માર્ગદર્ગન

(કોવિડ-19) કોરોનાિાઈરસ વનયંત્રણોોઃ તમે
શ ં કરી ર્કો અને શ ં ન કરી ર્કો
દે ર્ભરમાં કોરોનાિાઈરસ હજ પણ એક ર્ંભીર ખતરો રહ્યો છે .
તમે શ ં કરી ર્કો અને શ ં ન કરી ર્કો તે જાણો.
આમના તરફથીોઃ

કેબિનેટ ઓફફસ

પ્રકાવર્તોઃ

29 માર્ગ 2021

છે લ્લો સધારોોઃ

12 એવપ્રલ 2021, જઓ િધા જ સધારા

અહીં લાગ પડે છે ોઃ

ઈંગ્લેન્ડ (િેલ્સ, સ્કૉટલેન્ડ, અને નોધગન આયરલેન્ડ માટે ની માર્ગદવર્િકા જઓ)

અનક્રમબણકા

12 એવપ્રલ: શ ં િદલાય ં છે
તમને પોતાને અને િીજાંને સરબિત રાખિાં
કટંિીજનો અને વમત્રોને ઘરની અંદર મળવ ં
વમત્રો અને કટંિીજનોને ઘરની િહાર મળવ ં (6નો વનયમ)
સપોટગ તેમજ ર્ાઈલ્ડકેર િિલો
કામ પર જવ ં
સ્કૂલ કે કોલેજ જવ ં
યવનિવસિટીઓ અને ઊચ્ર્ વર્િણ
િાળ સંભાળ
માતાવપતા અને િાળકનાં જૂથો
સંભાળ અથિા સહાય પ ૂરી પાડિી
સહાય જૂથો
કસરત, રમતો તેમજ ર્ારીફરક પ્રવ ૃવિ
ફય ૂનરલો તેમજ તેની સાથે જોડાયેલ સ્મારક કાયગક્રમો
લગ્નો અને વસવિલ પાટગ નરર્ીપના પ્રસંર્ો અને રીસેપ્ર્નો
ધાવમિક સ્થળો
િોલન્ટીયરીંર્ તેમજ ધમાગદાને લર્તી સેિાઓ
િીજા એિા સંજોર્ો જ્યારે તમે છ કરતાં િધ લોકોનાં જૂથોમાં કે િેથી િધ ઘરોનાં લોકો
સાથે ભેર્ાં થઈ ર્કો
જો તમે વનયમો તોડર્ો તો
કેર હોમની મલાકાતો
ઘરથી દૂ ર રાવત્ર રોકાણ કરવ ં
ઇંગ્લેન્ડની અંદર મસાફરી કરિી
ય.કે., રીપબ્લલક ઓફ આયરલેન્ડ અને ર્ેનલ આઈલેન્ડમાં મસાફરી કરિી

આંતરરાષ્ટ્રીય મસાફરી
ઘર િદલવ ં
નાણાંકીય ટેકો
ધંધા વ્યિસાયો અને સ્થળો
આરોગ્ય સંભાળ અને જાહેર સેિાઓ
ડ્રાઈવિિંર્ લેસનો તેમજ ર્ાડી ર્લાિતાં ર્ીખવ ં
મોટા અિરોમાં છાપેલ, સરળ િાંર્ન તેમજ અનિાદો

આ પાન ં છાપો

12 એવપ્રલ: શ ં િદલાય ં છે
તમે શ ં કરી ર્કો અને શ ં ન કરી ર્કો તે વિર્ેના કેટલાક વનયમો 12 એવપ્રલ રોજ
િદલાયા છે . પરં ત, ઘણાં વનયંત્રણો અમલમાં ર્ાલ રહે છે . તમે જેમની સાથે ન
રહેતાં હો તેમની સાથે ઘરની અંદર સામાજજક રીતે ન જ મળવ ં જોઈએ, વસિાય કે
તમે તેમની સાથે સપોટગ િિલ િનાિેલ ં હોય અથિા િીજા અપિાદો લાગ પડતા
હોય. તમારાથી જ્યારે િની ર્કે ત્યારે ઘરે થી કામ કરિાન ં ર્ાલ રાખવ ં જોઈએ
અને જ્યારે ર્ક્ય હોય ત્યારે િને તેટલી ઓછી મસાફરીઓ કરિી જોઈએ. જો
તમને કોવિડ-19નાં બર્હ્નો હોય તો તમારે ટેસ્ટ કરાિિો જોઈએ અને ઘરે રહેિા
વિર્ેન ં માર્ગદર્ગન અનસરવ ં જોઈએ.
ઇંગ્લેન્ડમાં કોવિડ-19નાં વનયંત્રણો કેિી રીતે હળિા િનર્ે તે વિર્ે િધારે માફહતી
માટે તમે ‘કોવિડ-19 પ્રવતસાદ - િસંત ઋત 2021’ (રોડમૅપ) િાંર્ી ર્કો છો. તેને
કાયદા દ્વારા સમથગન મળે લ ં છે .
12 એવપ્રલથીોઃ
● બિન-આિશ્યક છૂટક િેર્ાણનાં સ્થાનો ફરીથી ખ ૂલી ર્કે છે

● હેરડ્રેસરો તેમજ નેઈલ સલોન જેિી અંર્ત સંભાળની સેિાઓ, જેઓ
હરતાફરતા િાહન દ્વારા સેિા પ ૂરી પાડતાં હોય તેમના સફહત ફરીથી ખ ૂલી
ર્કે છે
● લાઈબ્રેરીઓ, કમ્ય ૂવનટી સેન્ટરો જેિાં જાહેર મકાનો ફરીથી ખ ૂલી ર્કે છે
● હોસ્સ્પટાબલટીનાં આઉટડોર સ્થળો ફરીથી ખ ૂલી ર્કે છે , માત્ર ટેિલ સવિિસ
સાથે જ
● ઝૂ, થીમ પાર્કસગ તેમજ ડ્રાઈિ-ઈન પ્રદર્ગનો (જેમ કે વસનેમા અને કોન્સટો)
સફહતનાં મોટા ભાર્નાં આઉટડોર આકર્ગણો ફરીથી ખ ૂલી ર્કે છે
● િહાર ખ ૂલ્લામાં કરિામાં આિતા કેટલાક નાના પાયાના કાયગક્રમો, જેમ કે
ફેટે, બલટરલી ફેર તેમજ મેળા કરી ર્કાય છે
● ઈનડોર જજમ અને રમતની સવિધાનાં સ્થાનો વ્યસ્ર્કતર્ત કસરતો માટે,
અથિા તમારા પોતાના ઘરનાં કે સપોટગ િિલનાં લોકો સાથે કસરતો
માટે ફરીથી ખ ૂલી ર્કાય છે
● િાળ સંભાળ તેમજ દે ખરે ખ હેઠળની તમામ પ્રવ ૃવિઓને ઈનડોર (તેમજ
િહાર ખલ્લામાં પણ) કરિાની અનમવત છે . માતાવપતા અને િાળકનાં
જૂથો િધમાં િધ 15 લોકો સાથે ઈનડોર (તેમજ આઉટડોર પણ) કરી
ર્કાર્ે (આ સંખ્યામાં 5 િર્ગથી નાની ઉંમરનાં િાળકોને ર્ણિામાં આિર્ે
નફહ)
● લગ્નો, વસવિલ પાટગ નરર્ીપના પ્રસંર્ો, મ ૃતકની યાદમાં કરિામાં આિતા
જાર્રણના કાયગક્રમો તેમજ અન્ય સ્મ ૃવતજનક કાયગક્રમો િધમાં િધ 15
લોકો સાથે કરી ર્કાય છે (આમાં કામ કરી રહેલ કોઈ વ્યસ્ર્કતનો આ
મયાગદામાં સમાિેર્ કરિામાં આિતો નથી), આ ખલ્લા રહેિાની અનમવત
મળે લ ઈનડોર સ્થાનોમાં અથિા જ્યાં અપિાદ લાગ પડતો હોય તે સ્થળે
પણ થઈ ર્કે છે . લગ્નનાં ફરસેપ્ર્નો પણ િધમાં િધ 15 લોકો સાથે કરી
ર્કાર્ે, પરં ત તે િહાર ખલ્લામાં જ થિાં જોઈએ, કોઈના અંર્ત
િર્ીર્ાઓમાં પણ નફહ.

