માગ�દશ�ન

રા�� ીય લૉકડાઉનઃ ઘર ે રહો

દે શભરમાં કોરોનાવાઈરસના કે સો ઝડપથી વધી ર�ા છે . તમે શું કરી
શકો અને શું ન કરી શકો તે �ણો.
4 �ન્યુઆરી 2021ના રોજ પ્રકાિશત

છેલ્ લે 15 ફે બ્રુઆરી 2021ના રોજ સુધારવામાં આવ્યું— બધા સુધારાઓ જુ ઓ

આમના તરફથીઃ

કે િબનેટ ઓિફસ

અહીં લાગુ પડે છેઃ

ઈંગ્લેન્ડ

અનુક્રમિણકા

સંિ�� સારઃ રા�� ીય લૉકડાઉન દરમ્યાન તમે શું કરી શકો અને શું ન કરી શકો
આ માગ�દશ�ન કોના માટે છે
હાથ. ચહેરો. અંતર.
તમારા ઘરમાં વાઇરસનો ચેપ લાગવાની અથવા ફે લાવવાની તકને ઘટાડવી
તમે �ારે ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકો

બી�ં લોકોને મળવું
કસરત કરવી
ચહેરાનાં આવરણો
સપોટ� તેમજ ચાઈલ્ડકે ર બબલો
જો તમે િનયમો તોડશો તો
જેમના પર કોરોનાવાઈરસનું વધારે જોખમ હોય તે લોકોનું ર�ણ કરવું
કામ પર જવું
સ્કૂ લ કે કોલેજ જવું
યુિનવિસ�ટીઓ
બાળ સંભાળ
મુસાફરી
આંતરરા�� ીય મુસાફરી
ઘરથી દૂ ર રાિત્ર રોકાણ કરવું
કે ર હોમની મુલાકાતો
ફ્યૂનરલો
લગ્�ો, િસિવલ પાટ� નરશીપો અને ધાિમ�ક િવિધઓ
ધાિમ�ક સ્થળો
રમત અને શારીિરક પ્રવૃિ�
ઘર બદલવું
નાણાંકીય ટે કો
ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો
ખુલ્ લાં રહી શકે તે ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો
આરોગ્ય સંભાળ અને �હેર સેવાઓ
સરળ વાંચન, મોટું મુદ્રણ અને ભાષાતંિરત સંસ્કરણો

આ પાનું છાપો

સરકારે ‘કોિવડ-19 પ્રિતસાદ - વસંત ઋતુ 2021ʼ પ્રકાિશત કરી છે , જે ઇં ગ્લેન્ડ માટે
વત�માન લૉકડાઉનમાંથી બહાર નીકળવાનો રોડમૅપ જણાવે છે . આ સમ�વે છે કે
આ માગ�દશ�નમાં સમાવવામાં આવેલા પ્રિતબંધો કે િનયંત્રણો સમયાનૂસાર કે વી
રીતે ઉઠાવવામાં આવશે.

ઇં ગ્લેન્ડ હજુ પણ રા�� ીય લૉકડાઉનમાં છે . તમારે ઘરે જ રહેવું જોઈએ, કાયદા �ારા
અનુમિત અપાઇ હોય ત્યારે જ બહાર નીકળવું જોઈએ અને આ માગ�દિશ�કામાં
આપેલા િનયમોનું પાલન કરવું જ જોઈએ.

તારીખ 8મી માચ�થી તમે શું કરી શકો અને શું ન કરી શકો તે િવશેના કે ટલાક
િનયમો બદલાશેઃ
● તમે ખુલ્ લા �હેર સ્થાનોમાં એકલાં, બી� કોઈ એક વ્યિ� સાથે અથવા
તમારા પોતાના ઘરનાં લોકો કે સપોટ� બબલનાં લોકો સાથે ફૂરસદના
સમયની પ્રવૃિ� કરવામાં સમય ગાળી શકશો. એટલે કે તમે પીણાં પીવા કે
િપકિનક કરવા સાથે બેસી શકશો. તમારા પોતાના ઘરનાં ન હોય તે લોકો
સાથે સામાિજક અંતર �ળવવાનું તમારે ચાલુ રાખવું જ જોઈએ. આ
બહાર ખુલ્ લામાં કસરત કરવા ઉપરાંત છે , જેની પહેલથ
ે ી જ પરવાનગી
અપાયેલી છે .
● બધી જ સ્કૂ લોમાં તેમજ વધુ અભ્યાસનાં સ્થાનોમાં િવ�ાથ�ઓ �બ�માં
િશ�ણ મેળવવા માટે પાછાં ફરી શકશે
● સ્કૂ લ શ� થતા પહેલાં અને પૂરી થયા પછીના સમયની બાળ સંભાળની
સગવડો ફરીથી ખૂલી શકશે અને �ાં માતાિપતાને કામ કરવા, િશ�ણ
મેળવવા, તબીબી સંભાળ મેળવવા કે સપોટ� ગ્રુપમાં જવા માટે જ�રી
હોય તે સ્થાનોમાં બધાં જ બાળકો માટે ની બી� બાળ પ્રવૃિ�ઓ ફરીથી
શ� થઈ શકશે. અરિ�ત બાળકો તમામ સંજોગોમાં બાળ સંભાળ તેમજ
બાળકો માટે ની અન્ય પ્રવૃિ�ઓમાં હાજરી આપી શકે છે .
● જે િવ�ાથ�ઓ ઇં િગ્લશ યુિનવિસ�ટીઓમાં ઊચ્ચ અભ્યાસના પ્રેિક્ટકલ
અભ્યાસક્રમોમાં હોય અને અત્યાર સુધીમાં પાછાં ન ફયા� હોય, અને જો

તેઓ તેમના પ્રેિક્ટકલ અભ્યાસમાં ભાગ લેવા પાછાં ન જઈ શકે , િનષ્ણાત
સગવડો ન મેળવી શકે અથવા તેમનાં અસેસમેન્ટો પૂરાં ન કરી શકે તો
પોતાનો અભ્યાસક્રમ પૂરો ન કરી શકે તેમ હોય, તેઓ પાછાં ફરી શકશે
● આંતરરા�� ીય મુસાફરીઓ પરનાં િનયંત્રણો ચાલુ રહેશે. ર�ઓમાં ફરવા
જવાને મુસાફરી કરવા માટે અનુમિત અપાયેલ કારણ માનવામાં આવશે
નિહ
● યુ.કે . છોડીને બહાર જવા માગનારાંએ તે માટે નીકળતાં પહેલાં બહારગામ
જવા માટે ની મુસાફરીનું સોગંદનામું ભરવાનું રહેશે
● કે ર હોમની મુલાકાત લેવાને લગતા િનયમો બદલાશે અને નામ અપાયેલ
કોઈ એક જ વ્યિ�ને હોમની અંદર ઈનડોર મુલાકાત માટે આવવા દે વાશે

8 માચ�ના રોજ બી� કોઈ નોંધપાત્ર ફે રફારો થશે નિહ અને તમારે ઘરે રહેવાની
જ�રતને લગતા િનયંત્રણો અમલમાં ચાલુ રહેશે. બાદમાં કરવામાં આવનારા
ફે રફારો, 29 માચ�થી થનારા ફે રફારો સિહત, રોડમૅપમાં જણાવવામાં આવ્યા છે .

જેઓ તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત છે તે લોકોને 31 માચ� સુધી કામ પર, સ્કૂ લે
અથવા િશ�ણ માટે બહાર નિહ જવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

સંિ�� સારઃ રા�� ીય લૉકડાઉન દરમ્યાન તમે શું કરી શકો
અને શું ન કરી શકો
તમારે ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ. NHSનું ર�ણ કરવા અને િજં દગીઓ બચાવવા માટે જે
એકમાત્ર અગત્યનું પગલું આપણે લઈ શકીએ, તે છે ઘરમાં રહેવ.ું
તમારે તાત્કાિલક આ માગ�દશ�નનું પાલન કરવું જોઈએ. આ કાયદો છે .

ઘરમાંથી બહાર નીકળવું
તમારે તમારા ઘરમાંથી બહાર ન જ નીકળવું જોઈએ કે ઘરની બહાર ન જ રહેવું
જોઈએ, િસવાય કે �ાં તે જ�રી હોય. તમે આ કારણો માટે ઘરમાંથી બહાર નીકળી
શકોઃ
● તમારા માટે કે કોઈ અરિ�ત વ્યિ� માટે પાયાની �વનજ�િરયાતની
વસ્તુઓ ખરીદવા
● કામ પર જવા, અથવા સ્વૈિચ્છક કે ધમા�દા સેવાઓ પૂરી પાડવા, જો તમે તે
વાજબી રીતે ઘરમાં રહીને ન કરી શકતાં હો તો
● તમારા પોતાના ઘર (અથવા સપોટ� બબલ) ના સભ્યો અથવા અન્ય એક
વ્યિ� સાથે કસરત કરવી (જે િકસ્સામાં તમારે2મી આઘું રહેવું જોઇએ).
કસરત િદવસમાં માત્ર એક જ વખત સુધી મયા�િદત હોવી જોઈએ, અને તમારે
તમારા સ્થાિનક િવસ્તારની બહાર પ્રવાસ ન કરવો જોઈએ.
● �ાં જ�ર હોય ત્યાં, તમારા સપોટ� બબલ અથવા ચાઈલ્ડકે ર બબલને મળવા
માટે , પરં તુ જો તમને કાયદે સર તે બનાવવાની પરવાનગી હોય તો જ
● તબીબી મદદ મેળવવા અથવા કોઈ ઈ�, બીમારી અથવા નુક્સાનના
જોખમમાંથી બચવા (ઘરેલૂ િહં સા સિહત)
● િશ�ણ કે બાળ સંભાળ મેળવવા - જેઓ તે માટે લાયક બનતાં હોય તેઓ

જો તમે પરવાનગી અપાયેલ કારણસર ઘરમાંથી બહાર નીકળો, તો તમારે હં મેશાં
સ્થાિનક િવસ્તારમાં જ રહેવું જોઈએ - િસવાય કે દૂ ર જવાનું જ�રી હોય, દાખલા તરીકે
કામ પર જવા માટે .
તમારા સ્થાિનક િવસ્તારમાં રહેવું એટલે, તમે �ાં રહેતાં હો તે ગામ, નગર, કે શહેરના
ભાગમાં જ રહેવું.

