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1. લૉકડાઉનમાંથી બહાર નીકળવાના
માગ�નો નક્શો

8 માચ�થી ઈંગ્લેન્ડમાં લોકો પ્રિતબંધો દૂ ર થતાં અને વધુ સાધારણ �વન ફરી પાછું શ�
કરવાનો માગ� આપતો સરકારનો ચાર પગલાંનો નક્શો એટલે કે રોડમૅપ જોશે.

રસીકરણના કાય�ક્રમની સફળતા આનું એક પાસું છે - અત્યાર સુધીમાં 17 િમિલયન
કરતાં વધુ લોકોને તેમની રસી અપાઈ ચૂકી છે - પરં તુ હજુ સુધી સમગ્ર જનસંખ્ યાને
પહોંચી શકાયું નથી. �હેર જનતાએ પણ કોિવડ-19 દબાવવાના પડકાર સામે કમર
કસી છે ઃ કાયદાનું પાલન કરીને; ઘરે રહીને; જ�ર પડે ત્યારે ટે સ્ટ કરાવીને; જ�ર હોય
ત્યારે આઈસોલેટ કરીને, તેમજ 'હાથ, ચહેરો, અંતર' અને 'તા� હવા અંદર આવવા દો'
માગ�દશ�નનું પાલન કરીને.

આ બધું સાથે કરવાનો અથ� એ થાય કે કે સોની સમગ્ર સંખ્ યા ઘણી મોટી રહી હોવા
છતાં, આપણે હાલના કડક લૉકડાઉનમાં હળવાશ મૂકવાનું શ� કરી શકીશું. આમ તો
આપણે સહુ એ સાવચેત રહેવું જ પડશે - ખાસ કરીને કોિવડ-19ના નવા પ્રકારથી અને NHSનું ર�ણ કરવાનું ચાલુ રાખવું જ પડશે, તેમ છતાંયે લૉકડાઉનમાંથી
સલામતપણે બહાર નીકળવાનું શ� કરી શકાય તેમ છે . તે ચાર પગલાંમાં કરવામાં
આવશે; અને દરેક પગલે, અમે આખાયે ઈંગ્લેન્ડમાં એક સાથે પ્રિતબંધો ઉઠાવવાનું
િવચારી ર�ાં છીએ.

આ યોજનાનો અમલ કરવામાં અમે આંકડાકીય માિહતીમાંથી માગ�દશ�ન લઈશુ,ં
તારીખો પરથી નિહ, જેથી ઈન્ફે ક્શનોમાં એટલો બધો વધારો થવાનું જોખમ ઊભું ન

થાય કે જેના લીધે NHS ઉપર અસ� દબાણ મૂકાય. તે કારણસર, રોડમૅપમાં આપવામાં
આવેલી બધી તારીખો સૂચક માત્ર છે અને તે બદલાઈ શકે છે . દરેક પગલા વચ્ચે
ઓછામાં ઓછાં પાંચ અઠવાિડયાંનું અંતર રાખવામાં આવશેઃ પ્રિતબંધોમાં મૂકાતા
ફે રફારોનું પ્રિતિબંબ પાડવા માટે વૈ�ાિનક આંકડાકીય માિહતી મેળવવા અને તેનું
પૃથ�રણ કરવા માટે ચાર અઠવાિડયાં; અને તે પછી જે પ્રિતબંધો હળવા કરવામાં
આવી ર�ાં હોય તે કરતાં પહેલાં તેની સૂચના આપવા માટે નું એક અઠવાિડયુ.ં

�ારે સરકારને લાગશે કે એક પગલાં પરથી બી� પર જવાનું સલામત છે ત્યારે જ માત્ર
તેનો આખરી િનણ�ય લેવામાં આવશે. તે િનણ�ય ચાર ચકાસણીઓ પર આધાિરત હશેઃ
રસીકરણનો કાય�ક્રમ સફળતાપૂવ�ક ચાલુ રહે; પુરાવામાં દે ખાય કે હોિસ્પટલના
દાખલાની સંખ્ યા અને રસી આપવામાં આવેલાં લોકોનાં મૃત્યુની સંખ્ યા ઘટાડવામાં
રસીઓ પૂરતી અસરકારક નીવડી રહી છે ; ઈન્ફે ક્શનનો દર હોિસ્પટલમાં દાખલામાં
મોટો વધારો થવાનું જોખમ ઊભું નથી કરતો કે જેથી NHS ઉપર અસ� દબાણ મૂકાય;
અને જોખમોનાં અમારાં મૂલ્યાંકનમાં િચંતાજનક નવા પ્રકારને કારણે કોઈ પાયાના
ફે રફારો નથી થતા.