● તમારા પોતાના ઘરનાં કે સપોટગ િિલનાં લોકો સાથે રાવત્ર રોકાણો કરિા
માટે ઇંગ્લેન્ડમાં સેલ્ફ-કન્ટેઈન્ડ રહેઠાણો ખલ્લાં રહી ર્કે છે
● કેર હોમનાં રહેિાસીઓ (રૅ વપડ લૅટરલ ફ્લો ટેસ્ટ કરાવ્યા િાદ) વનયવમત
ઈનડોર મલાકાતો માટે કોઈ પણ િે વ્યસ્ર્કતનાં નામો રજૂ કરી ર્કર્ે
● તમારાથી જો િની ર્કે તો તમારે ઘરે થી કામ કરિાન ં ર્ાલ રાખવ ં
જોઈએ અને જ્યારે ર્ક્ય હોય ત્યારે મસાફરીઓ ઓછી કરિી જોઈએ

તમને પોતાને અને િીજાંને સરબિત રાખિાં
સામાજજક અંતર રાખિાન ં હજ પણ ખ ૂિ જ અર્ત્યન ં છે . તમે જેમની સાથે ન
રહેતાં હો અથિા તમારા સપોટગ િિલમાં ન હોય તે લોકોથી જો ર્ક્ય હોય તો
તમારે 2 મીટરના અંતરે દૂર રહેવ ં જોઈએ, અથિા જો તમારાથી 2 મીટર દૂર ન
રહી ર્કાય તો િધારાની સાિર્ેતીનાં પર્લાં લઈને 1 મીટર સધી દૂર રહેવ ં
જોઈએ (જેમ કે ર્હેરા પર આિરણો પહેરીને).
તમારે કોરોનાિાઈરસનો ફેલાિો કેિી રીતે અટકાિિો તેના માર્ગદર્ગનન ં દરે ક
સમયે અનસરણ કરવ ં જોઈએ, તમને કોવિડ-19 સામેની રસી મળી ર્યેલી હોય તો
પણ.
તમારે કોવિડ-19નો ફેલાિો ઓછો કરિા માટે આ માર્ગદર્ગનન ં પ ૂરે પ ૂરં પાલન કરવ ં
જોઈએ. તેને કાયદા દ્વારા સમથગન મળે લ ં છે .

ર્હેરાનાં આિરણો
ઘણાં ઈનડોર સ્થાનોમાં તમારે ર્હેરા પર આિરણો પહેરિાં ફરજજયાત છે , જેમ કે
દકાનો તેમજ ધાવમિક સ્થળો, અને જાહેર િાહનો પર, વસિાય કે તમને તેમાંથી
મસ્ર્કત મળે લી હોય અથિા કોઈ િાજિી િહાન ં હોય. આ કાયદો છે . ર્હેરાનાં
આિરણો ઉપરન ં માર્ગદર્ગન િાંર્ો.
જો તમે તિીિી રીતે અત્યંત અરબિત હો
જો તમે તિીિી રીતે અત્યંત અરબિત હો, તો કોરોનાિાઈરસથી ર્ંભીર િીમારી
થિાન ં તમારા પર ઘણ ં િધારે જોખમ હોઈ ર્કે.
જો તમે તિીિી રીતે અત્યંત અરબિત હો, તો હિેથી તમને વર્લ્ડ કરિાની સલાહ
આપિામાં આિતી નથી. પરં ત તમારે તિીિી રીતે અત્યંત અરબિત હોય તે લોકો
માટે માર્ગદર્ગન અનસરિાન ં ર્ાલ રાખવ ં જોઈએ અને તમારી જાતન ં રિણ કરિા
માટે િધારાનાં સાિર્ેતીનાં પર્લાં લેિાની તમને સલાહ આપિામાં આિે છે .
તમારા સામાજજક સંપકો િને તેટલાં ઓછા રાખિાન ં તમે ર્ાલ રાખો અને જે
સ્થળોમાં તમે સામાજજક અંતર જાળિિાન ં મશ્કેલ હોય તેિી જગ્યાએ િને તેટલો
ઓછો સમય િીતાિો તે અર્ત્યન ં છે .
જો તમને કોવિડ-19 સામે રસી મળી ચ ૂકી હોય
તમારં પોતાન ં અને તમારાં વમત્રો, કટંિીજનો અને સમાજન ં રિણ કરિામાં મદદ
માટે, તમારે આ પાનાં પર આપેલ તમામ માર્ગદર્ગનન ં પાલન કરિાન ં ર્ાલ
રાખવ ં જોઈએ, તમને કોવિડ-19 સામે રસી મળી ચ ૂકી હોય તો પણ.

મોટા ભાર્નાં લોકોમાં આ રસીઓથી ર્ંભીર િીમારી થિાની ર્ક્યતા ઘટી હોિાન ં
દે ખાય ં છે . િધી દિાઓની જેમ, કોઈ રસી સંપ ૂણગપણે અસરકારક હોતી નથી, આથી
જેમને રસી મળી હોય તેમણે ર્ેપ લાર્તો અટકાિિા માટે ભલામણ કરિામાં
આિેલાં સાિર્ેતીનાં પર્લાં લેિાન ં ર્ાલ રાખવ ં જોઈએ.
રસીથી કોવિડ-19નો ફેલાિો કેટલો ઘટે છે તેની અમને ખિર નથી. તમને રસી
મળી ચ ૂકી હોય, તો પણ તમે હજયે િીજાં લોકોનાં કોવિડ-19 ફેલાિી ર્કો છો.
બર્હ્નો ન હોય તેિાં લોકોની ર્કાસણી
બર્હ્નો ન હોય તેિી કોઈ પણ વ્યસ્ર્કતની ર્કાસણી માટે હિેથી રૅ વપડ લૅટરલ ફ્લો
ટેસસ્ટિંર્ મફત ઉપલલધ છે . તમે તમારા ટેસ્્સ ફામગસીઓ, ટેસ્ટ કરી આપતાં સ્થળો,
એમ્પ્લોયરો, સ્કૂલો, કોલેજો તેમજ યવનિવસિટીઓમાંથી મેળિી ર્કો છો.
રૅ વપડ લૅટરલ ફ્લો ટેસ્્સ કેિી રીતે મેળિિા તે જાણો
અઠિાફડયે િે િખત ર્કાસણી કરિાથી તમને કોવિડ-19 નફહ હોિાની ખાતરી
કરિામાં મદદ થર્ે, અને તે રીતે તમારી આસપાસનાં લોકો પરન ં જોખમ ઓછં
થર્ે.
જો તમને બર્હ્નો હોય તો તમારે PCR ટેસ્ટ કરાિિાન ં ર્ાલ રાખવ ં જોઈએ. જો તમે
ર્ોક્કસ ન હો, તો કોરોનાિાઈરસ માટેનો કયો ટેસ્ટ તમારે કરાિિો તે અહીંથી
જાણી ર્કો છો.

કટંિીજનો અને વમત્રોને ઘરની અંદર મળવ ં
તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો તેમને તમારે ઘરની અંદર ન જ મળવ ં જોઈએ,
વસિાય કે તમે તેમની સાથે સપોટગ િિલ િનાિેલ ં હોય (જો લાયક િનતાં હો
તો), અથિા િીજી કોઈ કાન ૂની મસ્ર્કતઓ લાગ પડતી હોય.

વમત્રો અને કટંિીજનોને ઘરની િહાર મળવ ં (6નો વનયમ)
તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો તે વમત્રો અને કટંિીજનોને તમે ઘરની િહાર મળી
ર્કો છોોઃ
● ર્મે તેટલી સંખ્યાનાં ઘરોમાંથી િધમાં િધ 6 લોકોના જૂથમાં (6ની આ
મયાગદામાં કોઈ પણ ઉંમરનાં િાળકોને ર્ણિામાં આિે છે )
● િધમાં િધ િે ઘરોમાંથી ર્મે તેટલી સંખ્યામાં લોકોના જૂથમાં (દરે ક ઘર
જો લાયક િનતાં હોય તો તેમના હાલના સપોટગ િિલનો તેમાં સમાિેર્
કરી ર્કે છે )
જો તમે સપોટગ િિલમાં હો
જો તમે સપોટગ િિલ િનાિિા માટે લાયક િનતાં હો, તો ઘરની િહાર િીજા
લોકોને મળતી િખતે, 2 ઘરોની મયાગદા પ્રવત તમને અને તમારા સપોટગ િિલને
એક જ ઘર તરીકે ર્ણિામાં આિે છે . એટલે કે, દાખલા તરીકે, તમે અને તમારં
સપોટગ િિલ િીજા ઘરનાં લોકોને મળી ર્કો છો, પછી ભલે તે જૂથ 6 જણાં કરતાં
મોટં થત ં હોય.