જો તમે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હોવ તો તમને માત્ર પૂવ� િનધા�િરત તબીબી
મુલાકાતો, કસરત માટે અથવા આવશ્યક હોય તો જ બહાર નીકળવાની સલાહ
આપવામાં આવે છે. અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે કામ પર હાજરી ન આપો
બી�ં લોકોને મળવું
તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો અથવા જેમના સપોટ� બબલમાં ન હો (જો તમને
કાયદે સર તે બનાવવાની પરવાનગી હોય તો) તેવાં બી�ં લોકોને સામાિજક રીતે કોઈને
મળવા માટે ઘરમાંથી નીકળી શકો નિહ.
તમે એકલાં, બી� કોઈ એક વ્યિ� સાથે અથવા તમારા પોતાના ઘરનાં લોકો કે સપોટ�
બબલનાં લોકો સાથે કસરત કરવા જઈ શકો. આ િદવસમાં માત્ર એક જ વાર હોવું
જોઈએ અને તમારે તમારા સ્થાિનક િવસ્તારની બહાર ન જવું જોઈએ.
તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો અથવા જેમની સાથે સપોટ� બબલ ન બનાવેલું હોય તેવાં
બી�ં લોકોને મળી શકો નિહ, િસવાય કે તે માટે પરવાનગી અપાયેલ કોઈ કારણ હોય.
તમારા ઘરમાં અથવા સપોટ� બબલમાં ન રહેતી બી� કોઈ પણ વ્યિ�થી2 મીટર દૂ ર
રહો.
િશ�ણ
કોલેજો, પ્રાઈમરી અને સેકન્ડરી સ્કૂ લો માત્ર અરિ�ત બાળકો તેમજ િક્રિટકલ વક� રોનાં
બાળકો માટે જ ખુલ્ લી રહેશ.ે વહેલામાં વહેલા 8 માચ� સુધી અન્ય બધા બાળકો દૂ રસ્થ
રીતે ભણશે.
અરલી યસ�નાં સ્થળો ખુલ્ લાં રહેશ.ે
ઉચ્ચ િશ�ણની જોગવાઈ ભાિવ જિટલ કામદાર અભ્યાસક્રમો િસવાય બધા માટે
વહેલામાં વહેલા 8 માચ� સુધી ઑનલાઇન રહેશ.ે

આ માગ�દશ�ન કોના માટે છે
તમારે તાત્કાિલક આ માગ�દશ�નનું પાલન કરવું જોઈએ. આ કાયદોછે . એવાં લોકો માટે
અિતિર� માગ�દશ�ન છે જેઓ સંભિવત અથવા પુિ� કરાયેલા કોરોનાવાઇરસ ચેપ
ધરાવતા પિરવારો છે .
જો તમે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત છો તો તમને િશિલ્ડં ગ માગ�દશ�નને અનુસરવાની
સલાહ આપવામાં આવે છે . અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે કામ પર, કોલેજ અથવા
યુિનવિસ�ટીમાં હાજરી ન આપો. તમે ઘરની બહાર જે સમય વીતાવો તે ઓછો કરી દે વો
જોઈએ. તમારે માત્ર તબીબી અપોઈન્ટમેન્ટો, કસરત માટે અથવા આવશ્યક હોય તો જ
બહાર નીકળવું જોઈએ.

હાથ. ચહે રો. અંતર.
કોરોનાવાઈરસ ધરાવતાં આશરે 3 માંથી 1 વ્યિ�ને તેનાં કોઈ િચ�ો હોતાં નથી અને
તેઓ પોતાને ખ્યાલ આવ્યા વગર તે ફે લાવતાં હશે.
યાદ રાખો - 'હાથ. ચહેરો. અંતર.’
● હાથ - તમારા હાથ િનયિમત રીતે અને 20 સેકંડ સુધી ધુઓ.
● ચહેરો - મકાનની અંદરના ભાગોમાં �ાં બી�ં લોકોથી સામાિજક અંતર
�ળવવાનું મુશ્કે લ હોય અને તમે સામાન્ય રીતે જેમની સાથે ન રહેતાં હો તે
લોકોનાં સંપક� માં આવવાનાં હો ત્યાં ચહેરા પર આવરણ પહેરો.
● અંતર - તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો તે લોકોથી જો શ� હોય તો 2 મીટરના
અંતરે દૂ ર રહો, અથવા �ાં વધારાની સાવચેતીનાં પગલાં લીધેલાં હોય ત્યાં 1
મીટર સુધી (જેમ કે ચહેરા પર આવરણો પહેરલ
ે ાં હોય ત્યાં)

તમારે િબન-આવશ્યક બેઠકો અને પરસ્પર િક્રયા-પ્રિતિક્રયાઓને ટાળવા જોઇએ.
તમામ સંજોગોમાં, તમારે બી�ં લોકોને સુરિ�ત રીતે મળવા િવશેના
માગ�દશ�નનું પાલન કરવું જોઇએ.

તમારા ઘરમાં વાઇરસનો ચેપ લાગવાની અથવા
ફે લાવવાની તકને ઘટાડવી
કોરોનાવાઇરસ નાનાં પ્રવાહીના ટીપાં, હવામાં પ્રસરતાં ઝીણાં કણો, જે એરોસોલ તરીકે
ઓળખાય છે તે મારફતે તેમજ સીધા સંપક� મારફતે એકથી બી� વ્યિ�માં ફે લાય છે .
તમે જેની સાથે રહો છો તે લોકોથી અથવા તે લોકોને કોરોનાવાઇરસનો ચેપ લાગવાની
અથવા પ્રસરવાની તકને ઓછી કરવા માટે , તમારે:
● તમારા હાથ િનયિમત રીતે અને ઓછામાં ઓછી 20 સેકંડ સુધી ધોવા
જોઇએ.
● િનયિમતપણે વારં વાર સ્પશ� કરેલી સપાટીઓને સાફ કરવી જોઇએ
● િબન-આરામદાયક રીતે ઠં ડું ન થઈ �ય તેની ખાતરી રાખીને ઘરમાં પુષ્કળ
પ્રમાણમાં તા� હવા આવવા દે વી જોઇએે. આ બધું આરામ, સલામતી અને
સુર�ા જેવી અન્ય બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને સંતુિલત કરવું જોઇએ.

કોરોનાવાઇરસના ફે લાવાને કે વી રીતે અટકાવવોતેના પર વધુ માગ�દશ�ન આપવામાં
આવ્યું છે .

તમે ઘરમાંથી �ાર ે બહાર નીકળી શકો
તમારે તમારા ઘરમાંથી બહાર ન જ નીકળવું જોઈએ કે ઘરની બહાર ન જ રહેવું
જોઈએ, િસવાય કે તમારી પાસે તે માટે નું 'વાજબી બહાનું' હોય. આ કાયદો છે . જો તમે

'વાજબી બહાના' વગર ઘરમાંથી બહાર નીકળશો, તો પોલીસ તમારી સામે પગલાં લઈ
શકે છે , અને તમને દં ડ (િફક્સ્ડ પેનલ્ટી નોિટસ) ફટકારી શકે છે .
તમને પહેલીવારના ગુના માટે £200ના િનિ�ત રકમના દં ડની નોિટસ આપવામાં
આવી શકે છે , તે પછી બી� વધારાના ગુના માટે તે રકમ બમણી કરીને £6,400 સુધી
દં ડ કરવામાં આવી શકે .
'વાજબી બહાના'માં આનો સમાવેશ થાય છે ઃ
કામ
�ાં તમા�ં કામ તમે ઘરે બેસીને ન કરી શકો તેમ હોય ત્યારે કામ પર જવા માટે તમે
ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકો છો. આમાં સમાવેશ થાય છે , જે લોકો કટોકટીનાં રા�� ીય
બાંધકામોના �ેત્રમાં કામ કરતાં હોય, �ાં �બ� હાજર રહેવું પડે તેમ હોય તેવાં
બાંધકામ કે ઉત્પાદનમાં કામ કરતાં હોય, જો કે આ યાદી આટલા પૂરતી મયા�િદત નથી
વોલન્ટીયરીંગ
તમે સ્વૈિચ્છક અથવા સખાવતી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે પણ ઘર છોડી શકો છો.
તમારે ઘરેથી જ સ્વયંસેવી રહેવું જ�રી છે િસવાય કે તેમ કરવું તમારા માટે
વ્યાજબીપણે સંભિવત ન હોય.
આવશ્યક પ્રવૃિ�ઓ
�ાં જ�રી હોય ત્યાં તમે દુ કાનેથી વસ્તુઓ ખરીદવા કે સેવાઓ મેળવવા ઘરમાંથી
બહાર નીકળી શકો છો. તમે કોઈ અસમથ� અથવા અરિ�ત વ્યિ�ના વતી અથવા
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરી રહેલ વ્યિ� વતી આ કામો કરવા માટે પણ ઘરમાંથી બહાર
નીકળી શકો છો.

િશ�ણ અને બાળ સંભાળ
તમે િશ�ણ માટે , નોંધાયેલ બાળ સંભાળ, તેમજ �ાં બાળક હાજરી આપવા માટે
લાયક બનતું હોય તેવી બાળકો માટે ની દે ખરેખ હેઠળની પ્રવૃિ�ઓ માટે જ ઘરમાંથી
બહાર નીકળી શકો છો. સ્કૂ લે જવાની ઉંમરનાં બાળકો માટે િશ�ણ તેમજ બાળકોની
પ્રવૃિ�ઓમાં જવા ઉપર મયા�દા મૂકવામાં આવી છે . િશ�ણ અને બાળ સંભાળ ઉપર
વધારે માિહતી જુ ઓ. �ાં માતા-િપતા અને બાળકો અલગ રહેતાં હોય ત્યાં સંપક� માટે
હાલની વ્યવસ્થા તમે ચાલુ રાખી શકો છો. �ાં 14 વષ�થી નાની ઉંમરનું બાળક રહેતું
હોય તેવા ઘરમાં જો તમે રહેતાં હો, તો તમે ચાઈલ્ડકે ર બબલ પણ બનાવી શકો છો.
બી�ં લોકોને મળવું અને કાળ� લેવી
તમે ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકોઃ
● તમારા સપોટ� બબલને મળવા માટે , (જો તમને કાયદે સર તે બનાવવાની
પરવાનગી હોય તો)
● 14 વષ�થી નાની ઉંમરનાં બાળકોને ચાઈલ્ડકે ર બબલના ભાગ તરીકે
અનૌપચાિરક બાળ સંભાળ પૂરી પાડવા માટે (દાખલા તરીકે , જેથી તેમનાં
માતાિપતા કામે જઈ શકે , પુખ્ ત વયનાં લોકો વચ્ચે કોઈ સામાિજક સંપક�
કરાવવા માટે નિહ)
● અસમથ� અથવા અરિ�ત લોકોને સંભાળ પૂરી પાડવા માટે
● કટોકટીમાં સહાયતા પૂરી પાડવા માટે
● સહાય જૂ થમાં હાજરી આપવા (વધુમાં વધુ 15 લોકો સુધી)
● રાહત સંભાળ માટે , �ાં કોઈ અરિ�ત વ્યિ�ને કે અસમથ�તા ધરાવતી
વ્યિ�ને સંભાળ પૂરી પાડવામાં આવતી હોય, અથવા સંભાળ રાખવામાં
આવતા બાળક માટે ટૂં કા સમયના આરામ માટે .

કસરત

તમે એકલાં, બી� કોઈ એક વ્યિ� સાથે અથવા તમારા પોતાના ઘરનાં લોકો કે સપોટ�
બબલનાં લોકો સાથે કસરત કરવાનું ચાલુ રાખી શકો. આ િદવસમાં માત્ર એક જ વાર
હોવું જોઈએ અને તમારે તમારા સ્થાિનક િવસ્તારની બહાર ન જવું જોઈએ. તમારે
સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ �ળવી રાખવું જોઈએ. આ માગ�દશ�નનો કવાયત િવભાગ જુ ઓ.
તબીબી કારણો
તમે કોઈ તબીબી કારણોસર ઘર છોડી શકો છો, જેમે કોિવડ -19 ટે સ્ટ, તબીબી
અપોઈન્ટમેન્ટો અથવા ઈમજ�ન્સીઓનો સમાવેશ થાય છે .
મેટરિનટી
બાળકને જન્મ આપી રહેલ કે મેટરિનટીની બી� સેવાઓ મેળવવા જઈ રહેલ
વ્યિ�ની સાથે અથવા જન્મના તુરંત બાદની કટકોકટીની નીઓનેટલ સારવાર મેળવી
રહેલ બાળક સાથે રહેવા માટે તમે ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકો છો. સગભા�વસ્થા અને
કોરોનાવાઈરસ ઉપર NHSનું માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે .
નુક્સાન
ઈ� અથવા બીમારીથી બચવા અથવા નુકસાનના જોખમથી બચવા માટે (જેમ કે
ઘરેલૂ દુવ્ ય�વહાર) તમે ઘર છોડીને નીકળી શકો છો.
દયા ભાવનાથી કરવામાં આવતી મુલાકાતો
મૃત્યુના િબછાને રહેલ વ્યિ�ને અથવા કે ર હોમમાં રહેલ વ્યિ�ને મળવા માટે (જો કે ર
હોમ ઉપરના માગ�દશ�નહેઠળ અનુમિત હોય), હોિસ્પસ અથવા હોિસ્પટલમાં મળવા
જવા અથવા તબીબી અપોઈન્ટમેન્ટમાં તેમની સાથે જવા માટે પણ તમે ઘરમાંથી
નીકળી શકો છો.

પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્યને લગતાં કારણો
તમે પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્ય માટે નાં કારણોસર - જેમ કે સલાહ કે સારવાર માટે
પશુિચિકત્સક પાસે જવા માટે ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકો છો.
સાંપ્રદાિયક પૂ� અને �વન પ્રસંગો
તમે સામુિહક પૂ�-પ્રાથ�ના માટે ધાિમ�ક સ્થળે જવા, કોઈ ફ્યૂનરલમાં કે મૃત્યુ સાથે
જોડાયેલ િક્રયા િવિધમાં હાજરી આપવા, કબ્રસ્તાન કે સ્મારક સ્થાનોમાં જવા કે લગ્�
િવિધમાં હાજરી આપવા ઘરમાંથી નીકળી શકો છો. તમારે ધાિમ�ક સ્થળોના
સલામતીપૂવ�કના વપરાશ ઉપરની માગ�દિશ�કા અનુસરવી જોઈએ અને તમારા ઘરમાં
ન રહેતાં હોય કે સપોટ� બબલમા ન હોય તે લોકોની સાથે મેલિમલાપ ન જ કરવો
જોઈએ. લગ્�ો, ફ્યૂનરલો અને કોઈના મૃત્યુ સાથે જોડાયેલા ધાિમ�ક, માન્યતા આધાિરત
અથવા સ્મારક પ્રસંગો, તે તમામમાં કે ટલાં લોકો હાજર રહી શકે તેના ઉપર મયા�દા
મૂકવામાં આવી છે .
બી�ં વાજબી બહાનાં
અન્ય વ્યાજબી બહાનાઓ છે. દાખલા તરીકે , તમે કાનૂની જવાબદારીઓ પૂણ� કરવા
માટે , અથવા રહેણાંક સંપિ� ખરીદવા, વેચવા, ભાડા આપવા અથવા ભાડે આપવાની
પ્રવૃિ�ઓ કરવા માટે , અથવા ધરણાં કરવા, અથવા �ાં ચૂટ
ં ણી અથવા લોકમતમાં
મતદાન કરવા માટે વ્યાજબી�પે જ�રી હોય ત્યારે ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકો.
રા�� ીય લૉકડાઉન દરિમયાન અિભયાન ચલાવવાા પરના માગ�દશ�નને જુ ઓ. આ ચૂટ
ં ણી
પ્રસંગો માટે અિભયાન ચલાવી રહેલા કોઇને પણ લાગુ પડે છે .

બી�ં લોકોને મળવું

કુ ટું બીજનો કે િમત્રો સાથે સામાિજક રીતે મળવાનું કાયદા િવ�� છે , િસવાય કે તે
તમારા જ ઘરમાં સાથે રહેતાં હોય અથવા સપોટ� બબલનો ભાગ હોય. તમે મનોરં જન
અથવા ફૂરસદનો સમય વીતાવવા માટે ના હેતુસર ઘરમાંથી બહાર નીકળી શકો નિહ
(જેમ કે િપકિનક કરવા કે સામાિજક મેળવાડા કરવા).

કસરત કરવી
તમારે ઘરની બને તેટલો ઓછો સમય વીતાવવો જોઈએ, પણ તમે કસરત કરવા માટે
ઘરમાંથી બહાર જઈ શકો છો. આ િદવસમાં માત્ર એક જ વાર હોવું જોઈએ અને તમારે
તમારા સ્થાિનક િવસ્તારની બહાર ન જવું જોઈએ.
તમે બહારનાં �હેર સ્થાન પર કસરત કરી શકો છો:
● તમે એકલાં
● તમે જેમની સાથે રહેતા હો તેવા લોકો સાથે,
● તમારા સપોટ� બબલ સાથે, (જો તમને કાયદે સર તે બનાવવાની પરવાનગી
હોય તો)
● ચાઈલ્ડકે ર બબલમાં, �ાં બાળ સંભાળ પૂરી પાડવામાં આવતી હોય
● અથવા, એકલાં રહેતાં હો ત્યારે, બી� ઘરની 1 વ્યિ� સાથે

આમાં દોડવા, સાઈકલ ચલાવવા, ચાલવા અને તરવા જવાનો સમાવેશ થાય છે , પરં તુ
આ યાદી આટલા પૂરતી મયા�િદત નથી. જો સહભાગીઓ એક જ ઘરમાંથી કે સપોટ�
બબલમાંથી હોય, તો અંગત તાલીમ આપવાનું ચાલુ રાખી શકાય. જો તે વ્યિ�ગત
રીતે આપવામાં આવી રહી હોય તો પણ તેને ચાલુ રાખી શકાય છે , જોકે આ બહારની
�હેર જગ્યા પર જ થવી જોઇએ, અને કોઇના ખાનગી ઘર અથવા બગીચામાં નહીં.
�હેર બા� સ્થળોમાં સમાવેશ થાય છે ઃ

● �હેર બગીચાઓ, દિરયા િકનારાઓ, �હેર જનતા માટે ખુલ્ લા ગ્રાિમણ
િવસ્તારો, જં ગલો
● �હેર અને બોટે િનકલ બગીચાઓ (તમારે ત્યાં પ્રવેશ માટે પૈસા ચૂકવવાના
હોય કે ન હોય)
● ઐિતહાિસક સ્થાનોનાં મેદાનો
● �હેર રમતના મેદાનો

રમતના મેદાનો પ્રાથિમક રીતે બાળકો �ારા ઉપયોગ માટે ખુલ્ લાં હોય છે જેઓને
ખાનગી બા� જગ્યાઓની સુલભતા હોતી નથી, જેમ કે તેમનો પોતાનો બગીચો. તમે
તમારા બાળકોને કસરત માટે રમતના મેદાનમાં લઈ જઈ શકો છો, છતાં તમે �ાં સુધી
ત્યાં હોવ ત્યાં સુધી અન્ય લોકો સાથે સામાિજકીકરણ કરવું જોઇએ નહીં.
રમત માટે નાં આઉટડોર સ્થાનો બંધ રાખવાં જ જોઈએ, દાખલા તરીકે ઃ
● ટે િનસ કોટ્સ�
● ગોલ્ફ કોસ�
● િસ્વિમંગ પૂલો
ફાળવણીઓ મુ� રહેશે, પરં તુ તમે તમારા ઘરની બહારની અથવા સપોટ� બબલની
બહારની કોઈ વ્યિ� સાથે મળી શકશો નહીં િસવાય કે અન્ય મુિ� લાગુ ન પડતી
હોય.
5 વષ�થી ઓછી વયનાં બાળકો અને જેમને સતત સંભાળની જ�ર હોય તેવી કોઈ
અસમથ� વ્યિકત માટે વધુમાં વધુ 2 કે રરોને, બહાર કસરત કરવા માટે ભેગાં થતાં
લોકોની સંખ્ યા પરની મયા�દા હેઠળ ગણવામાં આવશે નહીં.
જો તમને (અથવા તમે સંભાળ રાખતાં હો તે વ્યિ�ને) એવી કોઈ બીમારી હોય જે માટે
તમારી તિબયત �ળવવા િનયિમત રીતે ઘરમાંથી બહાર નીકળવું પડે તેમ હોય - જો તે

માટે તમારે િદવસમાં અનેક વાર તમારા સ્થાિનક િવસ્તારથી દૂ ર જવું પડતું હોય તો તેના
સિહત - તો તમે તે કરી શકો છો.
�ારે અન્ય લોકોની સાથે હોવ, ત્યારે તમારી સાથે એક જ ઘરમાં ન રહેતી બી� કોઈ
પણ વ્યિ�થી 2 મીટર દૂ ર રહો. આમાં તમે જેમની સાથે કસરત કરી ર�ા છો તેમનો
સમાવેશ થાય છે , િસવાય કે તેઓ તમારા પિરવારમાંથી હોય - અથા�ત તમે જેમની
સાથે રહો છો તેવા લોકો - અથવા તમારા સપોટ� બબલમાં હોય તેવા લોકો.

ચહે રાનાં આવરણો
ઘણાં ઈનડોર સ્થાનોમાં તમારે ચહેરા પરનાં આવરણો (ફે સ કવિરં ગ) પહેરવાં ફરિજયાત
છે , જેમ કે દુ કાનો અથવા જે ધાિમ�ક સ્થળો ખુલ્ લાં હોય ત્યાં તેમજ �હેર વાહનો પર,
િસવાય કે તમને તે માટે છૂટ મળે લી હોય. આ કાયદો છે . ફે સ કવિરં ગ્સ ઉપરનું
માગ�દશ�ન વાંચો.

સપોટ� તેમજ ચાઈલ્ડકે ર બબલો
સપોટ� અથવા ચાઈલ્ડકે ર બબલ બનાવવા માટે તમારે તેની લાયકાતના કે ટલાક િનયમો
પૂરા કરવા જ�રી છે . એટલે કે દરેક જણ આ બબલ બનાવી શકશે નિહ.
સપોટ� બબલ એટલે કે બે ઘરોને જોડતું સહાયનું નેટવક� . જો તમે લાયકાતના િનયમો
પૂરા કરતાં હો તો જ તમે કોઈ પણ કદનાં બી� ઘરનાં લોકો સાથે સપોટ� બબલ
બનાવી શકો છો.
તમે આ િનયમોનું પાલન ન કરતાં હો તો સપોટ� બબલ બનાવવાનું કાયદા િવ�� છે .
તમારા સપોટ� બબલની મુલાકાત લેવા (અને તેમની સાથે રાત્રે રહેવા માટે ) તમા�ં ઘર
છોડવાની તમને મંજૂરી છે . પરં તુ, જો તમે સપોટ� બબલ બનાવો, તો તે સ્થાિનક રીતે