સ્થાિનક રીતે ફાટી નીકળતા રોગચાળા પર ઝડપથી અને અસરકારકતાથી કાબૂ
મેળવીને તેમજ નવા ખતરનાક વાઈરસના પ્રકારો સામે અમે યુ.કે .ની અંદર તેમજ
સરહદો પર પણ લડત આપીએ છીએ તેની ખાતરી કરીને સરકાર લોકોનું ર�ણ કરવાનું
ચાલુ રાખશે. રોડમૅપમાં જણાવવામાં આવેલાં પગલાંની સમગ્ર પ્રિક્રયા દરમ્યાન કુ ટું બો
તેમજ ધંધા-વ્યવસાયોને ટે કો આપવાનું પણ સરકાર ચાલુ રાખશે - જેની િવગતો 3
માચ�ના રોજ �હેર થનારા બજેટમાં નાણાંમંત્રી �ારા જણાવવામાં આવશે.

2. ચાર પગલાં

પગલા 1માં, અમારી અગ્રતા એ ખાતરી કરવાની છે કે 8 માચ�થી બધાં જ બાળકો તેમજ
િવ�ાથ�ઓ સલામતીપૂવ�ક સ્કૂ લો અને કોલેજોમાં �બ� િશ�ણ મેળવવા માટે પાછાં
ફરે. માતાિપતાઓ કામ પર જઈ શકે અથવા તેને સમાન કાય�માં જોડાઈ શકે તે માટે ,
�ાં જ�ર હોય ત્યાં બાળ સંભાળતેમજ દે ખરેખ હેઠળની બાળકોની પ્રવૃિ�ઓ પણ
ફરીથી શ� થઈ શકશે. અમે સેકન્ડરી તેમજ કોલેજનાં િવ�ાથ�ઓ માટે દર અઠવાિડયે
બે વાર ઝડપી એટલે કે રૅિપડ ટે સ્ટ કરાવવાની શ�આત કરી ર�ાં છીએ - જે બધાં
િશ�કોની િનયિમત ટે સ્ટ કરાવવા ઉપરાંત હશે - જેથી સ્કૂ લોમાં વાઈરસનો ફે લાવો
થવાની શ�તાઓ ઓછી કરી શકાય.

ઇં િગ્લશ યુિનવિસ�ટીઓમાં ઊચ્ચ િશ�ણના જે િવ�ાથ�ઓ પ્રેિક્ટકલ સાથેના
અભ્યાસક્રમોમાં હોય તેઓ પણ 8 માચ�થી પાછાં જઈ શકશે.

લોકો મનોરં જન માટે ની તેમજ આઉટડોર કસરત માટે તેમના પોતાના ઘરનાં સભ્યો
સાથે કે જો તેઓ સપોટ� બબલ બનાવવા લાયક બનતાં હોય તો તે બબલનાં સભ્યો
સાથે અથવા તેમના ઘરની બહારના બી� કોઈ એક વ્યિ� સાથે ઘરની બહાર જઈ
શકશે. કે ર હોમનાં રહેવાસીઓને પણ કોઈ એક િનયિમત મુલાકાતીને આવવા દે વાની
પરવાનગી મળશે.

પુરાવા બતાવે છે કે ઘરની અંદર મળવા કરતાં લોકોએ ઘરની બહાર ખુલ્ લામાં મળવાનું
વધારે સલામત છે . અને એટલા માટે 29 માચ�થી, �ારે મોટા ભાગની સ્કૂ લો ઇસ્ટરની
ર�ઓ માટે બંધ થશે, ત્યારે બહાર ખુલ્ લામાં (અંગત બગીચાઓ સિહતમાં) 6 જણાં
ભેગાં થઈ શકશે (6નો િનયમ) અથવા કોઈ 2 ઘરનાં સભ્યો મળી શકશે, જેથી િમત્રો
અને કુ ટું બીજનોને બહાર ખુલ્ લામાં મળવાનું સહેલું બનશે.

આઉટડોર રમતની સગવડો, જેમ કે ટે િનસ અને બાસ્કે ટબોલના કોટ્સ�, તેમજ ઓપનએર િસ્વિમંગ પૂલો પણ ફરીથી ખોલી શકાશે અને લોકો ઔપચાિરક રીતે આયોિજત
આઉટડોર રમતની પ્રવૃિ�ઓમાં ભાગ લઈ શકશે.