તમે ક્યાં મળી ર્કો
તમે 6 જણાંના જૂથમાં અથિા િધમાં િધ 2 ઘરોનાં (તેમનાં સપોટગ િિલો
સફહત) લોકોના િધ સંખ્યાનાં લોકોના જૂથમાં ઘરની િહાર મળી ર્કો છો. આમાં
ખાનર્ી ખલ્લી જગ્યાઓ, જેમ કે િર્ીર્ાઓ તેમજ ખલ્લાં હોય તેિાં અન્ય જાહેર
ખલ્લાં સ્થળો અને સ્થાનોનો સમાિેર્ થાય છે . આમાં નીર્ેનાનો સમાિેર્ થાય છે ોઃ
● જાહેર િર્ીર્ાઓ, દફરયા ફકનારાઓ, જાહેર જનતા માટે ખલ્લા ગ્રાવમણ
વિસ્તારો, જર્લો
ં
● જાહેર અને િોટાવનકલ ર્ાડગ નો
● ઐવતહાવસક સ્થાનોનાં મેદાનો
● િહાર ખલ્લામાં રહેલાં વર્લ્પકૃવતઓનાં પાર્કસગ
● અલોટમેન્્સ
● જાહેર રમતના મેદાનો
● આઉટડોર રમતનાં મેદાનો અને સવિધાઓ
● આઉટડોર હોસ્સ્પટાબલટી સ્થળો
● આઉટડોર આકર્ગણો
જો કોઈના િર્ીર્ામાં કે િીજી િહારની ખલ્લી જગ્યામાં જિા માટે તમારે કોઈના
ઘરમાં થઈને જવ ં પડે, અને ત્યાં િીજો કોઈ રસ્તો ન હોય, તો તમારે ર્હેરા પર
આિરણ પહેરવ ં જોઈએ, ઘરમાં પ્રિેર્તી િખતે હાથ ધોિા જોઈએ કે સેવનટાઈઝ
કરિાજોઈએ અને સીધા જ િહારની ખલ્લી જગ્યામાં જતા રહેવ ં જોઈએ. જો તમારે
િાથરૂમ િાપરવ ં પડે, તો તમારા હાથ સંપ ૂણગપણે ધઓ અને તરત જ િહાર જતાં
રહો. તમારા ઘરમાં અથિા સપોટગ િિલમાં ન હોય તેિી કોઈ પણ વ્યસ્ર્કતથી
તમારે સામાજજક અંતર જાળિવ ં જોઈએ, અને યજમાને ઘરમાં તાજી હિા આિિા
દે િા (િેસન્ટલેર્ન) ઉપરન ં માર્ગદર્ગન અનસરવ ં જોઈએ.

તમે િધારે લોકો સાથે અથિા ઘરની અંદર લોકો સાથે ક્યારે મળી ર્કો
6 જણાં કે 2 ઘરનાં લોકોની મયાગદા કરતાં િધારે લોકો સાથે ઘરની િહાર
ખલ્લામાં ભેર્ા મળિાન ં અથિા ઘરની અંદર મળિાન ં તો જ થઈ ર્કે છે જો તે
માટે કોઈ મસ્ર્કત સાથેની અનમવત અપાયેલી હોય. આ મસ્ર્કતઓ આ પાના પર
જણાિેલ છે .
એટલે કે, દાખલા તરીકે, જો કોઈ િેપારી વ્યસ્ર્કત ત્યાં કામ માટે આિેલ હોય તો
તેઓ સંખ્યાની મયાગદા તોડયા િર્ર ઘરની અંદર જઈ ર્કે છે , અને લગ્ન
કરાિનાર પંફડતને તે મયાગફદત સંખ્યામાં ર્ણિામાં આિર્ે નફહ.

સપોટગ તેમજ ર્ાઈલ્ડકેર િિલો
સપોટગ અથિા ર્ાઈલ્ડકેર િિલ િનાિિા માટે તમારે તેની લાયકાતના કેટલાક
વનયમો પ ૂરા કરિા જરૂરી છે . એટલે કે દરે ક જણ આ િિલ િનાિી ર્કર્ે નફહ.
સપોટગ િિલો અને ર્ાઈલ્ડકેર િિલો ઉપરન ં અલર્ માર્ગદર્ગન જઓ.
તમે િાળકની સંભાળ માટે જ ર્ાઈલ્ડકેર િિલનો ઉપયોર્ કરી ર્કો છો. તમે
િીજાં કોઈ કારણસર િીજા ઘરનાં લોકો સાથે હળિામળિા માટે ર્ાઈલ્ડકેર
િિલનો ઉપયોર્ કરી ર્કો નફહ. એટલે કે તમે િીજા ઘરનાં લોકો સાથે સામાજજક
રીતે હળિામળિા માટે ર્ાઈલ્ડકેર િિલનો ઉપયોર્ કરી ર્કો નફહ.

કામ પર જવ ં
જ્યારે ર્ક્ય હોય ત્યારે તમારે ઘરે થી કામ કરિાન ં ર્ાલ રાખવ ં જોઈએ.

જો તમે ઘરે થી કામ ન કરી ર્કતાં હોિ, તો તમારે તમારા કાયગસ્થળનો પ્રિાસ
કરિાન ં ર્ાલ રાખવ ં જોઇએ. જો તમે ઘરે થી કામ ન કરી ર્કતાં હોિ તો કામ પર
જિા માટે તમારે જફટલ કામદાર તરીકે િર્ીકૃત થિાની જરૂર છે .
એમ્પ્લોયરો અને કમગર્ારીઓએ તેમના કામની ર્ોઠિણો ઉપર ર્ર્ાગ કરિી જોઈએ
અને નોકરીદાતાઓએ તેમના કમગર્ારીઓ ઘરે રહીને કામ કરી ર્કે તેની સવિધા
કરિાનાં તમામ સંભવિત પર્લાં લેિાં જોઈએ, જેમ કે દૂર િેસીને કામ કરી ર્કાય
તે માટેનાં યોગ્ય આઈ.ટી. તેમજ સાધનો પ ૂરાં પાડિાં. જ્યાં લોકો ઘરે થી કામ ન
કરી ર્કે, ત્યાં એમ્પ્લોયરોએ કામન ં સ્થળ કોવિડ-19 સરબિત િનાિિાનાં પર્લાં
લેિાં જોઈએ અને તેમના કમગર્ારીઓએ જાહેર િાહનો પર ભીડિાળા વ્યસ્ત સમયો
અને માર્ો ન િાપરિાં પડે તે માટે મદદ કરિી જોઈએ. જેમના પર િધારે જોખમ
રહેલ ં છે તે લોકો પ્રવત િધારે ધ્યાન આપિામાં આિવ ં જોઈએ.
કોવિડ-સરબિત માર્ગદવર્િકાઓ સમગ્ર અથગતત્ર
ં માં વિબભન્ન િેત્રોમાં કોવિડ-19ના
ફેલાિાન ં જોખમ સ્થાયી રીતે ઘટાડિા માટે ઉપલલધ છે .
ધંધા વ્યિસાયો અને સ્થળો ફરીથી ખોલિા ઉપરન ં માર્ગદર્ગન જઓ
કામ માટે િીજાં લોકોને મળવ ં
જ્યાં તમારા કામ માટે જરૂરી હોય ત્યાં તમે મોટાં જૂથોમાં ભેર્ાં થઈ ર્કો છો કે
િીજાં લોકોને ઘરની અંદર મળી ર્કો છો. આમાં સાથે કામ કરતા સાથી
કમગર્ારીઓ સાથે સામાજજક રીતે હળિા મળિાનો સમાિેર્ થતો નથી.
િીજાં લોકોનાં ઘરોમાં કામ કરવ ં
જ્યાં તમારે િાજિી રીતે િીજા લોકોના ઘરોમાં કામ કરિાન ં આિશ્યક હોય તો
તમે તે ર્ાલ રાખી ર્કો છો, દાખલા તરીકે જો તમે આમાંથી કોઈ હો:

● આયા
● સફાઈકમી
● િેપારી
● િાળકો અને કટંિોને સહાયતા પ ૂરી પાડતાં સામાજજક સંભાળનાં કાયગકર
હો.
તમારે િીજાં લોકોનાં ઘરોમાં કામ કરિા ઉપરના માર્ગદર્ગનન ં પાલન કરવ ં
જોઈએ.
જ્યાં કામ માટેની મીફટિંર્ કોઈના ખાનર્ી ઘર અથિા ર્ાડગ નમાં કરિી જરૂરી ન
હોય, ત્યાં તે ન કરિી જોઈએ.
જો તમે તિીિી રીતે અત્યંત અરબિત હો અથિા તિીિી રીતે અત્યંત અરબિત
કોઇ વ્યસ્ર્કત સાથે રહેતાં હો
જો તમને તિીિી રીતે અત્યંત અરબિત હોિા તરીકે ઓળખિામાં આવ્યાં હોય તો
જ્યારે ર્ક્ય હોય ત્યારે તમારે ઘરે થી કામ કરિાન ં ર્ાલ રાખવ ં જોઈએ. જો તમે
ઘરે થી કામ ન કરી ર્કતાં હો, તો તમે કામ પર જઈ ર્કો છો. કામના સ્થળે કોવિડ19ના ખલ્લા ફેલાિાન ં જોખમ ઘટાડિા માટે તમારા એમ્પ્લોયરે પર્લાં લેિાં જરૂરી
છે અને તમને કામ પર સલામત રાખિા માટે તેમણે જે પર્લાં અમલમાં મ ૂકેલાં
હોય તેઓ તમને સમજાિી ર્કિાં જોઈએ. આ પર્લાંના ભાર્રૂપે કેટલાક
એમ્પ્લોયરો તેમના કમગર્ારીઓની વનયવમત ર્કાસણી કરિાન ં ર્રૂ કરી ર્કે. તમે
કામ પર કેિી રીતે જર્ો અને આિર્ો તે પણ તમે વિર્ાર કરિા ઈચ્છો, જેમ કે
ભીડિાળા વ્યસ્ત સમયે જાહેર િાહનો નફહ િાપરિાન ં ર્ક્ય છે કે નફહ.
જો તમે તિીિી રીતે અત્યંત અરબિત વ્યસ્ર્કત સાથે રહેતાં હો અને જો તમે ઘરે થી
કામ ન કરી ર્કતાં હો તો તમે કામ પર જિાન ં ર્ાલ રાખી ર્કો છો.

તમારે કોરોનાિાઇરસ ફેલાતો કેિી રીતે અટકાિિો, સફહત ઘરે િાઇરસનો ર્ેપ
લાર્િાના કે પસાર કરિાના તમારા જોખમને કેિી રીતે ઓછં કરવ ં તે માટે તેના
પર અનસરવ ં જોઇએ.
જો તમે કામ પર ન જિા અથિા તમે કામ ન કરી ર્કિા માટે બર્િંવતત હો
કોરોનાિાઈરસને કારણે જો તમારે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવ ં પડે અથિા કામ પર ન
જઈ ર્કો અને જો તમે નોકરીયાત હો અને કામ ન કરી ર્કો તો શ ં કરવ ં તે વિર્ેન ં
માર્ગદર્ગન તે વિર્ેન ં માર્ગદર્ગન ઉપલલધ છે .
વસફટઝન્સ એડિાઈઝ પાસે જો તમે કામ કરિા વિર્ે બર્િંવતત હો તો તે વિર્ેની
સલાહ છે , જેમાં તમને લાર્ત ં હોય કે તમારા કામન ં સ્થળ સરબિત નથી, અથિા
તમે કોઈ અરબિત વ્યસ્ર્કત સાથે રહેતાં હો તો શ ં કરવ ં તેનો પણ સમાિેર્ કરે લો છે .
જો તમે કામ કરી ર્કતા નથી તો સપોટગ ઉપલલધ છે , ઉદાહરણ તરીકે જો તમારે
કોઇની સંભાળ લેિાની જરૂર છે અથિા તમારી પાસે ઓછં કામ છે .
ત્યાં કમગર્ારીઓ અને વનયોર્કતાઓ માટે ACAS તરફથી િધારાની સલાહ
આપિામાં આિી છે (એડિાઇઝરી, સમાધાન અને મધ્યસ્થતા સેિા).

ૂ કે કોલેજ જવ ં
સ્કલ
સ્કૂલનાં વિદ્યાથીઓ અને આર્ળ અભ્યાસનાં વિદ્યાથીઓએ સ્કૂલ અને કોલેજ જવ ં
જોઈએ.
િધી જ સ્કૂલો, કોલેજો અને આર્ળ અભ્યાસનાં ર્ૈિબણક સંસ્થાનો સત્રના સમય
દરમ્યાન રૂિરૂમાં વર્િણ આપિા માટે ખલ્લાં છે . િાળકો અને યિાનો માટે હાજરી

આપિાન ં તેમની સખાકારી અને વર્િણને ટેકો આપિા તેમજ કામકાજી માતાવપતા
અને િાલીઓને મદદ કરિા માટે ખ ૂિ જ મહત્િપ ૂણગ રહ્ ં છે .
તિીિી રીતે અત્યંત અરબિત વિદ્યાથીઓએ સ્કૂલ કે કોલેજ જવ ં જોઈએ.
કોવિડ-19 દરમ્યાન અરલી યસગ પ્રોિાઈડરો, સ્કૂલો અને કોલેજો વિર્ે
માતાવપતાઓએ શ ં જાણવ ં જરૂરી છે તેના ઉપર િધારાન ં માર્ગદર્ગન મળી ર્કે છે .
ઇંગ્લેન્ડમાં હિેથી દરે ક જણ માટે રૅ વપડ લૅટરલ ફ્લો ટેસસ્ટિંર્ ઉપલલધ છે . તમામ
સેકન્ડરી સ્કૂલનાં વિદ્યાથીઓ અને કોલેજનાં વિદ્યાથીઓ, તેમનાં કટંિીજનો અને
સ્કૂલ અને કોલેજનાં તમામ કમગર્ારીઓ માટે તેની ભલામણ કરિામાં આિે છે .
જો તમને કોરોનાિાઈરસ (કોવિડ-19)નાં બર્હ્નો ન હોય તો તમે કેિી રીતે વનયવમત
રીતે રૅ વપડ ટેસ્ટ કરી ર્કો તેના ઉપરન ં માર્ગદર્ગન જઓ.

યવનિવસિટીઓ અને ઊચ્ર્ વર્િણ
યવનિવસિટીઓ તેમજ અન્ય ઊચ્ર્ વર્િણનાં સંસ્થાનોમાં જે વિદ્યાથીઓ પ્રેસર્કટકલ
તેમજ પ્રેસર્કટસ આધાફરત અભ્યાસક્રમો કરી રહ્યાં હોય જેમને વનષ્ટ્ણાત સાધનો તેમજ
સવિધાઓની જરૂર પડતી હોય તેઓ જ્યાં િાજિી રીતે જરૂરી હોય ત્યાં રૂિરૂમાં
વર્િણ અને અભ્યાસ મેળિિા માટે જઈ ર્કે છે . જો વિદ્યાથીઓનો અભ્યાસક્રમ
િાજિી રીતે ઓનલાઈન ર્ાલ રાખી ર્કાય તેમ હોય તો પ્રદાતાઓએ તેમને પાછા
ફરિા માટે ન કહેવ ં જોઈએ.
િીજાં િધાં વિદ્યાથીઓએ દૂર રહીને અભ્યાસ ર્ાલ રાખિો જોઈએ અને જ્યાં પણ
ર્ક્ય હોય ત્યાં જ્યાં સધી તેમન ં રૂિરૂ વર્િણ ર્રૂ ન થાય ત્યાં સધી તેઓ જ્યાં
રહેતાં હોય ત્યાં જ રહેવ ં જોઈએ. િીજાં વિદ્યાથીઓ ક્યારથી રૂિરૂ વર્િણ અને