રહેતા ઘરવાળા સાથે બનાવવાનું શ્રે� છે . આના લીધે, �ાં વધારે લોકોમાં ચેપ ફે લાયેલ
હોય ત્યાંથી બી� િવસ્તારમાં વાઈરસનો ફે લાવો થતો રોકવામાં મદદ મળશે.
�ાં 14 વષ�થી નાની ઉંમરનું બાળક રહેતું હોય તેવા ઘરમાં જો તમે રહેતાં હો, તો તમે
ચાઈલ્ડકે ર બબલ બનાવી શકો. આના લીધે બી� એક ઘરનાં િમત્રો કે કુ ટુંબીજનો
અનૌપચાિરક બાળ સંભાળ પૂરી પાડી શકશે.
તમારે તમારા ચાઈલ્ડકે ર બબલ સાથે સામાિજક રીતે ન જ મળવું જોઈએ અને તમારા
ચાઈલ્ડકે ર તેમજ સપોટ� બબલનાં લોકોને એક સાથે એક જ સમયે ન જ મળવું જોઈએ.
સપોટ� બબલો અને ચાઈલ્ડકે ર બબલો માટે અલગ માગ�દિશ�કા છે .
તમે �ાર ે અને �ાં મોટા જૂ થોમાં મળી શકો છો
એવા પણ સંજોગો છે કે જેમાં તમને તમારા ઘરની બહારનાં બી�ં લોકો, ચાઈલ્ડકે ર કે
સપોટ� બબલની બહારનાં લોકોને મોટાં જૂ થોમાં મળવાની પરવાનગી છે , પરં તુ આ
સામાિજક મેલ-િમલાપ માટે ન હોવું જોઈએ અને માત્ર પરવાનગી અપાયેલ હેતુસર જ
હોવું જોઈએ. આ સંજોગોની સંપૂણ� સૂિચ રેગ્યુલેશનોમાં સમાવવામાં આવશે, અને તેમાં
નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે ઃ
● કામ માટે અથવા સ્વૈિચ્છક સેવા કે ધમા�દા સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે , �ાં તે
વાજબી રીતે ઘરે રહીને કરી શકાય તેમ ન હોય. આમાં �ાં જ�રી હોય ત્યાં
બી�ં લોકોનાં ઘરોમાં કામ કરવાનો સમાવેશ થઈ શકે - દાખલા તરીકે ,
આયાઓ, સફાઈ કામદારો, બાળકો અને કુ ટું બોને ટે કો પૂરો પાડતાં સામાિજક
સંભાળનાં કાય�કરો, અથવા વેપારી કામદારો. બી�ં લોકોનાં ઘરોમાં
સલામતીપૂવ�ક કામ કરવું ઉપરનું માગ�દશ�ન જુ ઓ. �ાં કોઈ કામની મીિટં ગ
ખાનગી ઘર અથવા બગીચામાં યોજવાની જ�ર ન હોય, તે ન કરવી જોઈએ દાખલા તરીકે , આમ તો તમે કોઈ અંગત ટ� ે ઈનરને મળી શકો, પરં તુ તમારે તે
કોઈ �હેર ખુલ્ લા સ્થળમાં કરવું જોઈએ.

● ચાઈલ્ડકે ર બબલમાં (માત્ર બાળકોની સંભાળના હેતુસર જ)
● �ાં આ સેવાઓ વાપરવા માટે લાયક હોય, િશ�ણ માટે , નોંધાયેલ બાળ
સંભાળ તેમજ બાળકો માટે ની દે ખરેખ હેઠળની પ્રવૃિ�ઓ િશ�ણ તેમજ
બાળ સંભાળની સુિવધાઓ મેળવવા ઉપર મયા�દા મૂકવામાં આવી છે .
િશ�ણ અને બાળ સંભાળ ઉપર વધારે માિહતી જુ ઓ.
● �ાં બાળકો તેમનાં માતા અને િપતા બંને અથવા વાલીઓ સાથે એક જ
ઘરમાં ન રહેતાં હોય તેવા િકસ્સામાં ગોઠવણો માટે
● જન્મદાતા માતાિપતા અને સંભાળમાં રહેલ બાળક વચ્ચે, તેમજ સંભાળમાં
રહેલાં ભાઈ બહેનો વચ્ચેનો સંપક� કરાવવા માટે
● સંભિવત દ�ક લેનારાં માતાિપતાને તેમની સાથે રહેવા મોકલવામાં આવી શકે
તે બાળક અથવા બાળકોને મળવા માટે
● સોિશયલ સવ�સીસ �ારા કોઈ બાળક અથવા બાળકોને બી�ની સંભાળમાં
મૂકવા અથવા તે માટે ની સુિવધા કરી આપવા માટે
● જન્મદાતા માતાિપતાઓ માટે
● ઈમજ�ન્સીમાં સહાયતા પૂરી પાડવા માટે , અને કોઈ ઈ� કે બીમારી ટાળવા
માટે , અથવા નુક્સાનના જોખમથી દૂ ર ભાગવા માટે (ઘરેલૂ દુવ્ ય�વહાર સિહત)
● મૃત્યુના િબછાને હોય તેવી કોઈ વ્યિ�ને મળવા જવા માટે , અથવા
હોિસ્પટલ, હોિસ્પસ કે કે ર હોમમાં સારવાર લઈ રહેલ કોઈ વ્યિ�ને મળવા
જવા માટે , અથવા તબીબી અપોઈન્ટમેન્ટમાં કોઈ કુ ટુંબીજન કે િમત્રની સાથે
જવા માટે .
● કોઈ કાનૂની ફરજ પૂરી કરવા માટે , જેમ કે કોટ� અથવા �ુરી સિવ�સમાં
હાજરી આપવી
● િક્રિમનલ જિસ્ટસનાં રહેઠાણો અથવા ઈિમગ્રેશન ડીટે ન્શન સેન્ટરોની અંદર
ભેગાં મળતાં લોકો માટે
● કોઈ અરિ�ત વ્યિ�ને સંભાળ અથવા સહાય પૂરી પાડવા માટે , અથવા કોઈ
કે રરને થોડા વખતનો આરામનો સમય આપવા માટે

● લગ્� અથવા તેના જેવા કોઈ સમારોહ માટે . આ માત્ર અપવાદ�પ સંજોગોમાં
જ હોવું જોઈએ અને 6 લોકો સુધી જ મયા�િદત છે .
● ફ્યૂનરલો માટે - વધુમાં વધુ 30 લોકો. મૃતકની યાદગીરીમાં કરવામાં આવતાં
�ગરણો તેમજ અન્ય સંલગ્� િવિધઓના કાય�ક્રમો વધુમાં વધુ 6 લોકોની
હાજરીથી ચાલુ રહી શકે છે .
● શ્રે� કોટીના રમતવીરો માટે (અને જોજ�ર હોય તો તેમના પ્રિશ�કો, અથવા
જો તેઓ 18 વષ�થી નાનાં હોય તો તેમનાં માતાિપતા/વાલીઓ) - અથવા
જેઓ અિધકૃ તપણે શ્રે� કોટીની રમતોના માગ� પર હોય તેઓ - સ્પધા�માં ભાગ
લેવા અને તાલીમ લેવા માટે
● ઘર બદલવામાં સુિવધા માટે

જે સપોટ� જૂ થો �બ� પૂરા પાડવા જ�રી હોય તેઓ વધુમાં વધુ 15 સહભાગીઓ સાથે
ચાલુ રહી શકે છે , �ાં પરસ્પર સહાય, ઉપચાર અથવા અન્ય કોઈ પ્રકારની સહાય પૂરી
પાડવાનું ઔપચાિરક આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય. સપોટ� જૂ થો ખાનગી ઘરોમાં
સ્થાનબ� ન થાય તે જ�રી છે . સપોટ� જૂ થોના ઉદાહરણોમાં એવાં લોકોનો સમાવેશ
થાય છે જેઓ નીચેનાને સમથ�ન પુ�ં પાડે છે :
● ગુનાના પીિડતો (ઘરેલુ દુ �પયોગ સિહત)
● વ્યસનો ધરાવતા, અથવા તેમાંથી બહાર નીકળી રહેલા (દા�, નશીલા દ્રવ્યો,
અથવા અન્ય નશીલી દવાઓની લત સિહત) અથવા નશીલી વત�ણૂકની પેટન�
● હાલના માતાિપતાઓ (સમથ�નની જોગવાઈ માટે , સ્તનપાન કરતા, જન્મ
પછીના, અને િશશુ અને ભાંખોિડયા ભરતા બાળકોના જૂ થો સિહત)
● કોઇપણ લાંબા ગાળાની માંદગી અથવા અસાધ્ય િસ્થિત અથવા જેઓ
સંવેદનશીલ છે , તેવાં લોકો, અથવા તેમની સંભાળ લેતાં લોકો
● જેઓ તેમની �તીયતા અથવા ઓળખ સંબંિધત પ્ર�ોનો સામનો કરી ર�ા
છે તેમના સિહત લેિસ્બયન, સમલ�િગક, િ��તીય અથવા ટ� ાંસજેન્ડર તરીકે
�વી રહેલા લોકો

● એ લોકો જેઓએ વંિચતતાની પીડા ભોગવી હોય
● સંવેદનશીલ યુવા લોકો, તેમને યુવા કાય�કરોને મળવા સ�મ બનાવવા સિહત.

15 ની મયા�દામાં 5 વષ�થી નીચેના બાળકોનો સમાવેશ થતો નથી જેઓ માતાિપતા
અથવા વાલીની સાથે હોય.
�ાં તે જૂ થમાં અપવાદમાં આવરી લેવાયેલ વ્યિ�નો સમાવેશ થતો હોય (દાખલા
તરીકે , ત્યાં કામ કરતી કે વોલન્ટીયરીંગ કરતી વ્યિ�નો), તો સામાન્ય રીતે તેમને એકઠાં
મળતાં લોકોની સંખ્ યામાં ગણવામાં આવતાં નથી. એટલે કે , દાખલા તરીકે , કોઈ વેપારી
વ્યિ� જો કામ કરવા આવ્યા હોય તો તેઓ સંખ્ યાની મયા�દા તોડ્યા વગર ઘરમાં જઈ
શકે છે , અને લગ્�માં પંિડતની તે મયા�િદત સંખ્ યામાં ગણતરી કરવામાં આવશે નિહ.

જો તમે િનયમો તોડશો તો
તમે મોટાં જૂ થોમાં મળશો તો પોલીસ તમારી સામે પગલાં લઈ શકે છે . આમાં
ગેરકાયદે સર થતાં મોટા મેળાવડાઓ િવખેરવાનો તેમજ દં ડ (િનિ�ત રકમના દં ડની
નોિટસો) �રી કરવાનો સમાવેશ થાય છે .
તમને પહેલીવારના ગુના માટે £200ના િનિ�ત રકમના દં ડની નોિટસ આપવામાં
આવી શકે છે , તે પછી બી� વધારાના ગુના માટે તે રકમ બમણી કરીને £6,400 સુધી
દં ડ કરવામાં આવી શકે . જો તમે 30 કરતાં વધારે લોકોનો ગેરકાનૂની મેળાવડો ભેગો
કરશો અથવા તેમાં સંડોવાયેલાં હશો, તો પોલીસ £10,000 રકમનો દં ડ કરી શકે છે .

જેમના પર કોરોનાવાઈરસનું વધાર ે જોખમ હોય તે
લોકોનું ર�ણ કરવું

જો તમે તબીબી રીતે અરિ�ત હો, તો તમને કોરોનાવાઈરસથી ગંભીર બીમારી થવાનું
ખૂબ મોટું જોખમ હોઈ શકે છે . એવા લોકો માટે વધારાનું માગ�દશ�ન આપવામાં આવ્યું
છે જે લોકો કોરોનાવાઈરસ પ્રત્યે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હોય. જો તમે
િચકીત્સકીય રીતે આત્યંિતકપણે અરિ�ત હોવ, તો અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે
કામ પર, કોલેજ અથવા યુિનવિસ�ટીમાં હાજરી ન આપો. તમે ઘરની બહાર જે સમય
વીતાવો તે ઓછો કરી દે વો જોઈએ. તમને માત્ર પૂવ� િનધા�િરત તબીબી મુલાકાતો,
કસરત માટે અથવા આવશ્યક હોય તો જ બહાર નીકળવાની સલાહ આપવામાં આવે
છે .

