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તમારો NHS ક્રમાુંક: [NHS ક્રમાુંક]
પ્રિય [દદી],

તબીબી રીતે અત્યુંત સુંવેદનશીલ લોકો માટે માર્ગદશગન 1 એપ્રિલથી બદલાઇ રહ્ ું છે
22 ફેબ્રઆરીએ સરકારે સમગ્ર વસ્તી માટેના રાષ્ટ્રીય િપ્રતબુંધોનો એક રોડમેપ િકાપ્રિત કયો હતો,
જે સમજાવે છે કે સમય જતાું િપ્રતબુંધોને કેવી રીતે હળવા કરવામાું આવિે. આ રોડમેપના ભાગ
રૂપે, હવે અમે તમને જણાવી િકીએ છીએ કે 1 એપ્રિલ 2021 થી તમને િીલ્ડની સલાહ આપવામાું
આવતી નથી.
જાન્યઆરીમાું રાષ્ટ્રીય િપ્રતબુંધો અને બચાવનાું પગલાું લેવામાું આવ્યા હોવાથી, દે િના તમામ
ભાગોમાું COVID-19 ના કેસો માું નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને 22 પ્રમલલયનથી વધ લોકોને
રસીનો ઓછામાું ઓછો એક ડોઝ આપવામાું આવ્યો છે . અમે જાણીએ છીએ કે િીલલ્ડિંગ તમારા માટે
સરળ નથી અને અમે આ પડકારજનક સમયમાું તમારા િયત્નો બદલ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ.
તેમ છતાું, તબીબી રીતે અત્યુંત સુંવેદનિીલ લોકોને હવે િીલ્ડની સલાહ આપવામાું આવિે નહીં,
અને અમે હજી પણ ભલામણ કરીએ છીએ કે વાયરસ હજી પણ આપણા સમદાયોમાું ફેલાય રહ્યો છે
ત્યારે તમારે પોતાને બચાવવા માટે વધારાની સાવચેતી રાખવી જોઈએ. અપડેટ કરવામાું આવેલ
માગગદિગન વ્યવહારરક પગલાું િદાન કરે છે જેમાું સમાજીકરણ, િવાસ અને કામ પર જવ ું અને
િાળા જેવી બાબતોને આવરી લેવામાું આવે છે . આ પ્રનયમો નહીં પણ સલાહ છે , તેથી તમે પસુંદ
કરી િકો છો કે તમે તેન ું પાલન કરિો અથવા નહીં. તમે આ પત્રના અંતમાું અને
www.gov.uk/coronavirus પર સુંપ ૂણગ માગગદિગન મેળવી િકો છો.

આ સલાહ ઉપરાુંત, તમારે રોગચાળા દરપ્રમયાન દરે ક માટે યોગ્ય પ્રનયમોન ું પાલન કરવાન ું ચાલ
રાખવ ું જ જોઈએ. આમાું અન્ય પરરવારના લોકો સાથે મળવાના પ્રનયમો િામેલ છે .
સલાહનો સારાુંશ જે 1 એપ્રિલ 2021 થી લાગ થવા જઈ રહ્યો છે
જયાું સધી સામાજજક અંતરના પ્રનયમો વધ વ્યાપક રીતે હળવા કરવામાું ન આવે ત્યાું સધી, તે
મહત્વન ું છે કે તમે જે રીતે ઓછી સામાજજક રિયાિપ્રતરિયા કરો છો તે ચાલ રાખિો અને તમે જયાું
સામાજજક અંતર જાળવવા માટે અસમથગ છો ત્યાું સેરટિંગ્સમાું તમે જેટલો સમય પસાર કરો છો તેને
ઘટાડવાનો િયાસ કરો.
દરે કને સલાહ આપવામાું આવે છે કે િક્ય હોય ત્યાુંથી ઘરે થી કામ કરવાન ું ચાલ રાખવ ું જોઈએ,
પરું ત જો તમે ઘરે થી કામ ન કરી િકો તો તમારે હવે તમારા કાયગસ્થળ પર જવ ું જોઈએ. તમારા
પ્રનયોક્તા એ કાયગસ્થળ પર COVID-19 ના સુંપકગ માું આવવાન ું જોખમ ઓછું કરવા માટે પગલાું
ભરવા જરૂરી છે અને તમને કાયગસ્થળ પર સલામત રાખવા માટે તેઓએ કયા પગલાું ભયાાં છે તે
તમને સમજાવવામાું સમથગ હોવા જોઈએ.
કોરોનાવાયરસ જોબ રીટેન્િન સ્કીમ (Job Retention Scheme) (furlough)અને સ્વ-રોજગાર
આવક સપોટગ સ્કીમ (Self-Employment Income Support Scheme) (SEISS) 30 સપ્ટેમ્બર
સધી લુંબાવી દે વામાું આવી છે . તમે આ સમયગાળા દરપ્રમયાન પાત્ર બની િકો છો.
1 એપ્રિલથી િીલ્ડ ની સલાહ આપવાના આધારે તમે કાન ૂની બીમાર પગાર (Statutory Sick
Pay) (SSP) અથવા રોજગાર અને સહાયક ભથ્ ું (Employment and Support Allowance)
(ESA) માટે લાયક રહેિો નહીં.
તબીબી રીતે અત્યુંત સુંવેદનિીલ પ્રિષ્ટ્યો અને પ્રવદ્યાથીઓએ તેમની િાળા અથવા અન્ય િૈક્ષલણક
સેરટિંગ્સમાું પાછા ફરવ ું જોઈએ.