'ઘરે રહો' િનયમનો 29 માચ�ના રોજ અંત આવશે પરં તુ ઘણા પ્રિતબંધો હજુ પણ
અમલમાં રહેશ.ે લોકોથી �ારે બની શકે ત્યારે તેમણે ઘરેથી કામ કરવાનું ચાલુ રાખવું
જોઈએ અને �ારે શ� હોય ત્યારે તેમણે બને તેટલી ઓછી મુસાફરીઓ કરવી
જોઈએ, ભીડવાળા વ્યસ્ત સમયે અને માગ�એથી મુસાફરી કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
િવદે શ મુસાફરી પર પ્રિતબંધ ચાલુ રહેશ,ે નાની સંખ્ યાનાં પરવાનગી અપાયેલ કારણો
િસવાય. િવદે શથી આવતા નવા વાઈરસના પ્રકારોના જોખમને પહોંચી વળવાની તેમજ
રસીકરણના કાય�ક્રમની સુર�ા કરવાની અગત્યતાને જોતાં, િવદે શ ફરવા જવાની
પરવાનગી મળશે નિહ. િવદે શી મુસાફરી િવશે પુનઃિવચારણા કરવા માટે સરકારે એક
નવી ટાસ્કફોસ�ની શ�આત કરી છે , જે 12 એિપ્રલે પોતાનો હેવાલ આપશે.

પગલું 2, જે 12 એિપ્રલ કરતાં વહેલું નિહ હોય, તેમાં િબન-આવશ્યક છૂટક વેચાણો;
અંગત સંભાળનાં સ્થળો જેમ કે હેરડ� ેસરો તેમજ નેઈલ સલોન; અને �હેર મકાનો, જેમ
કે લાઈબ્રેરીઓ તેમજ કમ્યૂિનટી સેન્ટરો ફરીથી ખૂલશે. ફૂરસદના સમયની ઈનડોર
સુિવધાઓ જેમ કે િજમ (વ્યાયામશાળાઓ) પણ ફરીથી ખૂલશે (પણ માત્ર લોકોએ
એકલાં જ અથવા તેમના પોતાના ઘરનાં સભ્યોના જૂ થમાં જ વાપરવા માટે ); તેમ જ
મોટા ભાગનાં આઉટડોર આકષ�ણો તેમજ સ્થાનો જેમ કે આઉટડોર યજમાનપદું કરતાં
સ્થળો, ઝૂ , થીમ પાક્સ� તેમજ ડ� ાઈવ-ઈન િસનેમા ફરીથી ખૂલશે. કૅ મ્પસાઈટો તેમજ
ર�ઓમાં ભાડે અપાતાં સ્વ-સંચાિલત રહેઠાણો, �ાં મકાનની અંદરની સુિવધાઓ
બી� ઘરનાં લોકો ન વાપરતાં હોય, તે પણ ફરીથી ખૂલી શકશે.

યજમાનપદું કરતાં સ્થળો પગલા 2માં લોકોને આઉટડોર સેવા આપી શકશે અને
આલ્કોહોલવાળાં પીણાં સાથે ગ્રાહકોએ મુખ્ ય ભોજન મંગાવવાની જ�ર નિહ પડે
તેમજ કોઈ કરફ્યૂ નિહ હોય, જો કે ગ્રાહકોએ બેઠાં બેઠાં જ પોતાનો ઓડ� ર આપીને
ખાવાનું અને પીવાનું રહેશે ('ટે બલ સિવ�સ'). મકાનની અંદર જુ દાં જુ દાં ઘરોનાં સભ્યો
એકબી� સાથે મળે નિહ તે માટે , આ બધાં જ સ્થળોમાં િવસ્તૃત સામાિજક સંપક�ને
લગતા િનયમો લાગુ પડશે.

ફ્યૂનરલો વધુમાં વધુ 30 શોકગ્રસ્તો સાથે થવાનું ચાલુ રહી શકશે, પરં તુ લગ્�ો,
રીસેપ્શનો તેમજ મૃતકની યાદગીરીમાં કરવામાં આવતાં �ગરણો જેવા સ્મારક
કાય�ક્રમોમાં હાજરી આપી શકતાં લોકોની સંખ્ યા વધીને 15ની થશે.