કામ પર જવું
વાઇરસનો ફે લાવો ઓછો કરવામાં અને અન્ય લોકોને સંર�વામાં મદદ માટે , જો તમે
વાજબી રીતે ઘરે રહીને કામ ન કરી શકતાં હોવ, તો જ તમે કામ પર જવા ઘરમાંથી
બહાર નીકળો તેમ બની શકે છે.
જો તમે ઘરેથી કામ ન કરી શકતાં હોવ, તો તમારે તમારા કાય�સ્થળનો પ્રવાસ કરવાનું
ચાલુ રાખવું જોઇએ. આમાં નીચેનાં �ેત્રોમાં કામ કરતાં લોકોનો સમાવેશ થાય છે , જો
કે આ યાદી આટલા પૂરતી મયા�િદત નથીઃ
● કટોકટીનાં રા�� ીય બાંધકામોમાં
● બાંધકામના �ેત્રમાં
● ઉત્પાદન �ેત્રમાં
● બાળ સંભાળ અથવા િશ�ણ
● આવશ્યક �હેર સેવાઓ

● અિનવાય� છુટક, જેવાં કે સુપરમાક� ટ્સ અને ફામ�સીઓ

જો તમે ઘરેથી કામ ન કરી શકતાં હોવ તો કામ પર જવા માટે તમારે જિટલ કામદાર
તરીકે વગ�કૃ ત થવાની જ�ર છે .
�ાં તમારે બી� લોકોના ઘરોમાં કામ કરવાનું આવશ્યક હોય તો તમે તેને ચાલુ રાખી
શકો છો, ઉદાહરણ તરીકે જો તમે:
● આયા
● સફાઈકમ�
● વેપારી

તમારે બી�ં લોકોનાં ઘરોમાં સલામતીપૂવક
� કામ કરાવવા ઉપરનું માગ�દશ�ન અનુસરવું
જ�રી છે .
જો તમારે અન્ય લોકોના ઘરોમાં કામ કરવાની જ�ર ન હોય તો, તમારે ખાનગી ઘર
અથવા બગીચામાં કામ માટે મળવાનું ટાળવું જોઇએ, �ાં કોિવડ-19 સલામતી પગલાં
સ્થાનબ� ન હોય તેમ બની શકે છે .
એમ્પ્લોયરો અને કમ�ચારીઓએ તેમના કામની ગોઠવણો ઉપર ચચા� કરવી જોઈએ અને
નોકરીદાતાઓએ તેમના કમ�ચારીઓ ઘરે રહીને કામ કરી શકે તેની સુિવધા કરવાનાં
તમામ સંભિવત પગલાં લેવાં જોઈએ, જેમ કે દૂ ર બેસીને કામ કરી શકાય તે માટે નાં
યોગ્ય આઈ.ટી. તેમજ સાધનો પૂરાં પાડવાં. �ાં લોકો ઘરેથી કામ ન કરી શકે , ત્યાં
નોકરીદાતાઓએ તેમના કમ�ચારીઓએ �હેર વાહનો પર ભીડવાળા વ્યસ્ત સમયો
અને માગ� ન વાપરવાં પડે તે માટે નાં પગલાં લેવાં જોઈએ. જેમના પર વધારે જોખમ
રહેલું છે તે લોકો પ્રિત વધારે ધ્યાન આપવામાં આવવું જોઈએ.
કોિવડ-19 સુરિ�ત માગ�દિશ�કાઓ સંક્રમણના જોખમને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડવા માટે
અથ�તત્ર
ં ના દરેક �ેત્રોમાં ઉપલબ્ધ છે .

જો તમે િચિકત્સકીય રીતે અત્યંત અરિ�ત હોવ અથવા િચિકત્સકીય રીતે
આત્યંિતકપણે અરિ�ત કોઇ વ્યિ� સાથે રહેતા હોવ
જો તમને િચિકત્સકીય રીતે આત્યંિતકપણે અરિ�ત હોવા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યાં
હોય, તો વાઇરસના સંસગ�ના કારણે તમને ઘરેથી કામ કરવાની ભારપૂવ�ક સલાહ
આપવામાં આવે છે. જો તમે ઘરેથી કામ ન કરી શકતા હોવ, તો પછી તમારે કામ ન
કરવું જોઇએ.
જો તમે િચિકત્સકીય રીતે આત્યંિતકપણે અરિ�ત કોઇ વ્યિ� સાથે રહેતા હોવ તો
પછી જો તમે ઘરેથી કામ કરવામાં અસ�મ હોવ તો તમે કામ પર હાજરી આપવાનું
ચાલુ રાખી શકો છો.
તમારે કોરોનાવાઇરસને ફે લાતો કે વી રીતે અટકાવવો, સિહત ઘરે વાઇરસનો ચેપ
લાગવાના કે પસાર કરવાના તમારા જોખમને કે વી રીતે ઓછું કરવું તે માટે તેના પર
અનુસરવું જોઇએ.
જો તમે કામ પર ન જવા અથવા તમે કામ ન કરી શકવા માટે િચંિતત હોવ
કોરોનાવાઇરસને લીધે જો તમે સ્વ-એકાકી થવા માંગતા હો અથવા કામ પર હાજરી ન
આપી શકતા હો અને જો તમે રોજગારપ્રા� હો અને કામ ન કરી શકતા હો તો શું કરવું
તેના માટે નું માગ�દશ�ન છે .
નાગિરકોની સલાહમાં સલાહ છે કે જો તમે કામ કરવા અંગે િચંિતત હોવા, સિહત જો
તમા�ં કાય�સ્થળ સલામત ન હોય તો શું કરવુ,ં અથવા જો તમે કોઇ અરિ�ત વ્યિ�
સાથે રહેતા હોવ.
જો તમે કામ કરી શકતા નથી તો સપોટ� ઉપલબ્ધ છે , ઉદાહરણ તરીકે જો તમારે
કોઇની સંભાળ લેવાની જ�ર છે અથવા તમારી પાસે ઓછું કામ છે .

ત્યાં કમ�ચારીઓ અને િનયો�ાઓ માટે ACAS તરફથી વધારાની સલાહ આપવામાં
આવી છે (એડવાઇઝરી, સમાધાન અને મધ્યસ્થતા સેવા).

સ્કૂ લ કે કોલેજ જવું
કોલેજો, પ્રાઈમરી (રીસેપ્શન અને તેથી ઉપરના વગ�) અને સેકન્ડરી સ્કૂ લો અરિ�ત
બાળકો તેમજ િક્રિટકલ વક� રોનાં બાળકો માટે ખુલ્ લી રહેશ.ે વહેલામાં વહેલા 8 માચ�
સુધી અન્ય બધા બાળકો દૂ રસ્થ રીતે ભણશે.
પરી�ાઓ
આ સંજોગોમાં, પૂવા�યોજન મુજબ ઉનાળામાં પરી�ાઓ લેવાનું શ� નથી.
િવ�ાથ�ઓ ન્યાયી રીતે આગળ વધી શકે તે માટે ની વૈકિલ્પક ગોઠવણો અમલમાં મૂકવા
માટે િડપાટ� મેન્ટ ફોર એડ્યુકેશન ત્વિરત મંત્રણાઓ કરવા માટે ત�નુસાર ઓફકૉલ
સાથે મળીને કામ કરશે.
�ન્યુઆરીમાં થનારી વોકે શનલ અને ટે �નીકલ પરી�ાઓ માટે �ાં તેના પ્રોવાઈડરોને
તેમ કરવાનું યોગ્ય લાગશે ત્યાં તે આગળ વધી શકે છે .

યુિનવિસ�ટીઓ
જે િવ�ાથ�ઓ નીચેના અભ્યાસક્રમો માટે ની તાલીમ અને અભ્યાસ કરી ર�ાં હોય
તેમણે પૂવા�યોજન મુજબ તેમના �બ� અપાતા િશ�ણ માટે પાછાં જવું જોઈએઃ
● મેિડિસન અને ડેિન્ટસ્ટ� ી
● મેિડિસન/હેલ્થ સાથે જોડાયેલ િવષયો
● વેટિરનરી સાયન્સ
● િશ�ણ (િશ�ક બનવા માટે ની પ્રારં િભક તાલીમ)

● સામાિજક કાય�
● જે અભ્યાસક્રમો માટે પ્રોફે શનલ, સ્ટે �ુટરી એન્ડ રેગ્યુલેટરી બોડી (PSRB)
મૂલ્યાંકન અને અથવા ફરિજયાત પ્રવૃિ�ઓની જ�ર હોય, જે �ન્યુઆરી
માટે ગોઠવવામાં આવી હોય અને તેની ફે રગોઠવણ ન થઈ શકે તેમ હોય (જો
આ તમને લાગુ પડતું હશે, તો તમારી યૂિનવસ�ટી તમને �ણ કરશે)

યૂિનવસ�ટીમાં પાછાં ફરી રહેલા િવ�ાથ�ઓ પાછાં આવે ત્યારે તેમનો બે વખત ટે સ્ટ
કરવામાં આવવો જોઈએ, અથવા તેના બદલે તેમણે દસ િદવસ સુધી સેલ્ફ-આઈસોલેટ
કરવું જોઈએ.
આ અભ્યાસક્રમોમાં હોય તેવા િવ�ાથ�ઓએ શ� હોય ત્યાં તેઓ �ાં હોય ત્યાં જ
રહેવું જોઈએ, અને તેમની યૂિનવિસ�ટી કે કોલેજ �ારા પૂ�ં પાડવામાં આવે તે રીતે
તેમના સત્રને ઑનલાઇન શ� કરવું જોઇએ. આમાં ઉપરો� યાદીમાં સમાવેલા ન હોય
તેવા અન્ય પ્રેક્ટીકલ અભ્યાસક્રમ કરતા િવ�ાથ�ઓનો સમાવેશ થઈ �ય છે .
યુિનવિસ�ટીઓ અને િવ�ાથ�ઓ વસંત સત્રમાં ઉચ્ચ િશ�ણમાં કે વી રીતે સુરિ�ત રીતે
પરત આવી શકે છે તેનું માગ�દશ�ન અમે અગાઉ પ્રકાિશત કયુ� છે . જે િવ�ાથ�ઓએ
િશયાળાની ર�ઓ બાદ ઊચ્ચ િશ�ણમાં પાછાં ફરવું જ�રી હોય તેઓ
સલામતીપૂવ�ક તે કરી શકે તે માટે અમે ઊચ્ચ િશ�ણ પ્રદાતાઓને કે વી રીતે ટે કો
આપીશું તે આ માગ�દિશ�કા જણાવે છે .
જો તમે યુિનવિસ�ટીમાં રહેતાં હો, તો તમારે ચાલુ સત્ર સમય દરમ્યાન તમારા િવ�ાથ�ના
ઘર અને કાયમી ઘર વચ્ચે આવ-� ન કરવી જોઈએ.
જે િવ�ાથ�ઓ �બ�માં િશ�ણ મેળવવા માટે લાયક બનતાં હોય, તેઓ �ાં જ�રી
હોય ત્યાં તમારા ઔપચાિરક િશ�ણ કે તાલીમના ભાગ તરીકે તમારા ઘરનાં સભ્યોની
સંખ્ યા કરતાં મોટા જૂ થમાં મળી શકો છો. િવ�ાથ�ઓએ માગ�દશ�ન તેમજ િનયંત્રણોનું
પાલન કરવાની અપે�ા રાખવી જોઈએ. �ારે પણ શ� હોય ત્યારે, તમે જેમની સાથે
ન રહેતાં હો તેમની સાથે તમારે સામાિજક અંતર �ળવવું જોઈએ.