COVID-19 રસીકરણ
જો તમે 16 કે તેથી વધ વયના છો, તો તમને પહેલેથી જ રસીનો િથમ ડોઝ આપવામાું આવ્યો
હોવો જોઈએ. જો તમને હજી સધી પહેલો ડોઝ મળ્યો નથી, તો કૃપા કરીને તમારા GP નો સુંપકગ
કરો.
12 થી 15 વર્ગની વયના બાળકો માટે , ગુંભીર ન્યરો-અપુંગ લોકો માટે રસીકરણ યોગ્ય હોઈ િકે છે .
આ પ્રવકલ્પ અંગે માતાપ્રપતા/વાલીઓ અને બાળકના લચરકત્સક અથવા GP વચ્ચે ચચાગ કરવી
જોઈએ. 15 વર્ગથી ઓછી ઉંમરના અન્ય બાળકો માટે , હાલમાું વધ સુંિોધન કરવામાું આવી રહ્ ું
છે , તેથી હજ સધી રસીકરણની ભલામણ કરવામાું આવી નથી.
જો તમને તમારો િથમ ડોઝ મળી ગયો છે , તો તમારે રસીનો બીજો ડોઝ જયારે તમને આપવા
માટે કહેવામા આવે ત્યારે તે લેવાની ખાતરી કરવી જોઈએ. બે ડોઝ લેવાથી તમારું રક્ષણન ું સ્તર
વધી િકે છે .
કોઈ પણ રસી 100% અસરકારક નથી અને તેથી જો તમે બુંને ડોઝ લઈ લીધા હોય તો પણ, એવી
કોઈ ચોક્કસ બાુંયધરી નથી કે તમે COVID-19 ના લીધે બીમાર થિો નહીં. તેથી, તમારે પોતાને
બચાવવા માટે આ માગગદપ્રિિકામાું પ્રનધાગરરત કરવામાું આવેલ વધારાની સાવચેતીઓ ચાલ રાખવી
જોઈએ.
સમથગનની પહોંચ
સ્થાપ્રનક કાઉન્ન્સલ અને સપરમાકે ટ્સ 31 માચગ સધી િીલલ્ડિંગ સલાહને અનસરવા માટે સમથગન
આપવાન ું ચાલ રાખિે. આ તારીખ પછી જો િક્ય હોય ત્યાું સધી કાઉન્ન્સલ સહાય પ ૂરી પાડવાનો
િયત્ન કરિે અને, જો તમે સપરમાકે ટ રડલલવરી સ્લોટમાું િાધાન્યતા માટે િવેિ નોંધાવ્યો છે , તો
સપરમાકે ટ્સ 21 જૂન સધી િાધાન્યતા એક્સેસ આપવાન ું ચાલ રાખિે. જો તમારે હજી સમથગન
માટે નોંધણી કરાવવાની બાકી છે પણ અત્યારે જરૂર છે , તો કૃપા કરીને 31 માચગ સધીમાું
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support પર ઓનલાઇન કરો. જો તમારી પાસે