પગલા 3ના ભાગ�પે, 17મે કરતાં વહેલાં નિહ, �ારે પણ શ� હોય ત્યારે િમત્રો અને
કુ ટું બીજનોને મળવા પરની મયા�દાઓ હળવી કરવાનું ચાલુ રાખવાનો સરકાર પ્રય�
કરશે, જે લોકોને તેમના પોતાના સંજોગો અનુસાર જોખમોના યોગ્ય પ્રમાણનો િનણ�ય
લેવા દે શે.

એટલે કે બી�ં લોકોને ઘરની બહાર ખુલ્ લામાં મળવા ઉપરના મોટા ભાગનાં કાનૂની
િનયંત્રણો ઉઠાવી લેવામાં આવશે - જો કે 30 કરતાં વધારે લોકોને મળવાનું હજુ પણ
ગેરકાનૂની રહેશ.ે મકાનની અંદર એટલે કે ઈનડોર 6નો િનયમ અથવા 2 ઘરનાં લોકોનો
િનયમ હજુ પણ લાગુ પડશે - આમાં વધારો કરવાનું સુરિ�ત છે કે નિહ તે અમે
પુનઃિવચારણા હેઠળ રાખીશુ.ં

શ� તેટલું જલદી અને પગલા 3 કરતાં વધારે મોડું નિહ, અમે િમત્રો અને કુ ટુંબીજનો
વચ્ચે એકબી�ને ભેટવા સિહતની સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ એટલે કે સામાિજક અંતર
ઉપરની સલાહમાં પણ સુધારા કરીશું. પરં તુ આ સમય સુધી, લોકોએ તેમના પોતાના
ઘરનાં કે સપોટ� બબલનાં ન હોય તે લોકોથી પોતાનું અંતર �ળવવાનું ચાલુ રાખવું
જોઈએ.

લગભગ બધા જ ધંધા-વ્યવસાયો પરં તુ સવ�ચ્ચ જોખમનાં �ેત્રો ફરીથી ખૂલી શકશે.
તમામ �ેત્રોમાં કોિવડ-સુરિ�ત માગ�દશ�ન અમલમાં ચાલુ રહેશે અને ધંધા-વ્યવસાયો
કાનૂની મયા�દા કરતાં મોટી સંખ્ યાનાં જૂ થો માટે સેવાઓ નિહ આપી શકે . યજમાનપદું

કરતાં ઈનડોર સ્થળો ફરીથી ખૂલશે - અને પગલું 2 માં જણાવ્યા મુજબ, સ્થળોએ
આલ્કોહોલવાળાં પીણાં સાથે મુખ્ ય ભોજન પીરસવું જ�રી નિહ રહે; તેમજ કરફ્યૂ પણ
નિહ લાગુ પડે. પરં તુ ગ્રાહકોએ પોતે બેઠેલાં હોય ત્યારે જ પોતાનો ઓડ� ર આપીને ખાવા
અને પીવાનું રહેશ.ે

પગલા 3માં બી�ં ઈનડોર સ્થળો ખૂલશે, જેમ કે િસનેમા તેમજ બાળકોના રમતના
િવસ્તારો; બાકીના પ્રકારનાં રહેઠાણોનું �ેત્ર, જેમ કે હોટે લો, હોસ્ટે લો અને બેડ એન્ડ
બ્રેકફાસ્ટ્સ; તેમજ પુખ્ ત વયનાં લોકોની ઈનડોર રમતના અને કસરતના વગ� સિહત.
સરકાર ઈનડોર સ્થળોમાં કે ટલાક મોટી સંખ્ યાના કાય�પ્રદશ�નો તેમજ રમતના
કાય�ક્રમોની પણ પરવાનગી આપશે, જે 1,000 લોકોની �મતાવાળાં કે અડધાં ભરેલાં
હોય (બેમાંથી જે સંખ્ યા ઓછી હોય તે લાગુ પડશે), અને આઉટડોર સ્થળો �ાં 4,000
લોકોની �મતા અથવા અડધાં ભરેલાં હોય (બેમાંથી જે સંખ્ યા ઓછી હોય તે લાગુ
પડશે). મોટામાં મોટા આઉટડોર બેઠકો સાથેનાં સ્થળોમાં, �ાં લોકોની ભીડને ફે લાવી
શકાય તેમ હોય, ત્યાં વધુમાં વધુ 10,000 લોકો હાજરી આપી શકશે (અથવા પા ભાગનું
સ્થળ ભરાય તેટલી સંખ્ યા, બેમાંથી જે ઓછી હોય તે સંખ્ યા લાગુ પડશે).