બાળ સંભાળ
માતાિપતાઓ તેમજ કે રરો અનેક રીતે બાળ સંભાળ મેળવવાનું ચાલુ રાખી શકે છે .
● અરલી યસ�નાં સ્થળો (નસ�રીઓ અને ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો) ખુલ્ લાં રહે છે
● શાળાએ જવાની ઉંમર િસવાયના બાળકોને, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરોએ સામાન્ય
સમયની જેમ જ આવવા દે વાં જોઈએ. સ્કૂ લે જવાની ઉંમરનાં બાળકોનું ધ્યાન
રાખતાં ચાઈલ્ડમાઈન્ડરોએ (રીસેપ્શન વગ�નાં બાળકો સિહત) માત્ર અરિ�ત
બાળકોને તેમજ િક્રિટકલ વક� રોનાં બાળકોને જ પ્રવેશ આપવો જોઈએ.
● અરિ�ત બાળકો અને િક્રિટકલ વક� રોનાં બાળકો નોંધાયેલ બાળ સંભાળ,
ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો તેમજ બાળ સંભાળની અન્ય પ્રવૃિ�ઓ (સ્કૂ લના સમય
પહેલાં અને તે પછીની સંભાળ સિહત) વાપરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે
● �ાં બાળક 14 વષ�થી નાનું હોય, ત્યાં માતાિપતા અનૌપચાિરક બાળ
સંભાળના હેતુસર બી� એક ઘરનાં સભ્યો સાથે ચાઈલ્ડકે ર બબલ બનાવી
શકે છે . આ મુખ્ યત્વે માતાિપતા કામ કરી શકે તે માટે છે , અને પુખ્ ત લોકો
વચ્ચે સામાિજક સંપક� કરવા માટે તેનો ઉપયોગ ન જ થવો જોઈએ.
● કે ટલાક ઘરનાં સભ્યોને સપોટ� બબલમાં હોવાને કારણે પણ ફાયદો મળી
શકશે
● આયાઓ તેમની સેવાઓ પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખી શકશે, બી�ંનાં ઘરમાં
સેવા આપવા સિહત

મુસાફરી
તમારે ઘરની બહાર ન જ નીકળવું જોઈએ, િસવાય કે તમારી પાસે ‘વાજબી બહાનું’
હોય (દાખલા તરીકે , કામ અથવા િશ�ણ હેતુ માટે ).

જો તમારે મુસાફરી કરવી જ પડે, તો તમારે સ્થાિનક જ રહેવું જોઇએઃ એટલે કે તમારે
તમારા ગામ, નગર અથવા તમે રહેતાં હોવ તે શહેરની બહારની મુસાફરી ટાળવી
જોઇએ. તમે કરો છો તે મુસાફરીઓની એકં દર સંખ્ યાને તમારે ઘટાડવી જોઇએ.
તમા�ં ઘર અને િવસ્તાર છોડીને નીકળી શકો તે માટે નાં કારણોની આ યાદી છે , પરં તુ તે
આટલા પૂરતી મયા�િદત નથીઃ
● કામ, �ાં તમે વાજબીપણે ઘરેથી કામ ન કરી શકો
● િશ�ણ મેળવવા અને સંભાળ જવાબદારીઓ માટે
● તમારા સપોટ� બબલના લોકોને - અથવા બાળ સંભાળ માટે તમારા
ચાઈલ્ડકે ર બબલનાં લોકોને મળવા
● જો તમને અકસ્માત થયો હોય અથવા તમારા સ્વાસ્થ્યની િચંતા હોય ત્યારે
હોિસ્પટલ, �.પી. અને અન્ય તબીબી અપોઈન્ટમેન્ટો કે મુલાકાતો માટે
● તમને જ�રી માલસામાન કે સેવાઓ ખરીદવા, પરં તુ આ શ� હોય ત્યાં
તમારા સ્થાિનક િવસ્તારમાં હોવું જોઈએ
● બહાર ખુલ્ લામાં કસરત કરવા આ શ� હોય ત્યાં સ્થાિનક રીતે થવું જોઈએ,
પરં તુ જો જ�રી હોય તો તમે તમારા િવસ્તારની અંદર ટૂં કી મુસાફરી કરી શકો
છો (દાખલા તરીકે , ખુલ્ લી જગ્યા સુધી જવા)
● પ્રાણીની સંભાળ અને તેમને કસરત કરાવવા, અથવા પશુિચિકત્સા સેવાઓ
મેળવવા

જો તમારે મુસાફરી કરવી જ�રી હોય, તો શ� હોય ત્યાં ચાલીને કે સાઈકલ પર �ઓ,
અગાઉથી યોજના કરો અને ભીડ હોય તેવા સમયે કે તેવા માગ�થી �હેર વાહનોમાં
જવાનું ટાળો. આના લીધે મુસાફરી કરતી વખતે તમે બી�ં લોકોથી સામાિજક અંતર
રાખી શકશો.
તમારા ઘર અથવા સપોટ� બબલની બહારનાં લોકો સાથે એક જ કારમાં મુસાફરીઓ
કરવાનું ટાળો. ગાડી સિહયારી વાપરવા િવશે માગ�દશ�ન જુ ઓ.

તમારે �હેર વાહનો વાપરવા પડે, તો તમારે સલામત મુસાફરીનું માગ�દશ�ન અનુસરવું
જોઈએ.

આંતરરા�� ીય મુસાફરી
ઈંગ્લ�ડથી આંતરરા�� ીય મુસાફરી કરવી
તમે આંતરરા�� ીય - અથવા યુ.કે .ની અંદર - મુસાફરી તો જ કરી શકો, �ાં સૌપ્રથમ
તમને ઘરમાંથી બહાર નીકળવાની પરવાનગી હોય. આંતરરા�� ીય મુસાફરી માટે ઘર
છોડવાના કાયદે સરના માન્ય કારણો આ પૃ� પર 'તમે �ારે ઘર છોડી શકો છો'
િવભાગમાં સૂિચબ� કરવામાં આવેલ કારણો સમાન છે . આનો અથ� એમ થાય છે કે
તમે ર�ઓમાં બહારગામ ફરવા ન જઈ શકો તેમ બની શકે છે .
આ ઉપરાંત, તમે જે દે શની મુલાકાત લઈ ર�ાં છો તે દે શની �હેર આરોગ્ય સલાહને
ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.
જો તમારે િવદે શ મુસાફરી કરવી જ�રી હોય (અને કાયદાકીય રીતે◌ ે તે માટે ની મંજૂરી
હોય) તો તમારે તમારા ગંતવ્ય સ્થાનના િનયમોને જોઈ લેવા જોઇએ અને ફોરેન,
કોમનવેલ્થ અને ડેવલપમેન્ટ ઓિફસ (FCDO) ની પ્રવાસ સલાહ ને જોવી જોઈએ. આવું
તમારે ત્યારે પણ કરી લેવું જોઇએ �ારે તમે અગાઉ મુલાકાત લીધી હોય તેવા સ્થળ
પર પરત ફરી ર�ા હોવ.
યુકેની બહારથી ઇં ગ્લ�ડમાં મુસાફરી કરવી
ઇં ગ્લ�ડમાં આવી રહેલા દરેક મુલાકાતીઓ રા�� ીય લૉકડાઉન િનયમોને આિધન છે .
એ બધા જેઓ ઇં ગ્લ�ડમાં પ્રવાસ કરવાનું આયોજન કરી ર�ા છે તેઓએ યુકેમાં પ્રવેશ
કરવા પરના માગ�દશ�નને અનુસરવું જ�રી છે . દરેક આગમનકતા�ઓએ
�ૉરનટાઇિનંગના િદવસ 2 અને િદવસ 8 પર કોરોનાવાઇરસ (કોિવડ-19) પરી�ણ

કરાવવાની જ�ર પડશે. આગમનકતા�ઓએ ટ� ાવેલ ટે સ્ટ પેકેજ બુક કરવું જ�રી છે .
�ારે તમે ઇં ગ્લ�ડમાં આગમન કરો ત્યારે �ૉરનટાઇન કે વી રીતે થવું તેના પરના
માગ�દશ�નને જુ ઓ.
જો તમે એવા કોઇ દે શની મુલાકાત લીધી હોય અથવા તેમાંથી પસાર થયા હોય �ાં
છે લ્ લા 10 િદવસમાં યુકેમાં પ્રવાસ કરવો પ્રિતબંિધત કરવામાં આવ્યો હોય તો તમે
યુકેમાં પ્રવાસ કરી શકશો નહીં, િસવાય કે તમે:
● એક િબ્રિટશ નાગિરક હોવ
● એક આઇિરશ નાગિરક હોવ
● યુકેમાં િનવાસના અિધકાર ધરાવતી કોઇપણ વ્યિ� હોવ

15 ફે બ્રુઆરીથી, જેઓએ એવા દે શની મુલાકાત લીધી હોય અથવા ત્યાંથી પસાર થયા
હોય �ાં છે લ્ લા 10 િદવસમાં યુકેમાં પ્રવાસને પ્રિતબંિધત કરવામાં આવ્યો હોય તેમને
ઇં ગ્લ�ડમાં પ્રવેશ માટે ની મંજૂરી આપવામાં આવી હોય તેમણે:
● સંચાિલત �ૉરનટાઇન હોટલમાં 10 િદવસ માટે �ૉરનટાઇન થવું જ�રી છે
● �ૉરનટાઇિનંગના િદવસ 2 અને િદવસ 8 પર અથવા તે પછી કોરોનાવાઇરસ
(કોિવડ-19) પરી�ણ કરાવવો પડશે, આ પરી�ણ હોટલના પેકેજમાં
સમાિવ� કરવામાં આવ્યો છે
● રા�� ીય લૉકડાઉન િનયમો અનુસરો

�ારે તમે ઇં ગ્લ�ડમાં આગમન કરો ત્યારે �ૉરનટાઇન હોટલમાં બુિકં ગ અને રહેવા
પરના માગ�દશ�નને જુ ઓ.
ઇં ગ્લ�ડમાં મુલાકાતીઓ અને િવદે શી નાગિરકો માટે સલાહ

ઇં ગ્લ�ડમાં આવી રહેલા િવદે શી નાગરીકો રા�� ીય લૉકડાઉન િનયમોને આિધન છે .
જો તમે યુકેની મુલાકાત લઈ ર�ાં હો, તો તમે ઘરે પાછા જઈ શકો છો. તમારે તપાસવું
જોઈએ કે તમારા લ�સ્થાન પર કોઈ પ્રિતબંધો છે કે કે મ.