અભ્યાસ માટે પાછાં જઈ ર્કર્ે તેની સમીિા અને જાહેરાત સરકાર ઈસ્ટરની
રજાઓના અંતમાં કરર્ે.
યવનિવસિટીનાં વિદ્યાથીઓ સફહત જે વિદ્યાથીઓ ઊચ્ર્ વર્િણમાં પાછાં ફયાાં હોય
તેમણે સત્રના સમય દરમ્યાન તેમના કાયમી ઘર અને વિદ્યાથી તરીકેના રહેઠાણ
િચ્ર્ે આિ-જા ન કરિી જોઈએ, વસિાય કે તેઓ મસ્ર્કતઓમાંથી કોઈ એક પ ૂરી
કરતાં હોય.
ઊચ્ર્ વર્િણના જે વિદ્યાથીઓ પોતાના યવનિવસિટી રહેઠાણમાં રહેિા જતાં રહ્યાં
હોય તેઓ જો ઈચ્છર્ે તો 29 એવપ્રલ 2021 પહેલાં તેમના બિન-સત્રી રહેઠાણમાં
પાછાં ફરી ર્કર્ે. આના લીધે યવનિવસિટી વિદ્યાથીઓ રજાઓ દરમ્યાન પોતાના
કટંિના ઘરે અથિા િીજા સરનામે રહેિા પાછાં જઈ ર્કર્ે. પરં ત, કોવિડ-19
ફેલાિાન ં જોખમ િને તેટલ ં ઓછં કરિા માટે જ્યારે પણ ર્ક્ય હોય ત્યારે
વિદ્યાથીઓએ તેમના સત્ર સમયના રહેઠાણમાં જ રહેવ ં જોઈએ, ખાસ કરીને 8
માર્ગથી કેમ્પસમાં પાછાં ફરે લાં વિદ્યાથીઓએ. વિદ્યાથીઓ મસાફરી કરે તે પહેલાં
તેમણે ટેસ્ટ કરાિિો જોઈએ.
ઊચ્ર્ વર્િણ ર્રૂ કરિા અને તેમાં પાછા ફરિા માટે યવનિવસિટીઓ અને
વિદ્યાથીઓ માટે માર્ગદર્ગન મળી ર્કે છે .
વિદ્યાથીઓએ કોવિડ-19નો ફેલાિો કેિી રીતે અટકાિિો તેના ઉપરન ં
માર્ગદર્ગન દરે ક સમયે અનસરવ ં જોઈએ.

િાળ સંભાળ

ૂ સમય પહેલાં અને
તમામ િાળકો નોંધાયેલ િાળ સંભાળ, ર્ાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કલ
તે પછી આપિામાં આિતી સંભાળ તેમજ િાળકો માટેની દે ખરે ખ હેઠળની અન્ય
ઈનડોર અને આઉટડોર પ્રવ ૃવિઓમાં જઈ ર્કે છે .
માતાવપતા અને િાળકનાં જૂથો િહાર ખલ્લામાં તેમજ ઈનડોર પણ મળી ર્કે છે ,
જેમાં હાજર રહેનારાંની સંખ્યા પર મયાગદાઓ છે . આ માર્ગદર્ગનનો માતાવપતા અને
િાળકનાં જૂથો ઉપરનો વિભાર્ જઓ.
િાળ સંભાળ માટે િીજાં લોકોને મળવ ં
જ્યાં િાજિી રીતે જરૂરી હોય ત્યાં લોકો ઈનડોર ભેર્ાં મળિાન ં અથિા િહાર
ખલ્લામાં િધારે મોટાં જૂથોમાં મળિાન ં ર્ાલ રાખી ર્કે છે ોઃ
● વર્િણ માટે, નોંધાયેલ િાળ સંભાળ, તેમજ િાળકો માટેની દે ખરે ખ
હેઠળની પ્રવ ૃવિઓ માટે વર્િણ અને િાળ સંભાળ ઉપર િધારે
માફહતી જઓ
● જ્યાં િાળકો તેમનાં માતા અને વપતા િંને અથિા િાલીઓ સાથે એક જ
ઘરમાં ન રહેતાં હોય તેિા ફકસ્સામાં ર્ોઠિણો માટે
● જન્મદાતા માતાવપતા અને સંભાળમાં રહેલ િાળક િચ્ર્ે, તેમજ સંભાળમાં
રહેલાં ભાઈ િહેનો િચ્ર્ેનો સંપકગ કરાિિા માટે
● સંભવિત દિક લેનારાં માતાવપતાને તેમની સાથે રહેિા મોકલિામાં આિી
ર્કે તે િાળક અથિા િાળકોને મળિા માટે
● સોવર્યલ સિીસીસ દ્વારા કોઈ િાળક અથિા િાળકોને િીજાની સંભાળમાં
મ ૂકિા અથિા તે માટેની સવિધા કરી આપિા માટે
● ર્ાઈલ્ડકેર િિલ મારફતે િાળ સંભાળનો િહીિટ કરિાના હેતસર

તમે ર્ાઈલ્ડકેર િિલ માત્ર િાળ સંભાળ માટે જ કરી ર્કો છો અને િીજાં કોઈ
કારણસર િીજા ઘરનાં લોકો સાથે હળિામળિા માટે તેનો ઉપયોર્ કરી ર્કો નફહ
(દાખલા તરીકે સામાજજક મેળવમલાપ માટે). ર્ાઈલ્ડકેર િિલ િનાિિા માટે
તમારે તેની લાયકાતના કેટલાક વનયમો પ ૂરા કરિા જરૂરી છે . ર્ાઈલ્ડકેર િિલો
ઉપરન ં અલર્ માર્ગદર્ગન જઓ.

માતાવપતા અને િાળકનાં જૂથો
માતાવપતા અને િાળકનાં જૂથો જો 5 િર્ગથી ઓછી ઉંમરનાં િાળકોના ફાયદા માટે
હોય અને તે કોઈ વ્યિસાય, ર્ેફરટી કે જાહેર સંસ્થા દ્વારા ર્ોઠિિામાં આવ્યાં હોય,
તો િહાર ખલ્લામાં તેમ જ ઈનડોર પણ મળી ર્કે છે (પરં ત કોઈના અંર્ત ઘરો કે
િર્ીર્ાઓમાં નફહ). આમાં જે જૂથો મખ્યત્િે સામાજજક અને વિકાસાત્મક પ્રવ ૃવિઓ
પર કેસન્િત હોય તેમનો સમાિેર્ થાય છે .
માતાવપતા અને િાળકનાં જૂથોમાં િધમાં િધ 15 લોકો કરતાં િધારે સંખ્યા ન જ
હોિી જોઈએ. પાંર્ િર્ગથી નાનાં િાળકો તેમજ જૂથના ભાર્ તરીકે કામ કરનાર કે
સ્િેચ્છાએ સેિા આપનાર વ્યસ્ર્કતને આ નંિરમાં ર્ણિામાં આિતાં નથી, જેમ કે
જૂથના લીડર.
માતાવપતાઓ, કેરરો અથિા તેમનાં િાળકોને સહાયકનાં કામો પ ૂરા પાડનારાં
સહાય જૂથો
જે સહાય જૂથો માતાવપતાઓ, કેરરો અથિા તેમનાં િાળકોને સહાયક કામો પ ૂરાં
પાડતાં હોય, જેમ કે સ્તનપાન અથિા િાળ જન્મ િાદની સહાયતા કરતાં જૂથો જે
રૂિરૂ હાજરીમાં કરિાં પડે તેમ હોય તે ઘરની અંદર ર્ાલ રાખી ર્કાય પરં ત

તેમણે િીજાં સહાયક જૂથો જેિા જ વનયમોન ં પાલન કરવ ં આિશ્યક છે . આ
માર્ગદર્ગનનો સહાય જૂથો ઉપરનો વિભાર્ જઓ.

