ુ� હોય ક� તમા�ું બાળક પર હ�ુ પણ તબીબી ર�તે અત્યંત
અર�ક્ષત હોવા�ુ ં માનવામાં આવે છે , તો તમારા બાળક� િશ�લ્ડ�ગની આ સલાહ
અ�ુસરવી જોઈએ.
ુ ર�ના અધર્ સત્ર �ુધી ઘર� રહ�ને
હાલના રાષ્ટ્ર�ય લૉકડાઉન હ�ઠળ બાળકો ફ��આ
ભણશે, અર�ક્ષત બાળકો તેમજ �ક્ર�ટકલ વકર્ રોનાં બાળકો િસવાય, �ઓ હ�ુ
પણ સ્�ૂલે જઈ શક�.
ૂ ે અથવા અન્ય
તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત બાળકો અને �ુવાન લોકોએ સ્�લ
શૈક્ષ�ણક સ્થાનોમાં ન જ�ું જોઈએ, કારણ ક� સમાજમાં રોગચાળાના ફ�લાવા�ુ ં
જોખમ હાલમાં � ૂબ જ વધાર� છે . તમે ઘર� થી ભણવા�ુ ં ચા�ુ રાખી શકો તે માટ�
ૂ અથવા કોલેજ તમારા માટ� યોગ્ય ગોઠવણો કર� આપશે.
તમાર� સ્�લ

�ુસાફર�
શ� તેટ�ું ઘરમાં જ રહ�વાની અને આવશ્યક ન હોય, (દાખલા તર�ક�,
આરોગ્યને લગતી અપોઈન્ટમેન્ટોમાં જવા માટ�) તો તે િસવાય તો �ુસાફર�
ન�હ કરવાની અમાર� તમને સલાહ છે .

ખર�દ� કરવા જ�ુ ં
તમને �ુકાનોમાં ન�હ જવાની સલાહ આપવામાં આવે છે . તમારાથી બની શક�
તો ઓનલાઈન ખર�દ� કરો, અથવા તમારા માટ� બી�ં લોકોને કહો ક� ખર�દ�
કર�ને તમને આપી �ય (િમત્રો અને �ુ�ુંબીજનો, સ્થાિનક વોલન્ટ�યરો
અથવા NHS વોલન્ટ�યર ર�સ્પોન્ડસર્).
તમારા માટ� ખર�દ� કર� આવી શક� એવી કોઈ ભરોસાપાત્ર વ્ય�ક્ત જો ન હોય,
તો તમે �ુપરમાક� ટની �ડ�લવર�ના અગ્રેસર સ્લૉટ મેળવવાની િવનંતી
કરવા, ર�જસ્ટર થઈ શકો છો. જો તમને �ુપરમાક� ટની �ડ�લવર�નો અગ્રેસર
સ્લૉટ પહ�લેથી મળે લો હોય, તો તો તે ચા�ુ રહ�શે - તમાર� બી�ુ ં ક�ુ ં કરવાની
જ�ર નથી. ર�જસ્ટર કરતી વખતે તમને તમારો NHS નંબર � ૂછવામાં આવશે.
તમને NHSએ મોકલેલા કોઈ પણ પત્ર ઉપરથી અથવા કોઈ િપ્ર�સ્ક્રપ્શન પરથી
તે મળ� શકશે.
તે સાઈટ પર ર�જસ્ટર થવાથી તમને માત્ર અગ્રતા મળે છે . તેનો અથર્ એવો
નથી ક� તમને �ડ�લવર� માટ�નો સ્લૉટ ચો�સ મળ� જશે. જો તમને
�ુપરમાક� ટની �ડ�લવર�ની અગ્રતાની �ુિવધા જોઈતી હોય, તો તમાર� ઓછામાં
ઓછ� કોઈ એક �ુપરમાક� ટ સાથે અકાઉન્ટ પણ ગોઠવવા�ુ ં રહ�શે અને તમાર�
�તે તેમનો સ્લૉટ �ુક કરવો પડશે.
જો તમને બી� પ્રકારની મદદની જ�ર હોય, �ુપરમાક� ટની �ડ�લવર�ના
અગ્રેસર સ્લૉટ માટ� ર�જસ્ટર થવામાં સહાયતા સ�હત, તો તમાર� સીધા જ
તમાર� સ્થાિનક કાઉ�ન્સલનો સંપકર્ કરવો જોઈએ. તમાર� સ્થાિનક
કાઉ�ન્સલ ક�વી ર�તે મદદ કર� શક� તે �ણો.