ઇન્ટરનેટ માટે એક્સેસ નથી, તો કૃપા કરીને તમારી સ્થાપ્રનક કાઉન્ન્સલનો સુંપકગ કરો કે જે તમને
તમારા સ્થાપ્રનક ક્ષેત્રમાું ઉપલબ્ધ સમથગનથી જોડવામાું સક્ષમ હિે.
31 માચગ પછી, જો તમે કોરોનાવાયરસના પરરણામે સુંઘર્ગ કરી રહ્યાું છો, તો કૃપા કરીને
www.gov.uk/find-coronavirus-support ની મલાકાત લો અથવા શ ું સમથગન ઉપલબ્ધ છે તે
જાણવા માટે તમારી સ્થાપ્રનક કાઉન્ન્સલનો સુંપકગ કરો.
સ્વાસ્્ય અને સુંભાળની પહોંચ
કૃપા કરીને યાદ રાખો કે NHS ખલ્ ું છે , અને અમે તમને પ્રવનુંતી કરીએ છીએ કે તમારે જરૂરી બધી
NHS સેવાઓનો વપરાિ ચાલ રાખવો જોઈએ. તમારા માટે એકલા સુંચાલનના િયત્નો કરતા
NHS નો ઉપયોગ કરવો વધ સલામત છે .
જો તમે તમારા સ્વાસ્થય પર COVID-19 ની અસર પ્રવિે લચિંપ્રતત છો, તો તમારા GP, હોન્સ્પટલના
ક્ક્લપ્રનપ્રિયન સાથે વાત કરો અથવા NHS111 નો ઉપયોગ કરો. મદદ અને સહાયને એક્સેસ
કરવા પ્રવિેની વધ મારહતી જોડાયેલ માગગદપ્રિિકામાું મળી િકે છે .
જો ભપ્રવષ્યમાું આ માર્ગદપ્રશિકા બદલાય છે તો તમારો સુંપકગ કરવામાું આવશે
કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમારા GP પાસે તમારા ઘરના સરનામાું અને, જો િક્ય હોય તો, એક
વ્યન્ક્તગત ઇમેઇલ સરનામા સરહતની નવીનતમ સુંપકગ પ્રવગતો છે , જેથી ભપ્રવષ્ટ્યમાું માગગદિગન
બદલાઇ જાય તેવા સુંજોગોમાું અમે ઝડપથી તમારો સુંપકગ કરી િકીએ.

ફરી એકવાર, અમે તમારી જાતને અને અન્ય લોકોને સરલક્ષત રાખવાના તમારા િયત્નો બદલ
તમારો આભાર માનીએ છીએ.
આપનો સ્નેહાધીન,

MATT HANCOCK
આરોગ્ય અને સામાજજક સુંભાળ માટે રાજય સલચવ

ROBERT JENRICK
આવાસ, સમદાયો અને સ્થાપ્રનક
સરકાર માટે રાજય સલચવ

આ પત્ર GOV.UK પર, સરળ વાુંચવા સહહત પ્રવપ્રવધ ભાષાઓ અને સ્વરૂપોમાું
ઉપલબ્ધ છે . ઑહિઓ, બ્રેઇલ, મોટી પ્રિન્ટ માટે
0303 1239999 પર RNIB ને કૉલ કરો

તબીબી રીતે અત્યુંત સુંવેદનશીલ લોકો માટે હાલની સલાહ
(1 એપ્રિલ 2021)
સરક્ષા સલાહ 31 માચગથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે બુંધ કરવામાું આવી રહી છે . 1 એપ્રિલથી તમને હવે
િીલલ્ડિંગ ની સલાહ આપવામાું આવતી નથી, પરું ત તમારે વતગમાન રાષ્ટ્રીય િપ્રતબુંધો હેઠળ દરે ક
માટેના પ્રનયમોન ું પાલન કરવાન ું ચાલ રાખવ ું જ જોઈએ.
સરકાર દ્વારા ‘COVID-19 રરસ્પોન્સ - ન્સ્િિંગ 2021’ િકાપ્રિત કરવામાું આવ્ય ું છે , જે ઇંગ્લેન્ડમાું
વતગમાન લોકડાઉનમાુંથી બહાર નીકળવા માટે રોડમેપ સયોજજત કરે છે . આ સમજાવે છે કે સમય
જતાું પ્રનયુંત્રણો કેવી રીતે હળવા થિે. તમે www.gov.uk/coronavirus પર ‘રોડમેપ’ િોધીને આ
પ્રનયમો િોધી િકો છો.
તમારે રાષ્ટ્રીય િપ્રતબુંધોને અનસરવાન ું ચાલ રાખવ ું જોઈએ, જે દરે કને લાગ પડે છે . અમે તબીબી
રીતે અત્યુંત સુંવેદનિીલ લોકોને પોતાની સરક્ષા માટે વધારાની સાવચેતી ચાલ રાખવાની પણ
સલાહ આપી રહ્યા છીએ. વાયરસના સુંપકગ માું આવવાન ું જોખમ ઓછું કરવા માટે તમને નીચે
વણગવેલ વ્યવહારરક પગલાુંને અનસરવાની સલાહ આપવામાું આવે છે .
ઘરની અંદર અને બહાર સમાજીકરણ
સામાજજક અંતર જાળવવાન ું ચાલ રાખો, પ્રનયપ્રમતપણે તમારા હાથ ધઓ અને તમારા ચહેરાને
સ્પિગ કરવાન ું ટાળો.
તમારી સામાજજક રિયાિપ્રતરિયાઓની સુંખ્યા ઘટાડવાન ું ચાલ રાખો. તમારી જેટલી ઓછી
સામાજજક રિયાિપ્રતરિયાઓ હિે, તેટલ ું COVID-19 સુંિમણન ું જોખમ ઓછું હિે.
જયારે પ્રનયમો તમને તમારા ઘરની બહારના લોકોને મળવાની મુંજૂરી આપે છે , તો જો તમે તેમને
બહાર મળિો તો તમને COVID-19 સુંિમણન ું જોખમ ઓછું છે .
જયારે તમને ઘરની અંદર અન્યને મળવાની મુંજૂરી હોય, ત્યારે તાજી હવા સાથે આ પ્રવસ્તારને સારી
રીતે હવા-ઉજાસ વાળો રાખો, ઉદાહરણ તરીકે બારી ખલ્લી રાખો. કૃપા કરીને વધ મારહતી માટે
COVID-19: અંદરના પ્રવસ્તારના વેલન્ટલેિન માટે માગગદિગન જઓ.