સંભાળ અથિા સહાય પ ૂરી પાડિી
જ્યાં િાજિી રીતે જરૂરી હોય ત્યાં તમે મોટા જૂથોમાં કે ઘરની અંદર મળિાન ં ર્ાલ
રાખી ર્કો છોોઃ
● તમારા સપોટગ િિલનાં લોકોને મળિા માટે , (જો તમને કાયદે સર તે
િનાિિાની પરિાનર્ી હોય તો)
● 13 િર્ગ કે તેથી નાનાં િાળકો માટે અનૌપર્ાફરક િાળ સંભાળ પ ૂરી
પાડિા, અથિા ર્ાઈલ્ડકેર િિલના ભાર્રૂપે (દાખલા તરીકે, જેથી
માતાવપતા કામ પર જઈ ર્કે, પખ્ત લોકો િચ્ર્ે સામાજજક મેળવમલાપ
થઈ ર્કે તે માટે નફહ)
● કટોકટીમાં સહાયતા પ ૂરી પાડિા માટે
● િધમાં િધ 15 જણાંની સંખ્યા સાથેના કોઈ સહાય જૂથમાં જિા માટે,
15ની આ મયાગદામાં 5 િર્ગથી નીર્ેના િાળકોનો સમાિેર્ થતો નથી
જેઓ માતાવપતા અથિા િાલીની સાથે હોય
● રે સ્પાઈટ કેર મેળિિા, જ્યાં કોઈ અસમથગ અથિા અરબિત વ્યસ્ર્કતને
સંભાળ પ ૂરી પાડિામાં આિતી હોય, અથિા સંભાળ રાખિામાં આિતા
િાળકના સંિધ
ં માં થોડા સમય પ ૂરતો આરામનો સમય મેળિિા
● અસમથગ અથિા અરબિત વ્યસ્ર્કતને સંભાળ કે સહાય પ ૂરી પાડિા, તેમના
િતી આિશ્યક ર્ીજિસ્તઓની ખરીદી કરી લાિિા અને સેિાઓ મેળિી
આપિા સફહત

જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં તમે કોઈના ઘરની અંદર અસમથગ કે અરબિત વ્યસ્ર્કતને
સંભાળ કે સહાય પણ પ ૂરી પાડી ર્કો છો. પરં ત જ્યાં સંભાળ કે સહાય પ ૂરી પાડિા
માટે િાજિીપણે કરવ ં જરૂરી હોય ત્યાં જ તમારે માત્ર ઘરની અંદર અથિા મોટા
જૂથમાં મળવ ં જોઈએ. એટલે કે અરબિત હોય તેિી વ્યસ્ર્કતને તમે સામાજજક રીતે
ઘરની અંદર મળી ન ર્કો, વસિાય કે તેઓ તમારા પોતાના ઘરમાં રહેતાં હોય,
સપોટગ િિલમાં હોય કે િીજા કોઈ અપિાદો લાગ પડતા હોય.
તમારે કોરોનાિાઈરસનો ફેલાિો કેિી રીતે અટકાિિો તેના ઉપરના
માર્ગદર્ગનન ં દરે ક સમયે અનસરણ કરવ ં જોઈએ. વમત્રો કે કટંિીજનોને જેઓ
બિનપર્ારી સંભાળ પ ૂરી પાડતાં હોય તેમના માટેન ં િધ માર્ગદર્ગન મળી ર્કે છે .

સહાય જૂથો
જે સહાય જૂથો રૂિરૂમાં પ ૂરા પાડિા જરૂરી હોય તેઓ ભાર્ લેનારાં િધમાં િધ 15
લોકો સાથે ર્ાલ રહી ર્કે છે , જ્યાં પરસ્પર સહાય, ઉપર્ાર અથિા અન્ય કોઈ
પ્રકારની સહાય પ ૂરી પાડિાન ં ઔપર્ાફરક આયોજન કરિામાં આવ્ય ં હોય. સહાય
જૂથો કોઈ વ્યિસાય, ર્ેફરટી કે જાહેર સંસ્થા દ્વારા જ ર્ોઠિિામાં આિેલા હોિા
જોઈએ અને તે કોઈના ખાનર્ી ઘર કે િર્ીર્ામાં ન જ ભરિા જોઈએ. તેમાં ભાર્
લેનારાં દરે કે સામાજજક અંતર જાળિવ ં જોઈએ. સપોટગ જૂથોના ઉદાહરણોમાં એિાં
લોકોનો સમાિેર્ થાય છે જેઓ નીર્ેનાને સમથગન પરં પાડે છે :
● ગનાના પીફડતો (ઘરે લ અત્યાર્ાર સફહત)
● વ્યસનો ધરાિતા, અથિા તેમાંથી િહાર નીકળી રહેલા (દારૂ, નર્ીલા
િવ્યો, અથિા અન્ય નર્ીલી દિાઓની લત સફહત) અથિા નર્ીલી
િતગણ ૂકની પેટનગ

● જેમને લાંિા સમયની િીમારી હોય કે જીિલેણ િીમારી હોય અથિા
અરબિત હોય તેઓ અથિા તેમની સંભાળ રાખનારાં લોકો (માનવસક
આરોગ્યની િીમારી ધરાિતાં લોકો સફહત)
● જેઓ પોતાની જાતીયતા અથિા ઓળખ સંિવં ધત પ્રશ્નોનો સામનો કરી
રહ્યા હોય તેઓ (લેસ્સ્િયન, ર્ે, દ્વદ્વજાતીય અથિા રાંસજેન્ડર તરીકે જીિી
રહેલા લોકો સફહત)
● એ લોકો જેઓએ સ્િજન ગમાવ્યાની પીડા ભોર્િી હોય
● અરબિત યિા લોકો (તેમને યિા કાયગકરો સાથે મળિા માટે સમથગ
િનાિિા સફહત)
● અસમથગ લોકો અને તેમના કેરરો
15 ની મયાગદામાં 5 િર્ગથી નીર્ેના િાળકોનો સમાિેર્ થતો નથી જેઓ માતાવપતા
અથિા િાલીની સાથે હોય. કામ અથિા િોલન્ટીયરીંર્ માટે જ્યાં િાજિી રીતે
જરૂરી હોય ત્યાં મયાગદા કરતાં િધારે લોકો ભેર્ાં કરી ર્કાય છે . જ્યાં તે જૂથમાં
અપિાદમાં આિરી લેિાયેલ વ્યસ્ર્કતનો સમાિેર્ થતો હોય (દાખલા તરીકે, જૂથની
સવિધા કરી આપિા માટે ત્યાં કામ કરતી કે િોલન્ટીયરીંર્ કરતી વ્યસ્ર્કતનો), તો
સામાન્ય રીતે તેમને એકઠાં મળતાં લોકોની સંખ્યામાં ર્ણિામાં આિતાં નથી.

કસરત, રમતો તેમજ ર્ારીફરક પ્રવ ૃવિ
તમે િહાર ખલ્લામાં ર્મે તેટલી કસરત કરી ર્કો છો પરં ત તમે કેટલી સંખ્યામાં
લોકોની સાથે કસરત કરી ર્કો તેના પર મયાગદા છે . તે આમાંથી કોઈ હોઈ ર્કેોઃ
● તમે એકલાં
● િધમાં િધ 6 લોકોના જૂથમાં

● િધમાં િધ 2 ઘરોનાં (અને લાયક િનતાં હોય તો તેમનાં સપોટગ િિલો
સફહત)નાં િધ મોટા જૂથમાં
તમે િહાર ખલ્લામાં ઔપર્ાફરક રીતે આયોજજત રમતોમાં અથિા લાઈસન્સ પ્રાપ્ત
ર્ારીફરક પ્રવ ૃવિમાં ર્મે તેટલી સંખ્યામાં લોકો સાથે ભાર્ પણ લઈ ર્કો છો. આ
કોઈ વ્યિસાય, ર્ેફરટી કે જાહેર સંસ્થા દ્વારા જ ર્ોઠિિામાં આવ્ય ં હોવ ં જોઈએ અને
આયોજકે જોખમની આકારણી પ ૂરી કરિા સફહતનાં સાિર્ેતીનાં આિશ્યક પર્લાં
લેિાં જ જોઈએ. તમારે તાલીમ દરમ્યાન સંપકગ કરિાન ં, અને કેટલીક રમતો માટે,
તમામ પ્રવ ૃવિઓમાં સંપકગ માં આિિાન ં ટાળવ ં જોઈએ. સંપકગ ટાળિાનો અથગ
તમારી રમત માટે શ ં થાય તેના ઉપરન ં માર્ગદર્ગન િાંર્ો.
તમારે એકલાએ અથિા તમારા પોતાના ઘરના કે સપોટગ િિલનાં લોકોની સાથે
કસરત કરિા માટે ઈનડોર લેઝર સર્િડો ખ ૂલી ર્કે છે .
તમારે રમત માટે ઇનડોર ન જ મળવ ં જોઈએ, વસિાય કે તેોઃ
● અસમથગ લોકો માટેની રમતો
● તમારા ઘરનાં કે સપોટગ િિલનાં લોકોની સાથે રમતર્મતો
● વર્િણમાં અભ્યાસક્રમના ભાર્રૂપે રમતો
● 18 િર્ગથી નાની ઉંમરનાં (31 ઓર્સ્ટ 2020ના રોજ જેઓ 18 િર્ગથી
ઓછી ઉંમરનાં હોય તેમના સફહત) માટે દે ખરે ખ હેઠળ કરિામાં આિતી
રમતો તેમજ ર્ારીફરક પ્રવ ૃવિ, આ 15 જણાં પ ૂરતી મયાગફદત હોિી જોઈએ.
તમારે આ માર્ગદર્ગનન ં પાલન કરવ ં જોઈએોઃ
● રે ક્રીએર્નલ ટીમ સ્પોટગ વિર્ે