દવાઓ
તમને ફામર્સીમાં ન�હ જવાની સખતપણે સલાહ આપવામાં આવે છે .
સૌથી પહ�લાં, તમારા કોઈ િમત્રો, �ુ�ુંબીજનો ક� વોલન્ટ�યરો તમારા માટ�
દવાઓ લાવી આપી શકશે ક� ન�હ તે � ૂછ�ું જોઈએ.
જો િમત્રો અને �ુ�ુંબીજનો તમારા માટ� દવાઓ ન લાવી આપી શક�, અને તમે
અને/અથવા ફામર્સી કોઈ વોલન્ટ�યર માટ� ગોઠવણ ન કર� શકો, તો તમે
દવાઓની મફત �ડ�લવર� કરાવવા માટ� લાયક બનશો. �ૃપા કર�ને તમાર�
ફામર્સીનો સંપકર્ કર�ને તેમને જણાવો ક� તમે તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત છો
અને તમાર� દવાઓની �ડ�લવર� ઘર� કરાવવાની જ�ર છે , અને તેઓ તે મફત
ગોઠવી આપશે.

સંભાળ અને સહાય મેળવવી
તમે તમારા સપોટર્ બબલમાં રહ�લાં લોકો તરફથી હ�ુ પણ ઘર� અનૌપચા�રક
સંભાળ મેળવવા�ુ ં ચા�ુ રાખી શકો છો.
તમે હ�ુ પણ વ્યવસાિયક સામા�જક સંભાળ � ૂર� પાડનારાં અને તબીબી
વ્યવસાિયકો પાસેથી તમારા ઘર� સંભાળ મેળવી શકો છો.
તમાર� હાલની આરોગ્યની તકલીફો માટ� અને બી� કોઈ નવી બીમાર� હોય
તો તેના માટ� NHS તેમજ અન્ય આરોગ્ય સેવા � ૂર� પાડનારાંનો ઉપયોગ
કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખો એવી અમાર� તમને ભાર� ૂવર્ક િવનંતી છે .
તમે ઘર� બેઠાં ર�પીટ િપ્ર�સ્ક્રપ્શનો મંગાવવા અથવા ઓનલાઈન કન્સલ્ટ�શન
મારફતે તમારા આરોગ્ય વ્યવસાિયકનો સંપકર્ કરવા સ�હત અનેક પ્રકારની
NHSની સેવાઓ મેળવી શકો છો.

વધાર� �ણકાર� મેળવવા માટ� હ�લ્થ ઍટ હોમ �ુઓ અથવા NHS
ઍપ ડાઉનલોડ કરો. જો તમને કોઈ તત્કા�લન તબીબી જ�રત હોય તો NHS
111ને કોલ કરો અથવા તબીબી ઇમ�ન્સી માટ� 999 ડાયલ કરો.
જો તમને �બ�માં સંભાળ મેળવવાની જ�રત હોય તો તે મેળવી શકો છો.
તમાર� સ્થાિનક NHS સેવા �ુસજ્જ છે અને તમને સલામત રાખવાનાં પગલાં
તેઓ અમલમાં � ૂકશે.
તમારા માનિસક આરોગ્ય�ુ ં ધ્યાન રાખવા�ુ ં પણ � ૂબ અગત્ય�ુ ં છે . આ
મહામાર� દરમ્યાન તમારા માનિસક આરોગ્ય તેમજ સ્વાસ્થ્યમાં સહાયતા માટ�
તમે લઈ શકો તેવાં વ્યવહા� પગલાં તેમજ સલાહ માટ� Every Mind
Matters વેબસાઈટ પર �વ. જો તમે અથવા તમે સંભાળ રાખતાં હોય તેવી
બી� કોઈ વ્ય�ક્તને માનિસક આરોગ્યની કટકોટ�નો અ�ુભવ થઈ રહ્યો હોય,
તો અમાર� તમને ભાર� ૂવર્ક િવનંતી છે ક� તમે તાત્કા�લક સ્થાિનક આરોગ્ય
વ્યવસાિયક સાથે સંપકર્ કરો.
તમાર� રો�જ�દ� જ�રતો માટ� સહાયતા � ૂર� પાડતાં હોય તેવાં કોઈ પણ ક�રરો
ક� �ુલાકાતીઓ તમને મળવા આવવા�ુ ં ચા�ુ રાખી શક� છે . આ તમાર� સંભાળ
હ�ઠળ રહ�લ કોઈ બાળક અથવા �ુવાન વ્ય�ક્ત માટ� પણ લા�ુ પડ� છે . �યાં
ન�કથી ક� �ગત ર�તે સંપકર્ ની જ�રત ન હોય ત્યાં તેમણે સામા�જક �તરની
માગર્દિશ�કા�ુ ં પાલન કર�ું જોઈએ.
તમાર� NHS વોલન્ટ�યર ર�સ્પોન્ડસર્ની સાથે સ્થાિનક ચે�રટ�ઓ તેમજ સંસ્થાઓ
પાસેથી પણ ટ�કો મેળવવા�ુ ં ચા�ુ રાખ�ું જોઈએ. ખર�દ� કરવા અને દવાઓ
આપી જવા ઉપરાંત NHS વોલન્ટ�યર ર�સ્પોન્ડરો મૈત્રી� ૂણર્ વાતચીત માટ�ના
િનયિમત ફોન કોલ કર�ને તેમજ તબીબી અપોઈન્ટમેન્ટોમાં જવા આવવા
માટ�ના વાહન �ગે પણ મદદ કર� શક� છે . સહાયની ગોઠવણ કરવા માટ�

0808 196 3646 પર સવારના 8થી રાત્રે 8 દરમ્યાન કોલ કરો અથવા NHS
Volunteer Responders વેબસાઈટ �ુઓ

વધારાની સહાયતા માટ� ર�જસ્ટર થ�ુ ં
આ માગર્દિશ�કા અ�ુસરવા માટ� જો તમને વધારાની મદદની જ�રત હોય, તો
તમાર� સ્થાિનક કાઉ�ન્સલ મદદ કર� શક�. જો તમને િશલ્ડ કરવાની સલાહ
આપવામાં આવી હોય તો તમે આના માટ� તમે �તે અથવા બી� કોઈને
ર�જસ્ટર કર� શકશો:


�ુપરમાક� ટની �ડ�લવર� માટ�ના અગ્રતાના સ્લૉટની િવનંતી કરવી (જો તમાર�
પાસે પહ�લેથી જ અગ્રતાની �ુિવધા હશે તો તે ચા�ુ રહ�શે - તમાર� બી�ુ ં ક�ુ ં
કરવાની જ�ર નથી.



તમને િશ�લ્ડ�ગ�ુ ં માગર્દશર્ન અ�ુસરવામાં સહાયતાની જ�રત હોય, ખાસ
કર�ને જો તમે તે �તે અથવા િમત્રો, �ુ�ુંબીજનો ક� અન્ય સહાયકોની મદદ
લઈને પણ ન ગોઠવી શકતાં હો, તો તમાર� કાઉ�ન્સલને કહો



તમાર� િવગતો, �મ ક� તમા�ું સરના�ું વગેર� સાચાં હોય તેની ખાતર� કરવી
ર�જસ્ટર કરતી વખતે તમને તમારો NHS નંબર � ૂછવામાં આવશે. તમને
NHSએ મોકલેલા કોઈ પણ પત્ર ઉપરથી અથવા કોઈ િપ્ર�સ્ક્રપ્શન પરથી તે
મળ� શકશે. તમને અત્યાર� કોઈ સહાયતાની જ�રત ન હોય, તો પણ હમણાં
ર�જસ્ટર થઈ જવા�ુ ં મદદ�પ રહ�શે. જો કોઈ પણ સમયે સંજોગો બદલાય તો
તમે લોગ ઈન કર�ને તમાર� જ�રતો તેમાં �ુધાર� શકો છો.

તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત �ૂથોની વ્યાખ્યા
� લોકોને તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત હોવા તર�ક� ઓળખવામાં આવ્યાં છે
તેમને કોરોનાવાઈરસથી ગંભીર બીમાર� થવા�ુ ં � ૂબ જ મો�ું જોખમ રહ�� ું છે .

તમને 2 ર�તે તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત હોવા તર�ક� ઓળખવામાં આવ્યાં
હોઈ શક�ઃ
1. તમને નીચે જણાવ્યામાંથી કોઈ એક અથવા વધાર� બીમાર�ઓ હોય, અથવા
2. તમારા �ક્લિનશ્યન અથવા �.પી.એ તેમના તબીબી � ૂકાદાના આધાર� તમને
િશલ્ડ કરનારાં દદ�ઓની યાદ�માં ઉમેયાર્ હોય, કારણ ક� તેમના માનવા �ુજબ
જો તમને વાઈરસ લાગે તો તેનાથી ગંભીર બીમાર� થવા�ુ ં તમારા પર ઘ�ું
વધાર� જોખમ હોઈ શક�.
જો તમે આમાંથી કોઈ શ્રેણીમાં ન આવતાં હો, અને તમે િશલ્ડ કરનારાં
દદ�ઓની યાદ�માં હોવા�ુ ં જણાવવા માટ� તમારો સંપકર્ કરવામાં ન આવ્યો
હોય, તો સામાન્ય જનતા માટ� �ર� કરાયેલી રાષ્ટ્ર�ય લૉકડાઉનની
માગર્દિશ�કા અ�ુસરો.
જો તમને લાગ�ું હોય ક� તમને િશલ્ડ કરનારાં દદ�ઓની યાદ�માં સમાવવા
માટ�નાં વાજબી તબીબી કારણો છે , તો તમાર� �ચ�તાઓ િવશે તમારા �.પી.
અથવા હો�સ્પટલના �ક્લિનશ્યન સાથે વાતચીત કરો. નીચેની બીમાર�ઓ
ધરાવતાં લોકોને આપમેળે જ તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત હોવા તર�ક�
માનવામાં આવે છે ઃ