રાત્રે ઘર ેથી દૂ ર રહે વું
તમે ર�ઓમાં ફરવા જવા માટે અથવા રાિત્ર રોકાણો કરવા માટે તમા�ં ઘર કે તમા�ં
રહેવાનું સ્થાન છોડીને જઈ શકો નિહ, િસવાય કે તે માટે તમારી પાસે કોઈ વાજબી
બહાનું હોય. આનો અથ� એ કે ર�ઓમાં યુ.કે . અને િવદે શમાં ફરવા જવા માટે ની મંજૂરી
નથી.
આમાં બી� ઘર અથવા કે રવ
ે ન
ૅ માં રોકાવાનો સમાવેશ થાય છે , જો તે તમા�ં મુખ્ ય
િનવાસસ્થાન ન હોય. આમાં તે તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો તેવી બી� કોઈ પણ
વ્યિ� સાથે રહેવાનો સમાવેશ થાય છે , િસવાય કે તેઓ તમારા સપોટ� બબલમાં હોય.
તમને તમારા ઘરથી રાત્રે દૂ ર રહેવાની મંજૂરી છે જો તમે:
● તમારા સપોટ� બબલની મુલાકાત લઈ ર�ા હો
● તમારા મુખ્ ય િનવાસ પર પાછા ન આવી શકતાં હો
● ઘર બદલતી વખતે રહેઠાણની જ�ર હોય
● ફ્યૂનરલ અથવા સંબંિધત સ્મૃિત કાય�ક્રમમાં હાજરી આપવા રહેઠાણની જ�ર
હોય
● કામના હેતસ
ુ ર અથવા વોલન્ટરી કે ધમા�દા સેવા પૂરી પાડવા માટે રહેઠાણની
જ�ર હોય
● એક બાળક હો, જેને સ્કૂ લ અથવા સંભાળ માટે રહેઠાણની જ�ર હોય
● બેઘર, અસાયલમ મેળવનારા અથવા આશ્રય શોધી રહેલ અરિ�ત વ્યિ� હો,
અથવા ઈ�થી બચીને ભાગી ર�ાં હો (ઘરેલૂ અત્યાચાર સિહત)

● શ્રે� કોટીના રમતવીર અથવા તેમના સહાય કમ�ચારી કે માતાિપતા હો, જો
રમતવીર 18 વષ�થી ઓછી વયનાં હોય અને તેમણે તાલીમ અથવા સ્પધા� માટે
ઘરની બહાર રહેવું જ�રી હોય

જો તમે પહેલાથી જ ર�માં બહારગામ ગયેલાં હો, તો તમારે શ� તેટલું વ્યવહા� બને
એટલે ઘરે પાછા આવી જવું જોઈએ.
હોટે લ, બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ અને કે રવ
ે ૅન પાક્સ� જેવા મહેમાન આવાસ પ્રદાતાઓ
કાયદામાં જણાવ્યા મુજબનાં િવિશ� કારણોસર ખુલ્ લા રહી શકે છે , જેમ કે , મહેમાનો
તેમના મુખ્ ય િનવાસસ્થાન પર પાછા જવા માટે અસમથ� હોય, ઘર બદલતી વખતે
રહેઠાણની જ�ર હોય, કાયદા મુજબ સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરી ર�ાં હોય, અથવા તો તે
આવાસ બંધ થવાના પિરણામે તેઓ બેઘર થઈ શકે તેમ હોય, તેવા િકસ્સામાં તેઓ તે
મહેમાન આવાસને પોતાના મુખ્ ય િનવાસસ્થાન તરીકે વાપરી શકે છે . આ કારણોની
સંપૂણ� યાદી ઈંગ્લેન્ડમાં કે ટલાક વ્યવસાયો અને સ્થળો બંધ કરવાં ઉપરના
માગ�દશ�નમાંથી મળી શકે છે .
રહેઠાણો પૂરાં પાડનારાં પ્રોવાઈડરોને બેઘર લોકો સિહત અન્ય અરિ�ત લોકોને
રહેઠાણ પૂરાં પાડવા માટે લોકલ ઓથોિરટીઓ સાથે મળીને સહકારથી કામ કરવા પણ
પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવે છે.

કે ર હોમની મુલાકાતો
કે ર હોમ્સમાં મોટા પ્રમાણમાં સ્ક્રીનો (પડદા), મુલાકાત માટે ના પૉડ્સ, અથવા
બારીમાંથી થતી મુલાકાતો જેવી ગોઠવણો સાથે મુલાકાતો કરી શકાય છે. ન�કના
સંપક� ની ઈનડોર મુલાકાતની મંજૂરી નથી. રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોય ત્યારે કોઈ પણ
મુલાકાતોની પરવાનગી આપવામાં આવશે નિહ.

મુલાકાતો કે વી રીતે થવી જોઈએ તે �ણવા માટે તમારે કોિવડ-19 દરિમયાન કે ર
હોમ્સની મુલાકાત લેવા િવશે માગ�દશ�ન જોવું જોઈએ. રહેવાસીઓ હોમની બહાર
કોઈનાં ઘરની અંદર બી�ં લોકોને મળી શકે નિહ (દાખલા તરીકે , કૌટું િબક ઘરમાં
તેમનાં સગાંને મળવા જવુ)ં . જેઓ સહાયતા સાથેનાં રહેઠાણોમાં રહેતાં હોય તેમના
માટે ની અલગ માગ�દિશ�કા છે .

ફ્યૂનરલો
ફ્યૂનરલો માટે , ત્યાં હાજરી પર કડક મયા�દા સાથે મંજૂરી છે , અને અપવાદ�પ
સંજોગોમાં િસવાય, તે ફ� કોિવડ-19 સુરિ�ત સ્થળોએ અથવા �હેર આઉટડોર
જગ્યાઓ પર જ થવા જોઈએ.
ફ્યૂનરલોમાં વધુમાં વધુ 30 લોકો હાજર રહી શકે છે . જોડાયેલ ધાિમ�ક, માન્યતા
આધાિરત અથવા સ્મારક કાય�ક્રમો, જેમ કે િશલા સ્થાપન અને અિસ્થ િવસજ�નની
િવિધઓ પણ વધુમાં વધુ 6 લોકોની હાજરી સાથે ચાલુ રહી શકે છે . ત્યાં કામ કરતી
વ્યિ�ને આ મયા�દામાં ગણવામાં આવતી નથી. જે લોકો સાથે રહેતાં હોય અથવા
સપોટ� બબલમાં ન હોય તેમની વચ્ચે સામાિજક અંતર �ળવવું જોઈએ.

લગ્�ો, િસિવલ પાટ� નરશીપો અને ધાિમ�ક િવિધઓ
લગ્� અને િસિવલ પાટ� નરશીપના સમારોહ વધુમાં વધુ ફ� 6 લોકોની હાજરી સાથે જ
થવા જોઈએ. ત્યાં કામ કરતી કોઈપણ વ્યિ� તેમાં ગણાશે નિહ. આ ફ�
અપવાદ�પ સંજોગોમાં જ થવું જોઈએ, દાખલા તરીકે , તાત્કાિલક લગ્�, �ાં લગ્�
કરનારાઓમાંથી કોઈ એક ગંભીર બીમાર હોય અને સ્વસ્થ થવાની અપે�ા ન હોય,
અથવા કમજોરી માટે ની સારવાર કે �વન-પિરવત�ન કરતી સજ�રી કરાવવાનું હોય.

લગ્�ો તેમજ િસિવલ પાટ� નરશીપની િવિધઓ, કોિવડ-19 સુરિ�ત બનાવાયેલ સ્થળે
અથવા �હેર ખુલ્ લા સ્થાનોમાં જ કરવામાં આવવા જોઈએ, િસવાય કે કોઈ
અપવાદ�પ સંજોગો હોય.

ધાિમ�ક સ્થળો
તમે કોઈ િવિધ માટે ધાિમ�ક સ્થળે જઈ શકો છો. પરં તુ તમારે તમારા ઘર બહારનાં
અથવા સપોટ� બબલમાં ન હોય તેવા કોઈની સાથે હળવું મળવું ન જ જોઈએ. તમારે
દરેક સમયે કડક સામાિજક અંતર �ળવવું જોઈએ.
તમારે ધાિમ�ક સ્થળોના સલામતીપૂવ�કના વપરાશ ઉપરની રા�� ીય
માગ�દિશ�કા અનુસરવી જોઈએ.

રમતો તેમજ શારીિરક પ્રવૃિ�
ઇનડોર િજમ અને રમત સુિવધાઓ બંધ રહે છે .
આઉટડોર રમતગમતની સુિવધાઓને પણ બંધ રાખવી જ�રી છે, તેમાં સમાિવ� છે :
● સ્પોટ્સ� કોટ્સ�
● આઉટડોર �મ
● ગોલ્ફ કોસ�
● આઉટડોર િસ્વિમંગ પૂલ
● તીરં દા�/ડ� ાઇિવંગ/શૂિટં ગ રેન્ જ
● સવારી કે ન્દ્રો

અસમથ� લોકો માટે બહાર ખુલ્ લામાં થતી આયોિજત રમતો ચાલુ રાખવાની પરવાનગી
છે .
ઉચ્ચ કોટીની રમતો ચાલુ રહી શકે . ઉચ્ચ કોટીની રમતો તબ�ાવાર ફરી પાછી શ�
કરવા ઉપર માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે .

ઘર બદલવું
તમે હજુ પણ ઘર બદલી શકો છો. તમારા ઘર અથવા સપોટ� બબલ બહારના લોકોએ
એકદમ જ�રી ન હોય ત્યાં સુધી ઘર બદલવામાં મદદ ન કરવી જોઈએ.
એસ્ટે ટ અને ઘરો ભાડે આપતા એજન્ટો તેમજ ઘરનો માલસામાન ખસેડવાનું કામ
કરતી રીમૂવલ કં પનીઓ કામ ચાલુ રાખી શકે છે . જો તમે ઘર બદલવાનું િવચારતાં હો,
તો તમે મકાનો જોવા માટે જઈ શકો છો.
સલામતીપૂવ�ક ઘર બદલવા ઉપરની રા�� ીય માગ�દિશ�કા અનુસરો, જેમાં સામાિજક
અંતર રાખવાની, અંદર તા� હવા આવવા દે વી, અને ચહેરા પર આવરણ
પહેરવાની સલાહનો સમાવેશ થાય છે .

નાણાંકીય ટે કો
તમે ગમે ત્યાં રહેતાં હો, તમે કદાચ નાણાંકીય મદદ મેળવી શકો
● વ્યવસાયો માટે નાણાંકીય સહાયના પૅકેજો
● પ્રિતબંધોના પિરણામે બંધ થયલા વ્યવસાયો માટે નાણાંકીય સહાય
● કોરોનાવાઈરસ જોબ રીટે ન્શન સ્કીમ �ારા કમ�ચારીના વેતનનો દાવો
● તમે સેલ્ફ-એમ્પ્લોયમેન્ટ ઈન્કમ સપોટ� સ્કીમ �ારા કોઈ ગ્રાન્ટનો દાવો કરી
શકો કે નિહ તે તપાસો

● કોરોનાવાઈરસને કારણે જો તમારી પાસે કામ ન હોય તો નાણાંકીય ટે કો

ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો
ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો જે બંધ રહે વા જ જોઈએ
સામાિજક સંપક� ઘટાડવા માટે , િનયમનો અનુસાર કે ટલાક વ્યવસાયો બંધ કરવા
જ�રી છે તેમજ કે ટલાક વ્યવસાયોએ માલ સામાન અને સેવાઓ કે વી રીતે પૂરાં પાડવા
તે ઉપર િનયંત્રણો લાદવા જ�રી છે . કયા વ્યવસાયો બંધ થવા જ�રી છે તેની સંપૂણ�
યાદી, ઈંગ્લેન્ડમાં કે ટલાક વ્યવસાયો અને સ્થળો બંધ કરવા ઉપરના માગ�દશ�નમાંથી
મેળવી શકાય છે , પરં તુ તેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે ઃ
● િબન-આવશ્યક િરટે લ, જેમ કે કપડાં અને હોમવેર સ્ટોસ�, વાહનના શો�મ્સ
(વાહનો ભાડે આપતાં હોય તે િસવાયનાં), સ�ાબા�ની દુ કાનો, દર�ઓ,
તમાકુ અને વેપની દુ કાનો, ઇલેક્ટ� ોિનક સામાન અને મોબાઇલ ફોનની
દુ કાનો, હરા�ના મકાનો (પશુધનની હરા� અથવા કૃ િષ સાધનો િસવાય)
અને િબનજ�રી ચીજવસ્તુઓનું વેચાણ કરતા બ�રના સ્ટોલ્સ. આ સ્થળો
િ�લક-એન્ડ-કલેકટ માટે (�ાં માલ પહેલેથી ઓડ� ર કરવામાં આવે અને
સ્થળની અંદર પ્રવેશ્યા વગર ત્યાંથી લઈ જવામાં આવે) અને િડિલવરી
સેવાઓ માટે ચાલુ રહી શકે છે .
● કૅ ફે, રેસ્ટોરન્ટ્સ, પબ્સ, બાર અને સોિશયલ �લબ જેવા આિતથ્ય સ્થળો;
િસવાય કે તેઓ ટે કઅવે (રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી), િ�લક-એન્ડ-કલેક્ટ અને
ડ� ાઈવ થ્રુ મારફતે ખોરાક અને િબન-આલ્કોહોિલક પીણાં પૂરાં પાડવાના
અપવાદ સાથે ખુલ્ લાં રહે. તમામ ખોરાક અને પીણાં (આલ્કોહોલ સિહત)
િડિલવરી મારફતે પૂરાં પાડવાનું ચાલુ રાખી શકાય છે .
● હોટલો, હોસ્ટે લો, ગેસ્ટ હાઉસો અને કે મ્પસાઇટ્સ જેવા આવાસ, િવિશ�
સંજોગો િસવાય, જેમ કે તે કોઈના મુખ્ ય રહેઠાણ તરીકે વપરાતાં હોય, �ાં