● ઇંગ્લેન્ડમાં આઉટડોર રમતો અને રે ક્રીએર્ન વિર્ે
● ઘાસના ખલ્લા મેદાનોમાં રમાતી રમતો તેમજ જજમ અને લેઝરની
સવિધાઓ પ ૂરી પાડનારાં માટે
શ્રેષ્ટ્ઠ કોટીનાં રમતિીરો
શ્રેષ્ટ્ઠ કોટીના રમતિીરો (અને જેઓ અવધકૃતપણે શ્રેષ્ટ્ઠ કોટીની રમતોના માર્ગ પર
હોય તેઓ) સ્પધાગમાં ભાર્ લેિા અને તાલીમ મેળિિા મોટા જૂથોમાં કે ઇનડોર
ભેર્ાં થઈ ર્કે છે . જરૂર હોય તો તેમના પ્રવર્િકો, અથિા જો તેઓ 18 િર્ગથી
નાની ઉંમરનાં હોય તો તેમના માતાવપતા અને િાલીઓ સાથે જોડાઈ ર્કે છે .

ફય ૂનરલો તેમજ તેની સાથે જોડાયેલ સ્મારક કાયગક્રમો
ફય ૂનરલો, મયાગફદત સંખ્યામાં હાજરી સાથે કરી ર્કાય છે , અને તે કોવિડ-સરબિત
સ્થળોમાં કે જાહેર ખલ્લાં સ્થાનોમાં જ કરિામાં આિિાં જોઈએ. સ્થળના મેનેજરે
અથિા કાયગક્રમના આયોજકે જોખમની આકારણી પ ૂરી કરિા સફહતનાં સાિર્ેતીનાં
આિશ્યક પર્લાં લેિાં જ જોઈએ.
ફય ૂનરલોમાં િધમાં િધ 30 લોકો હાજર રહી ર્કે છે અને તે ઇનડોર કરી ર્કાય
છે . સંકળાયેલ ધાવમિક કે માન્યતા-આધાફરત સ્મ ૃવત કાયગક્રમો, જેમ કે મ ૃતકની
યાદમાં કરિામાં આિતાં જાર્રણો, વર્લા સ્થાપન અને અસ્સ્થ વિસર્જન જેિા
કાયગક્રમો પણ િધમાં િધ 15 લોકોની હાજરીથી કરિાન ં ર્ાલ રહી ર્કે છે .
ત્યાં કામ કરતી વ્યસ્ર્કતને આ મયાગદામાં ર્ણિામાં આિતી નથી. જે લોકો સાથે
રહેતાં હોય અથિા સપોટગ િિલમાં ન હોય તેમની િચ્ર્ે સામાજજક અંતર જાળિવ ં
જોઈએ.

કોરોનાિાઈરસ મહામાહી દરમ્યાન ફય ૂનરલની ર્ોઠિણ કરિા અને તેમાં હાજરી
આપિા માટેન ં માર્ગદર્ગન ઉપલલધ છે .

લગ્નો અને વસવિલ પાટગ નરર્ીપના પ્રસંર્ો અને રીસેપ્ર્નો
લગ્ન, વસવિલ પાટગ નરર્ીપના કાયગક્રમ કે રીસેપ્ર્નમાં 15 કરતાં િધ લોકો (કોઈ
પણ ઉંમરનાં) હાજર રહી ર્કર્ે નફહ. ત્યાં કામ કરતી વ્યસ્ર્કતને આ મયાગદામાં
ર્ણિામાં આિતી નથી. જે લોકો સાથે રહેતાં હોય અથિા સપોટગ િિલમાં ન હોય
તેમની િચ્ર્ે સામાજજક અંતર જાળિવ ં જોઈએ.
નાના પાયે કરિામાં આિતાં લગ્નો અને વસવિલ પાટગ નરર્ીપો માટેન ં
માર્ગદર્ગન ઉપલલધ છે .

ધાવમિક સ્થળો
તમે વિવધ માટે ધાવમિક સ્થળે જઈ ર્કો છો. જ્યારે વિવધ ઇનડોર કરિામાં આિી
રહી હોય ત્યારે તમારે તમારા ઘર કે સપોટગ િિલની િહારનાં કોઈની સાથે હળવ ં
મળવ ં ન જ જોઈએ. તમારા ઘરમાં અથિા સપોટગ િિલમાં ન હોય તેિી કોઈ પણ
વ્યસ્ર્કતથી તમારે દરે ક સમયે 2 મીટર દૂર રહીને સામાજજક અંતર જાળિી રાખવ ં
જોઈએ.
જ્યારે વિવધ િહાર ખલ્લામાં કરિામાં આિી રહી હોય, ત્યારે તમારે 6 જણાં કરતાં
િધ સંખ્યાના જૂથમાં અથિા 2 કરતાં િધ ઘરોનાં લોકો સાથે હળવ ં મળવ ં ન જ
જોઈએ (ઘરના સભ્યોમાં જો લાયક િનતાં હોય તો હાલના સપોટગ િિલનો
સમાિેર્ થઈ ર્કે છે ). તમારે િીજાં જૂથો અને ઘરોનાં લોકોથી દરે ક સમયે કડક
સામાજજક અંતર જાળિી રાખવ ં જોઈએ.

તમારે ધાવમિક સ્થળોના સલામતીપ ૂિગકના િપરાર્ ઉપરની રાષ્ટ્રીય
માર્ગદવર્િકા અનસરિી જોઈએ.

િોલન્ટીયરીંર્ તેમજ ધમાગદાને લર્તી સેિાઓ
તમે 6 લોકો અથિા 2 ઘરોનાં લોકોની સંખ્યાની મયાગદા કરતાં િધ લોકો સાથે
ભેર્ાં થઈ ર્કો, અથિા ઇનડોર ભેર્ાં થઈ ર્કો, જ્યાં કોઈ િોલન્ટરી કે ધમાગદાને
લર્તી સેિાઓ પ ૂરી પાડિા માટે તેમ કરિાન ં િાજિીપણે જરૂરી હોય.
તમારે કોરોનાિાઈરસ (કોવિડ-19) દરમ્યાન િોલન્ટીયરીંર્ કરિા ઉપરના
માર્ગદર્ગનન ં પાલન કરવ ં જોઈએ.