�મને શર�રના કોઈ સખત �ગ�ુ ં �ગદાન મળે લ હોય



અ�ુક પ્રકારનાં ક�ન્સર થયાં હોય તે લોકોઃ


ક�ન્સર થ�ુ ં હોય તેવાં � લોકો સ�ક્રય ક�મોથે�રપ લઈ રહ્યાં હોય



ફ�ફસાંના ક�ન્સર માટ�ની તીવ્ર પ્રકારની ર� �ડયોથેરિપ લઈ રહ્યાં હોય તે લોકો



લોહ��ુ ં ક�ન્સર અથવા બોન મૅરો�ુ ં ક�ન્સર �મ ક� લ્� ૂક�િમયા, �લમ્ફોમા ક�
માયલોમા થયો હોય તેવાં લોકો, તેમની સારવારના કોઈ પણ તબ�ે હોય



ક�ન્સર માટ� ઈમ્� ૂનોથેરિપ અથવા અન્ય ચા�ુ એન્ટ�બોડ�ની સારવાર લઈ
રહ�લાં લોકો



ક�ન્સર માટ�ની અન્ય લ�ક્ષત સારવાર લઈ રહ�લાં લોકો �ના લીધે તેમની
રોગપ્રિતકારક શ�ક્તને અસર થાય, �મ ક� પ્રોટ�ન �કનાસ ઈન�હ�બટસર્
(protein kinase inhibitors)અથવા પાપર્ ઈન�હ�બટસર્ (PARP inhibitors)



છે લ્લાં 6 મ�હનામાં �મને બોન મૅરો અથવા સ્ટ�મ સેલ�ુ ં પ્રત્યારોપણ
કરવામાં આવ્�ુ ં હોય અથવા �ઓ હ�ુ પણ ઈમ્�ુનોસપ્રેશનની દવાઓ લઈ
રહ્યાં હોય



�ાસોચ્છ્વાસને લગતી ગંભીર બીમાર� ધરાવતાં લોકો, તમામ પ્રકારના િસસ્ટક
ફાઈબ્રોિસસ, ગંભીર એસ્થમા તેમજ ગંભીર ક્રોિનક ઓબસ્ટ્ર�ક્ટવ પલ્મીનર�
ડ�િસઝ (COPD) સ�હત



�મને અપવાદ�પ રોગ થયો હોય �ના લીધે ચેપ લાગવા�ુ ં જોખમ � ૂબ
મોટા પ્રમાણમાં વધી �ય તે લોકો (�મ ક� સીવીઅર કમ્બાઈન્ડ
ઈમ્�ુનોડ��ફશીયન્સી (SCID), હોમોઝાયગોઝ િસકલ સેલ રોગ (homozygous
sickle cell disease)



ચેપ લાગવા�ુ ં જોખમ મોટા પ્રમાણમાં વધી શક� તેટલા પ્રમાણમાં
ઈમ્�ુનોસપ્રેશન થેરિપઓ લેતાં હોય તે લોકો



તમાર� સ્પ્લીનને (બરોળ) લગતી તકલીફો, દા.ત.સ્પ્લીનેક્ટોમી (તમાર�
સ્પ્લીન (બરોળ) કાઢ� નાંખવામાં આવી હોય)



ડાઉન્સ િસન્ડ્રોમ ધરાવતાં �ુખ્ત વયનાં લોકો



ડાયા�લિસસ પર હોય તેવાં અથવા �મને ક્રોિનક �કડની �ડસીઝ (સ્ટ�જ 5) હોય
તે લોકો



ગભર્વતી મ�હલાઓ �મને જન્મ�ત અથવા બાદમાં થયેલ ગંભીર પ્રકારનો
હ્રદયનો રોગ હોય



બી�ં ક�ટલાંક લોકોને પણ તબીબી િનણર્યો અને તેમની જ�રતોની
આકારણીના આધાર� તબીબી ર�તે અત્યંત અર�ક્ષત તર�ક� ઓળખવામાં આવ્યાં
છે . આ િનણર્યોમાં સહાયતા કરવા માટ� �.પી. અને હો�સ્પટલના
�ક્લિનિશઅનોને માગર્દશર્નો � ૂરાં પાડવામાં આવ્યાં છે .