જયાું તમે સામાજજક અંતર જાળવવા માટે અસમથગ હોવ અથવા અન્ય લોકોની િવ ૃપ્રિઓ સામાજજક
અંતર જાળવવાની વ્યન્ક્તગત સુંભાવનાને ઘટાડી િકે છે , ત્યાું સેરટિંગ્સમાું તમે જેટલો સમય પસાર
કરો છો તેને ઘટાડવાનો િયાસ કરો,
તમે હાલના સપોટગ બબલ્સ અને ચાઇલ્ડકેર બબલ્સ ની રચના અથવા જાળવણી કરવાન ું ચાલ
રાખી િકો છો.
તમે કોરોનાવાયરસનો ફેલાવો કેવી રીતે અટકાવવો તે પ્રવિે ઓનલાઇન વધ મારહતી મેળવી િકો
છો.
કામ
દરે કને હાલમાું િક્ય હોય ત્યાું સધી ઘરે થી કામ કરવાની સલાહ આપવામાું આવે છે .
જો તમે ઘરે થી કામ કરી િકતા નથી, તો તમારે કામે જવ ું જોઈએ. તમારા પ્રનયોક્તા એ કાયગસ્થળ
પર COVID-19 ના સુંપકગ માું આવવાન ું જોખમ ઓછું કરવા માટે પગલાું ભરવા જરૂરી છે અને
તમને કાયગસ્થળ પર સલામત રાખવા માટે તેઓએ કયા પગલાું ભયાાં છે તે તમને સમજાવવામાું
સમથગ હોવા જોઈએ. કેટલાક પ્રનયોક્તા આ પગલાઓના ભાગ રૂપે કમગચારીઓ ન ું પ્રનયપ્રમત પરીક્ષણ
કરવાન ું િરૂ કરી િકે છે . તમે કામ પર કેવી રીતે જાઓ છો અને કેવી રીતે પાછા આવો છો તેના પર
પણ પ્રવચાર કરવો જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે, ધસારા સમયે સાવગજપ્રનક પરરવહનનો ઉપયોગ
કરવાન ું ટાળવ ું િક્ય છે .
સરકાર દ્વારા પ્રનયોક્તાઓ કેવી રીતે કાયગસ્થળોને COVID-સલામત બનાવી િકે છે તે સરહત, કેવી
રીતે તેઓ સામાજજક અંતર જાળવી િકે છે અને તમારા કાયગસ્થળમાું જોખમ વ્યવસ્થાપનની
પ્રસસ્ટમ કેવી રીતે બનાવી િકે છે તેના પ્રવિે અલગ માગગદિગન જારી કરવામાું આવ્ય ું છે . સ્વાસ્થય
અને સરક્ષા એક્ક્ઝક્યરટવ (HSE) એ પણ સુંવેદનિીલ કામદારોને સરલક્ષત રાખવા , કાયગસ્થળમાું
જોખમો ઘટાડવા પ્રવિે કેવી રીતે વાત કરવી તેના પર પ્રનયોક્તા અને કમગચારીઓને સલાહ સરહત
માગગદિગન િકાપ્રિત કયાં છે .
જો તમારે ઘરે થી કામ કરવા માટે અથવા કાયગસ્થળે સહાયની જરૂર હોય તો તમે એક્સેસ ટૂ વકગ માટે
અરજી કરી િકો છો. એક્સેસ ટૂ વકગ એ કાયગક્ષમતાના પ્રવકલાુંગતા સુંબપ્રું ધત વધારાના ખચગ માટે
સમથગન આપિે જે પ્રનયોક્તા દ્વારા પ ૂરા પાડવામાું આવતાું િમાણભ ૂત વાજબી ગોઠવણીથી વધ છે .