વ્યિ� ઘરે પાછા ન જઈ શકે તેમ હોય, બેઘર લોકોને રહેવા કે સહાય પૂરી
પાડવા માટે અથવા કામના હેતસ
ુ ર ત્યાં રહેવું આવશ્યક હોય તેવા સંજોગોમાં.
● લેઝર સેન્ટરો અને ઇનડોર િજમ, ઇનડોર િસ્વિમંગ પુલ, ઇનડોર સ્પોટ્સ� કોટ� ,
ઇનડોર િફટનેસ અને ડાન્સ સ્ટુ િડયો, ઇનડોર રાઇિડં ગ સેન્ટસ� અને ઇનડોર
�લાઇિમ્બંગ િદવાલો અને ગોલ્ફ કોસ� જેવી રમત અને લેઝરની સુિવધાઓ
�હેર રમતના મેદાનો અને સોંપણીઓ ખુલ્ લી રહે તેમ બની શકે છે .
● િથયેટરો, કોન્સટ� હોલ, િસનેમાઘરો, મ્યુઝીયમો અને ગેલેરીઓ, કે િસનો,
મનોરં જન આક� ડ્સ, િબંગો હોલ્સ, બોિલંગ એલીઝ, સ્કે િટં ગ િરં ક્સ, ગો-કાિટ� ગ
વેન્યુ, ઇન્ડોર પ્લે અને સોફ્ટ પ્લે સેન્ટસ� અને િવસ્તારો (ઇન્ફ્લેટેબલ પાક્સ� અને
ટ� ે મ્પોિલિનંગ સેન્ટસ� સિહત) જેવા મનોરં જન સ્થળો, સરકસો, મેળાના મેદાનો,
મેળાઓ, પાણીના ઉ�ાનો અને થીમ પાક�
● પ્રાણીઓ હોય તેવાં આકષ�ણો (જેમ કે ઝૂ , સફારી પાક્સ�, એ�ેરીયમો તેમજ
વન્ય �વન કે ન્દ્રો)
● વનસ્પિત ઉ�ાનો, હેિરટે જ ગૃહો અને સીમાિચ�ો જેવા સ્થળો પરનાં ઇનડોર
આકષ�ણો પણ બંધ રહેવાં જ જોઈએ, તેમ છતાં આ પિરસરના બહારના
મેદાનો આઉટડોર કસરતો માટે ખુલ્ લા રહી શકે છે .
● વાળ, સુંદરતા, ટે િનંગ અને નેઇલ સલુન્સ જેવી વ્યિ�ગત સંભાળ સુિવધાઓ.
ટે ટૂ પાલ�ર, સ્પા, મસાજ પાલ�ર, શરીર અને ત્વચા વેધન સેવાઓ પણ બંધ
હોવી જ જોઇએ. આ સેવાઓ અન્ય લોકોના ઘરોમાં પૂરી પાડવી જોઈએ નહીં
● નીચે જણાવેલ મયા�િદત સંખ્ યામાં મુિ� અપાયેલ પ્રવૃિ�ઓ િસવાય
કમ્યૂિનટી સેન્ટરો અને હોલ બંધ હોવા જોઈએ. આઇ.ટી. અને િડિજટલ
સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે પુસ્તકાલયો પણ ખુલ્ લા રહી શકે છે - દાખલા
તરીકે જે લોકો પાસે ઘરે તે સુિવધા ન હોય તેમના માટે - અને િ�લક-એન્ડકલેક્ટ સેવાઓ માટે .

આમાંના કે ટલાક વ્યવસાયો અને સ્થળોને, થોડી સંખ્ યામાં છૂટ અપાયેલ પ્રવૃિ�ઓ
માટે ખુલ્ લા રહેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. આ છૂટછાટોની સંપૂણ� યાદી

ઈંગ્લેન્ડમાં કે ટલાક વ્યવસાયો અને સ્થળો બંધ કરવા ઉપરના માગ�દશ�નમાંથી મળી શકે
છે , પણ તેમાં આમનો સમાવેશ થાય છે ઃ
● િશ�ણ અને તાલીમ - સ્કૂ લોને રમત, લેઝર તેમજ સામાિજક સુિવધાઓના
ઉપયોગ માટે , �ાં તે તેમની સાધારણ જોગવાઈનો ભાગ હોય
● બાળ સંભાળના હેતઓ
ુ
તેમજ હાજરી આપવા માટે લાયક બનતાં બાળકો
માટે ની દે ખરેખ હેઠળની પ્રવૃિ�ઓ
● ર�દાન સત્રો અને ફૂડ બ�કો ગોઠવવા
● તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા માટે
● િવિશ� રમતગમતના વ્યિ�ઓને (ઇનડોર અને આઉટડોર રમતો
સુિવધાઓમાં) તાલીમ આપવા અને સ્પધા� કરવા, અને (િફટનેસ અને ડાન્સ
સ્ટુ િડયોમાં) વ્યવસાિયક નત�કો અને કોિરયોગ્રાફરો કામ કરવા માટે
● િથયેટરો અને કોન્સટ� હોલમાં) પ્રે�કો િવના તાલીમ અને િરહસ�લ માટે
● િફલ્મ અને ટીવી શૂિટં ગના હેતુ માટે

ખુલ્ લા રહી શકે તેવા વ્યવસાયો અને સ્થળો
કોિવડ -19 સુરિ�ત માગ�દિશ�કા અનુસરીને અન્ય વ્યવસાયો અને સ્થળોને ખુલ્ લા
રહેવાની મંજૂરી છે . આવશ્યક ચીજો અને સેવાઓ પૂરી પાડનારા વ્યવસાયો ખુલ્ લા રહી
શકે છે . આ વ્યવસાયોની સંપૂણ� યાદી ઈંગ્લેન્ડમાં કે ટલાક વ્યવસાયો અને સ્થળો બંધ
કરવા ઉપરના માગ�દશ�નમાંથી મળી શકે છે , પણ તેમાં આમનો સમાવેશ થાય છે ઃ
● ખા�પદાથ�ની દુ કાનો, સુપરમાક� ટો, ફામ�સીઓ, ગાડ� ન સેન્ટરો, બાંધકામને
લગતી ચીજ-વસ્તુઓ વેચતા વેપારીઓ અને બાંધકામને લગતા ઉત્પાદનોના
સપ્લાયસ� અને ઓફ-લાઇસન્સ જેવા જ�રી છૂટક વેચાણકતા�ઓ
● જ�રી છૂટક વેચાણ કરતા બ�રના સ્ટોલ્સ પણ ખુલ્ લા રહી શકે

● મુખ્ યત્વે સમારકામની સેવાઓ પૂરી પાડતાં હોય તેવા સમારકામ સેવા પૂરી
પાડનારા વ્યવસાયો પણ ખુલ્ લા રહી શકે છે
● પેટ�ોલ સ્ટે શનો, સ્વચાિલત (પરં તુ માણસો �ારા કરવામાં આવતા હોય તેવા
નહીં) કાર વૉશ, વાહન િરપેર ગરાજો અને એમ.ઓ.ટી. સેવાઓ, સાયકલની
દુ કાનો અને ટે ક્સી અને વાહન ભાડે આપતા વ્યવસાયો
● બ�કો, િબિલ્ડં ગ સોસાયટીઓ, પોસ્ટ ઓિફસ, ટૂં કા ગાળાના લોન પ્રદાતાઓ
અને નાણાં ટ� ાન્સફર વ્યવસાયો
● ફ્યૂનરલ િડરેક્ટરો
● લોન્ડ� ેટો અને ડ� ાય �લીનરો
● મેિડકલ અને ડેન્ટલ સેવાઓ
● પશુિચક્ત્સકો તેમજ પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્ય તેમજ સુખાકારી માટે ની ચીજો અને
ખોરાક વેચતાં છૂટક વેચાણકતા�ઓ
● પ્રાણી બચાવ કે ન્દ્રો, બોિડ� ગ સુિવધાઓ અને પ્રાણીઓની માવજત કરનારાં
(સૌંદય�લ�ી હેતુઓને બદલે પ્રાણી કલ્યાણ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવી શકે )
● કૃ િષ પુરવઠાની દુ કાનો
● ગિતશીલતા અને અમસથ�તામાં સહાયતા પૂરી પાડતી દુ કાનો
● સંગ્રહ અને િવતરણ સુિવધાઓ
● કાર પાક� સ, �હેર શૌચાલયો અને મોટરવે પરના સિવ�સના િવસ્તારો
● આઉટડોર રમતનાં મેદાનો
● બોટાિનકલ ગાડ� નો તેમજ ઐિતહાિસક સ્થળો પરનાં આઉટડોર બગીચાઓ
કસરત માટે
● ધાિમ�ક સ્થળો
● સ્મશાન અને કબ્રસ્તાનો

આરોગ્ય સંભાળ અને �હે ર સેવાઓ
NHS અને તબીબી સેવાઓ ખુલ્ લી છે , જેમ કે ઃ

● ડેન્ટલ સેવાઓ,
● ઓપ્ટીશ્યનો,
● ઓિડયોલો� સેવાઓ, ડેન્ટલ
● િશરોપોડી,
● કાઈરોપ્રેક્ટરો,
● ઓસ્ટીઓપાથ્સ,
● અન્ય તબીબી અથવા આરોગ્ય સેવાઓ, માનિસક આરોગ્યને લગતી સેવાઓ
સિહત

અમે તાત્કાિલક અને િબન-તાત્કાિલક સેવાઓ સલામત રીતે હાથ ધરવા માટે NHSને
ટે કો આપી ર�ા છીએ, અને જો કોઈ પણ વ્યિ�ને કોઈ પણ પ્રકારની તબીબી
સંભાળની જ�રત હોવાનું લાગે તો તેઓ આગળ આવીને મદદ માગે તે અત્યંત
અગત્યનું છે .
મોટાભાગની �હેર સેવાઓ ચાલુ રહેશે અને તમે તેમની મુલાકાત લેવા માટે ઘરમાંથી
બહાર નીકળી શકશો. આમાં સમાવેશ થાય છે ઃ
● જોબસેન્ટર પ્લસ સ્થાનો
● કોટ� અને પ્રોબેશન સેવાઓ
● નાગિરક નોંધણી કચેરીઓ
● પાસપોટ� અને િવઝા સેવાઓ
● પીિડતોને પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ
● કચરો ફ� કવાના અથવા િરસાયિ�લંગ કે ન્દ્રો
● ઘરમાંથી કાયદા મુજબ બહાર નીકળતી વખતે જો તમારે ગાડી ચલાવવી
પડતી હોય તો, એમ.ઓ.ટી. કરાવવો