વધુમાં વધુ 30 લોકો લગ્�ો, રીસેપ્શનો તેમજ મૃતકની યાદમાં કરવામાં આવતા
�ગરણોના કાય�ક્રમોમાં તેમજ ફ્યૂનરલોમાં હાજર રહી શકશે. આ મયા�દા
�વનકાળના અન્ય મહત્વના પ્રસંગોમાં પણ લાગુ પડશે, જેમ કે બારિમત્ઝ્વાહ તેમજ
િક્ર�િનંગમાં.

છે વટે , પગલું 4 શ� થતાં પહેલાં, ચેપનો ફે લાવો ઓછો કરવા માટે અમલમાં મૂકાયેલા
સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ તેમજ અન્ય લાંબા ગાળાનાં પગલાં ઉપરની પુનઃિવચારણા
સરકાર પૂરી કરશે. આના લીધે કયા સંજોગો હેઠળ અને કયા સમયે 1 મીટર કરતાં
વધારે અંતર ઉપરના િનયમો ઉપરાંત, ચહેરા પર આવરણો પહેરવાનાં તેમજ અન્ય
િનયંત્રણો દૂ ર કરી શકાય તેમ છે તેના િનણ�યો લેવામાં માિહતી મળશે. આના લીધે
ઘરેથી કામ કરવા ઉપરના માગ�દશ�ન ઉપર પણ માિહતી મળી રહેશે - જે આ
પુનઃિવચારણા પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી શ� હોય ત્યારે ચાલુ રહેવું જોઈએ.

4થા પગલા સુધીમાં, જે 21 જૂ ન કરતાં વહેલું નિહ લેવામાં આવે, સામાિજક સંપક�
ઉપરની તમામ કાનૂની મયા�દાઓ હટાવી દે વાની િસ્થિતમાં આવવાની સરકારની
આશા છે.

અમને આશા છે કે બાકીનાં સ્થળો ફરીથી ખૂલી શકશે, જેમ કે નાઈટ�લબો, અને
પગલા 3માં લાગુ પડતા મોટી સંખ્ યાનાં લોકો સાથેના કાય�ક્રમો તેમજ કાય�પ્રદશ�નો
ઉપરના િનયંત્રણો હળવાં કરી શકાશે. આ વૈ�ાિનક ઈવેન્ટ રીસચ� પ્રોગ્રામ (કાય�ક્રમોના
સંશોધનનો પ્રોગ્રામ)ના પિરણામોને અધીન રહેશ,ે જે વસંત અને ઉનાળાની ઋતુઓ
દરમ્યાન કે ટલાક પ્રયોગા�ક કાય�ક્રમોનાં પિરણામોની ચકાસણી કરશે, �ાં અમે
ઈન્ફે ક્શનું જોખમ ઘટાડવા માટે ની ટે સ્ટીંગ તેમજ અન્ય ટે �નીકોના ઉપયોગના પ્રયોગો
કરીશું. આ જ ઈવેન્ટ રીસચ� પ્રોગ્રામ લગ્�ો તેમજ અન્ય �વન પ્રસંગો ઉપરની તમામ
મયા�દાઓ દૂ ર કરી શકાય તેમ છે કે નિહ તેના િનણ�યોનું પણ માગ�દશ�ન કરશે.

આપણે રોડમૅપમાં જેમ આ દરેક તબ�ામાંથી પસાર થતાં જઈએ તેમ આપણે સહુ એ
યાદ રાખવું જ ર�ું કે કોિવડ-19 આપણા �વનના ભાગ તરીકે હાજર છે . આપણી
�તને તેમજ બી�ંને સલામત રાખવા માટે આપણે આપણાં �વન જુ દી રીતે �વવાનું
ચાલુ રાખવું પડશે. આપણે 'હાથ, ચહેરો, અંતર' ચાલુ રાખવું જ પડશે. કોિવડ-સુરિ�ત
પગલાંનું પાલન કરવું, જે હજુ પણ અમલમાં રહે છે . આપણાથી બની શકે ત્યારે ઘરની
બહાર ખુલ્ લામાં મળવું અને તા� હવા અંદર આવવા દે વી. �ારે જ�ર હોય ત્યારે
ટે સ્ટ કરાવો. �ારે આપવામાં આવે ત્યારે રસી લઈ લો. જો આપણએ સહુ આપણો
ભાગ ભજવવાનું ચાલુ રાખીશુ,ં તો આપણા એવા ભિવષ્યની વધુ ન�ક જઈ શકીશું જે
આપણું વધુ પિરિચત છે .