કોરોનાવાયરસ જોબ રીટેન્િન સ્કીમ (Job Retention Scheme) (furlough) 30 સપ્ટેમ્બર સધી
લુંબાવી દે વામાું આવી છે . તમે આ સમયગાળા દરમ્યાન પાત્ર થઈ િકો છો, ભલે િીલલ્ડિંગ બુંધ
કરવામાું આવી હોય િરત એ કે તમારા પ્રનયોક્તા સુંમત થાય. સ્વ-રોજગાર આવક સપોટગ યોજના
(SEISS) પણ 30 સપ્ટેમ્બર સધી લુંબાવી દે વામાું આવી છે .
1 એપ્રિલથી તમને સરક્ષાની સલાહ આપવાના આધારે તમે કાન ૂની બીમાર પગાર (Statutory
Sick Pay) (SSP) અથવા રોજગાર અને સહાયક ભથ્ ું (Employment and Support
Allowance) (ESA) માટે લાયક રહેિો નહીં. જો તમે કોરોનાવાયરસ અથવા અન્ય આરોગ્ય
કારણોસર, પાત્રતાની િરતોને પ ૂણગ કરવાને આપ્રધન, બીમાર છો અથવા કામમાું અસમથગ છો, તો
SSP અથવા ESA માટે પાત્ર હોઈ િકો છો. જો તમને કામ પર તમારા સ્વાસ્થય અને સલામતી
પ્રવિે લચિંતા હોય તો તમે તેને તમારા કાયગસ્થળ યપ્રનયન, HSE અથવા સ્થાપ્રનક સિાને કહી િકો
છો. જયાું પ્રનયોક્તા COVID-19 ના જોખમન ું સુંચાલન કરી રહ્યા નથી, ત્યાું HSE અને સ્થાપ્રનક
અપ્રધકારીઓ કાયગવાહી કરી િકે છે જેમાું ચોક્કસ સલાહની જોગવાઈથી માુંડીને, અમલીકરણની
સ ૂચનાઓ જારી કરી િકે છે , જયાું સધી તેઓને સલામત ન લાગે ત્યાું સધી અમક કામ કરવાની
પદ્ધપ્રતઓ બુંધ કરી િકે છે અને જયાું વ્યવસાયો અમલીકરણ સ ૂચનાઓન ું અનપાલન કરવામાું
પ્રનષ્ટ્ફળ જાય છે , તો આ કાયદે સરની કાયગવાહી તરફ દોરી જઈ િકે છે .
િવતગમાન રોજગાર અપ્રધકારોનો માળખ ું ભેદભાવ, અન્યાયી બરતરફ અને િપ્રતબુંધ પ્રવરદ્ધ રક્ષણ
પ ૂરું પાડે છે . કોરોનાવાયરસ (COVID-19) ને કારણે કામની ગેરહાજરી પ્રવિે પ્રનયોક્તા અને
કામદારો માટે પ્રવિેર્ માગગદિગન િકાપ્રિત કરવામાું આવ્ય ું છે .
પ્રસટીઝન એડવાઇસ બ્યરો પાસે કામ પરના તમારા અપ્રધકારો અને કાયગસ્થળમાું સમસ્યાઓ કેવી
રીતે હલ કરવી તે પ્રવિેની મારહતી પણ છે . જો તમને લચિંતા હોય તો તમે Acas
વેબસાઇટ મલાકાત લઈને અથવા 0300 123 1100 પર Acas હેલ્પલાઈન પર ફોન કરીને તમારી
પ્રવપ્રિષ્ટ્ટ પરરન્સ્થપ્રત અને તમારા રોજગાર અપ્રધકારો પ્રવિે સલાહ પણ મેળવી િકો છો.
શાળા, કોલેજ અને અન્ય શૈક્ષણણક સેહટિંગ્સ
તબીબી રીતે અત્યુંત સુંવેદનિીલ પ્રિષ્ટ્યો અને પ્રવદ્યાથીઓએ 1 એપ્રિલ 2021 થી તેમની િાળા
અથવા અન્ય િૈક્ષલણક સેરટિંગ્સમાું પાછા ફરવ ું જોઈએ. જે બાળકો તબીબી રીતે અપ્રત સુંવેદનિીલ

હોય તેવા વ્યન્ક્ત સાથે ઘરમાું રહેતા હોય તેમને િીલ્ડ ની સલાહ આપવામાું આવતી નથી અને 8
માચે િાળા અથવા કોલેજમાું પાછા ફરવ ું જોઈએ.
રે પ્રપડ લેટરલ ફ્લો પરીક્ષણોનો ઉપયોગ અમને કોરોનાવાયરસ (COVID-19) ધરાવતા
વ્યન્ક્તઓની ઓળખ કરવી િકે છે . જેઓને લક્ષણો નથી, તેવા વ્યન્ક્તઓ તમામ કેસોના ત્રીજા
ભાગની આસપાસ હોય છે . અન્ય ચેપ પ્રનવારણ અને સામાજીક અંતર જેવા પ્રનયુંત્રણના પગલાની
સાથે લક્ષણપ્રવહીન કેસો િોધવાથી અમને વાયરસના િસારને સુંચાલલત કરવામાું મદદ
મળી િકે છે .
તેથી અધ્યાપન કમગચારીઓના સ્વાસ્થયની સરક્ષા માટે અને િક્ય તેટલા સ્ટાફ, પ્રિષ્ટ્યો અને
પ્રવદ્યાથીઓને િાળા અને કોલેજમાું રાખવા માટે , અમે િાળાઓ અને કોલેજોમાું રે પ્રપડ લેટરલ ફ્લો
કોરોનાવાયરસ (COVID-19)પરીક્ષણો ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે . લેટરલ ફ્લો પરીક્ષણો ઘરે , બાળ
સુંભાળ અને િાથપ્રમક અને માધ્યપ્રમક િાળાના પ્રવદ્યાથીઓના સમપ્રથિત બબલ્સ અને ઘરના લોકો
માટે , િાથપ્રમક અને માધ્યપ્રમક િાળાના કમગચારીઓના બાળ સુંભાળ અને સમપ્રથિત બબલ્સ દ્વારા
પણ સીધા એક્સેસ કરી િકાય છે . આ પરીક્ષણ સમદાયના જે લોકો તબીબી દ્રલષ્ટ્ટએ અત્યુંત
સુંવેદહિીલ છે તેઓને અને તેમના પરરવારોને સરલક્ષત રાખવામાું મદદ કરિે.
લક્ષણપ્રવહીન લોકો ના પરીક્ષણ ઉપરાુંત, માધ્યપ્રમક િાળાઓ અને કોલેજોએ COVID-19 ફેલાવાન ું
જોખમ ઘટાડવામાું મદદ કરવા માટે અનેક રક્ષણાત્મક પગલાું ભરવાન ું ચાલ રાખ્ય ું છે . આમાું
સામાજજક અંતર, હાથ ધોવા, પ્રવપ્રિષ્ટ્ટ પરરન્સ્થપ્રતઓમાું ચહેરાને ઢાુંકવાનો ઉપયોગ, બબલ્સ, સફાઇ
અને વેલન્ટલેિનમાું વધારો અને પલષ્ટ્ટવાળા કેસોન ું સુંચાલન િામેલ છે .
મસાફરી
જો તમારે સાવગજપ્રનક પરરવહનનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર હોય, તો તમને મન્ક્ત આપવામાું ન
આવે ત્યાું સધી તમારે ચહેરો ઢાુંકવો આવશ્યક છે . તમે સુંપકગ માું આવો છો તેવા લોકોની સુંખ્યા
ઘટાડવા માટે પીક અવસગ પ્રસવાય બહાર મસાફરી કરવાન ું પ્રવચારો.
જો તમારે મસાફરી કરવાની જરૂર હોય તો જો તમે કરી િકો તો પગપાળા ચાલો અથવા સાઈકલ
ચલાવો. લાુંબી મસાફરી માટે , અથવા જો તમે પગપાળા ચાલવા અથવા સાઇકલ ચલાવવામાું

અસમથગ છો, તો તમે જે લોકોની સાથે ગાઢ સુંપકગ માું આવો છો તેમની સુંખ્યા ઘટાડવાનો
િયાસ કરો.
કૃપા કરીને તમારા ઘર અથવા સમપ્રથિત જથની બહારના લોકો સાથે કાર િેર ન કરો અને
ટેક્સીઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમે ચહેરો ઢાુંકી રાખો છો તેની ખાતરી કરો.
દકાનો અને ફામગસીઓમાું જવ ું
જો કે તમને દકાનમાું જવાન ું ટાળવાની સલાહ આપવામાું આવતી નથી, તો પણ તમે ખોરાક અને
આવશ્યક ખરીદી માટે ઓનલાઇન રડલલવરીનો ઉપયોગ કરવાન ું ચાલ રાખી િકો અથવા કટુંબ
અને પ્રમત્રો પર આધાર રાખી િકો છો. જો તમે દકાનો અથવા ફામગસીમાું જાઓ છો, તો રદવસમાું
વધ િાુંત સમયે જવાનો પ્રવચાર કરો. જયાું સધી તમને મન્ક્ત આપવામાું ન આવે ત્યાું સધી તમારે
બધી દકાનમાું ચહેરો ઢાુંકવો આવશ્યક છે .
જો તમે પહેલાથી જ માચગ 31 સધીમાું િીલલ્ડિંગ સમથગન વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીને અથવા
તમારી કાઉન્ન્સલ દ્વારા સપરમાકે ટ રડલલવરી સ્લોટ્સમાું િાધાન્યતા િવેિ માટે નોંધણી કરાવી છે ,
તો અમે ખાતરી કરી િકીએ છીએ કે ભાગ લેનાર સપરમાકે ટ 21 જૂન સધી િાધાન્યતા એક્સેસ
આપવાન ું ચાલ રાખિે. આ તારીખ પછી વ્યન્ક્તઓ સપરમાકે ટમાુંથી રડલલવરી બક કરવાન ું ચાલ
રાખી િકે છે .
જો તમને 31 માચગ પહેલા ખાદ્યપદાથો અને આવશ્યક ચીજોની ખરીદી માટે એક્સેસ કરવા માટે
સહાયની જરૂર હોય, અને તમે જાતે અથવા પ્રમત્રો, કટુંલબક અથવા અન્ય સપોટગ નેટવકગ દ્વારા આ
ગોઠવણ કરવામાું અસમથગ છો, તો તમે સપરમાકે ટ રડલલવરી સ્લોટમાું િાધાન્યતાની એક્સેસની
પ્રવનુંતી કરવા માટે િીલલ્ડિંગ સપોટગ વેબસાઇટ www.gov.uk/coronavirus-shielding-support
પર 31 માચગ સધીમાું નોંધણી કરી િકો છો. હવે તમે 31 માચગની મધ્યરાપ્રત્ર પછી આ વેબસાઇટનો
ઉપયોગ કરીને નોંધણી કરી િકિો નહીં.

તમે હજી પણ પ્રમત્રો, કટુંબ અથવા સ્વયુંસેવકોને તમારા માટે દવાઓ લેવા માટે કહી િકો છો.
NHS સ્વયુંસેવક િપ્રતસાદકતાગ કાયગક્ર્મ, જેઓને જરૂર હોય તેમને સમથગન આપવા માટે હજી પણ
ઉપલબ્ધ છે . સ્વયુંસેવકો ખરીદી, દવા અને અન્ય આવશ્યક પરવઠો એકપ્રત્રત કરી અને પહોંચાડી
િકે છે . સેલ્ફ રે ફર કરવા માટે કે વધ મારહતી માટે અઠવારડયાના 7 રદવસ સવારે 8 થી રાત્રે 8
વાગ્યાની વચ્ચે 0808 196 3646 પર કોલ કરો
અથવા www.nhsvolunteerresponders.org.uk ની મલાકાત લો. તમારા સ્થાપ્રનક ક્ષેત્રમાું અન્ય
સ્વૈક્ચ્છક અથવા સમદાય સેવાઓ પણ હોઈ િકે છે કે જેને તમે સહાય માટે એક્સેસ કરી િકો છો.
જો તમને વધારાની સુંભાળ અને સહાયની જરૂર હોય
તે મહત્વન ું છે કે તમારે સરલક્ષતપણે અને સારી રીતે રહેવા માટે તમને જરૂરી સુંભાળ અને સહાય
મેળવવી જરૂરી છે . સામાજજક સુંભાળ અને તબીબી સેવાઓ િદાતાઓ સેવાઓ ચાલ રાખવા અને
િક્ય તેટલી સરલક્ષત રહે તે માટે તમામ િયાસ કરી રહ્યા છે .
તમારે તમારી હાલની સ્વાસ્થયની ન્સ્થપ્રત માટે NHS ન ું સમથગન લેવાન ું ચાલ રાખવ ું જોઈએ.
ઑનલાઇન પરામિગ દ્વારા તમારા આરોગ્ય વ્યવસાયીનો સુંપકગ કરવો અથવા પનરાવપ્રતિત
પ્રિલસ્િપ્િનોનો ઑડગ ર આપવા સરહત, તમે ઘરે થી NHS સેવાઓની શ્રેણીની પહોંચ િાપ્ત કરી િકો
છો. વધ જાણવા માટે , મલાકાત લો www.nhs.uk/health-at-home, અથવા NHS એપ
ડાઉનલોડ કરો. જો તમને તાકીદી તબીબી આવશ્યકતાની જરૂર હોય તો, NHS 111 ને કૉલ કરો,
તબીબી ઇમરજન્સી માટે, 999 ડાયલ કરો.
તમારા માનપ્રસક સ્વાસ્થયન ું ધ્યાન રાખવ ું પણ મહત્વન ું છે . Every Mind Matters વેબસાઇટ
સલાહ અને વ્યવહાર પગલાું માટે છે કે જે તમને આ રોગચાળા દરપ્રમયાન તમારી સખાકારીને
સમથગન આપવા અને તમારા માનપ્રસક સ્વાસ્થયન ું સુંચાલન સાર રાખવા માટે છે . Let’s Talk
Loneliness વેબસાઇટમાું પ્રવપ્રવધ ટીપ્સ, સલાહ અને વધ સુંસાધનો પણ છે જે તમને મદદરૂપ
થઈ િકે.
જો તમે અથવા તમે જેની સુંભાળ લો છો તે માનપ્રસક સ્વાસ્થય સુંકટનો સામનો કરી રહ્યાું છો, તો
અમે તમને તરત જ સ્થાપ્રનક સ્વાસ્થય વ્યવસાયીનો સુંપકગ કરવાની પ્રવનુંતી કરીએ છીએ. NHS

માનપ્રસક સ્વાસ્થય રસ્ટ્ દ્વારા, જયારે જરૂર પડે ત્યારે , તેઓને જરૂરી સહાય મેળવવા માટે , દરે ક
વયના લોકોને ટેકો આપવા માટે 24/7 ટેલલફોન લાઇનો િરૂ કરી છે .
કોઈપણ સુંભાળ આપનાર અથવા મલાકાતીઓ કે જે તમારી રોજજિંદી જરૂરરયાતોને સમથગન આપે છે
તે મલાકાત લેવાન ું ચાલ રાખી િકે છે . તેઓએ સામાજીક અંતર માગગદિગન ન ું પાલન કરવ ું જોઈએ
જેમાું પ્રનકટતમ કે વ્યન્ક્તગત સુંપકગ આવશ્યક નથી.
તમે તમારા ઉજાગ સપ્લાયર દ્વારા વધારાના સમથગનને પણ એક્સેસ કરી િકો છો. સુંવેદનિીલ
સુંજોગોમાું િાધાન્યતા સેવા રજજસ્ટર તરીકે ઓળખાતા ગ્રાહકોન ું રજજસ્ટર રાખવા માટે ઉજાગ
િદાતાઓને પ્રનયમનકાર, Ofgem, દ્વારા આવશ્યક છે . જો તમે તબીબી રીતે ખ ૂબ જ સુંવેદનિીલ
હોવ તો તમને આ રજજસ્ટરમાું ઉમેરી િકાય છે . રજજસ્ટરમાું કેવી રીતે ઉમેરવ ું અને તમારા િદાતા
તમને જે વધારાની સેવાઓ િદાન કરી િકે છે તે પ્રવિેની મારહતી માટે , કૃપા કરીને Ofgem ની
વેબસાઇટની મલાકાત લો.
પ્રનયમનકાર, Ofcom દ્વારા ટેલલકોમ િદાતાઓ માટે તેમના નબળા ગ્રાહકોને ટેકો આપવો પણ
આવશ્યક છે . રજજસ્ટરમાું કેવી રીતે ઉમેરવ ું અને તમારા સપ્લાયર તમને જે વધારાની સેવાઓ
િદાન કરી િકે છે તે પ્રવિેની મારહતી માટે , કૃપા કરીને Ofcom ની વેબસાઇટની મલાકાત લો.