િીજા એિા સંજોર્ો જ્યારે તમે છ કરતાં િધ લોકોનાં
જૂથોમાં કે િેથી િધ ઘરોનાં લોકો સાથે ભેર્ાં થઈ ર્કો
મેટરવનટી
િાળકને જન્મ આપી રહેલ અથિા હોસ્સ્પટલમાં સારિાર મેળિી રહેલ કોઈ
વ્યસ્ર્કતની સાથે તમે ઈનડોર રહી ર્કો છો. તમારે લાર્તીિળર્તી હોસ્સ્પટલની
મલાકાતને લર્તી નીવતઓ તપાસી લેિી જોઈએ સર્ભાગિસ્થા અને
કોરોનાિાઈરસ ઉપર NHSન ં િધ માર્ગદર્ગન ઉપલલધ છે .
ઈજા કે નર્કસાનમાંથી િર્વ ં

ઈમર્જન્સીમાં સહાયતા પ ૂરી પાડિા માટે, અને કોઈ ઈજા કે િીમારી ટાળિા માટે,
અથિા નર્કસાનના જોખમથી દૂર ભાર્િા માટે (ઘરે લ ૂ દવ્યગિહાર સફહત) તમે મોટાં
જૂથમાં અથિા ઘરની અંદર મળી ર્કો છો.
દયા ભાિનાથી કરિામાં આિતી મલાકાતો
તમે તમારા ઘરની કે સપોટગ િિલની િહારનાં લોકો સાથે મોટાં જૂથમાં અથિા
ઘરની અંદર આ કારણસર મળી ર્કો છોોઃ
● મ ૃત્યની અણી પર પહોંર્ેલ વ્યસ્ર્કતને મળિા માટે
● કેર હોમમાં કોઈને મળિા માટે (જો કેર હોમ ઉપરના માર્ગદર્ગન હેઠળ
અનમવત હોય)
● કટંિીજન કે વનકટના વમત્ર સાથે તેમની તિીિી અપોઇન્ટમેન્ટમાં જિા
માટે.
િધારાની મસ્ર્કતઓ
અન્ય વ્યાજિી િહાનાઓ છે . દાખલા તરીકે, તમે આ માટે મોટાં જૂથોમાં કે ઘરની
અંદર મળી ર્કોોઃ
● કાન ૂની જિાિદારીઓ પ ૂણગ કરિા
● ઘર ખરીદિા, િેર્િા કે િદલા સાથે સંિવં ધત કાયો કરિા
● કોવિડ-સરબિત પર્લાં સાથે વિરોધ કરિાના કે પ્રદર્ગન કરિાના હેતસર,
જ્યાં આયોજકોએ જોખમની આકારણી પ ૂરી કરીને સાિર્ેતીનાં આિશ્યક
પર્લાં લીધેલાં હોય.

● કોઈ ચટં ૂ ણી કે લોકમતમાં મત આપિામાં સહાય કરિા માટે જ્યાં તેમ
કરિાન ં િાજિીપણે જરૂરી હોય (જેમ કે મતર્ણતરી કરિા કે કાન ૂની
વનરીિકો માટે).
જે લોકો ચટણીઓ
ંૂ
કે લોકમતોમાં અમક ર્ોક્કસ પફરણામ માટેની ઝૂંિેર્ કરી રહ્યાં
હોય તેઓ કોવિડ-19 દરમ્યાન ચટં ૂ ણીઓ અને લોકમતો ઉપરના
માર્ગદર્ગન અનસાર ઘરોનાં િારણે િારણે ફરીને તેમની પ્રર્ાર પ્રવ ૃવિ કરી ર્કે છે .
તમે ફક્રવમનલ જસસ્ટસનાં રહેઠાણો અથિા ઈવમગ્રેર્ન ડીટેન્ર્ન સેન્ટરોની અંદર
મોટા જૂથોમાં ભેર્ાં થઈ ર્કો છો કે ઘરની અંદર મળી ર્કો છો.

જો તમે વનયમો તોડર્ો તો
તમે મોટાં જૂથોમાં મળર્ો તો પોલીસ તમારી સામે પર્લાં લઈ ર્કે છે . આમાં
ર્ેરકાયદે સર થતાં મોટા મેળાિડાઓ વિખેરિાનો તેમજ દં ડ (વનવિત રકમના
દં ડની નોફટસો) જારી કરિાનો સમાિેર્ થાય છે .
તમને પહેલીિારના ગના માટે £200ના વનવિત રકમના દં ડની નોફટસ આપિામાં
આિી ર્કે છે , તે પછી િીજા િધારાના ગના માટે તે રકમ િમણી કરીને £6,400
સધી દં ડ કરિામાં આિી ર્કે.
જો તમે તમારા ઘરમાં ન રહેતાં હોય તેિાં 15થી િધ લોકો સાથેની કોઈ હાઉસ
પાટી જેિા ઈનડોર અંર્ત મેળાિડામાં જર્ો, તો તમને £800નો દં ડ થઈ ર્કે છે ,
જે તે પછી ફરીથી કરિામાં આિતા દરે ક ગના માટે િમણો થઈને િધમાં િધ
£6,400 સધી થઈ ર્કે છે .

જો તમે 30 કરતાં િધારે લોકોનો ર્ેરકાન ૂની મેળાિડો ભેર્ો કરર્ો અથિા તેમાં
સંડોિાયેલાં હર્ો, તો પોલીસ તમને £10,000 રકમનો દં ડ કરી ર્કે છે .

કેર હોમની મલાકાતો
મલાકાતો કેિી રીતે થિી જોઈએ તે જાણિા માટે તમારે કોવિડ-19 દરવમયાન કેર
હોમ્સની મલાકાત લેિા વિર્ે માર્ગદર્ગન જોવ ં જોઈએ. જો રહેિાસીઓ કેર હોમની
િહાર મલાકાત માટે જઈ રહ્યાં હોય, તો તેમણે રાષ્ટ્રીય પ્રવતિંધોન ં પાલન કરવ ં જ
જોઈએ.
સહાયતા સાથેનાં રહેઠાણોમાં રહેતાં લોકો માટેની અલર્ માર્ગદવર્િકા છે .

ઘરથી દૂર રાવત્ર રોકાણ કરવ ં
તમે કૅમ્પસાઈટ, કૅરેિાન, િોટ, િીજા ઘર અથિા િીજા કોઈ સેલ્ફ-કન્ટેઈન્ડ
રહેઠાણમાં રાવત્ર રોકાણ કરી ર્કો છો. તમારા ઘરનાં કે સપોટગ િિલનાં લોકોની
સાથે જ હોવ ં જોઈએ. તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો અથિા સપોટગ િિલ ન
િનાિેલ ં હોય તેિાં િીજાં લોકો સાથે તમારે રાવત્ર રોકાણ ન કરવ ં જોઈએ, વસિાય
કે કાન ૂની મસ્ર્કત લાગ પડતી હોય.
સેલ્ફ-કન્ટેઈન્ડ હોબલડેનાં રહેઠાણો ફરીથી ખ ૂલી ર્કે છે . આ એિાં રહેઠાણો છે જ્યાં
તેની સવિધાઓ માત્ર કોઈ એક જ ઘરનાં/સપોટગ િિલનાં લોકોને િાપરિા પ ૂરતી
મયાગફદત હોય છે . આ સવિધાઓમાં નીર્ેનાંનો સમાિેર્ થાય છે ોઃ
● રસોડાં
● સ ૂિાના વિસ્તારો

● િાથરૂમો
● િેઠક રૂમો, િેસિાના વિસ્તારો તેમજ કોઈ પણ બલફ્ટ, દાદરા કે ઘરની
અંદર-િહાર આિિા જિા માટેની પરસાળો જેિા સાિગજવનક વિસ્તારો
જે ફરીથી ખ ૂલી ર્કે તેમ છે તેિાં સેલ્ફ-કન્ટેઈન્ડ હોબલડ રહેઠાણો માટે હોટેલો તેમજ
અન્ય મહેમાન રહેઠાણો ઉપરન ં િધ માર્ગદર્ગન ઉપલલધ છે .
આ કારણોની સંપ ૂણગ યાદી ઈંગ્લેન્ડમાં કેટલાક વ્યિસાયો અને સ્થળો િંધ કરિાં
ઉપરના માર્ગદર્ગનમાંથી મળી ર્કે છે .

ઇંગ્લેન્ડની અંદર મસાફરી કરિી
જ્યારે પણ ર્ક્ય હોય ત્યારે તમારે િને તેટલી ઓછી મસાફરીઓ કરિાન ં ર્ાલ
રાખવ ં જોઈએ. એટલે કે તમારે ોઃ બિનજરૂરી મસાફરીઓ કરિાન ં ટાળવ ં જોઈએ અને
જ્યાં ર્ક્ય હોય ત્યાં એક જ મસાફરીમાં િને તેટલાં િધ કામો પતાિિાં જોઈએ.
જો તમારે મસાફરી કરિી જ પડેોઃ
● ર્ક્ય હોય ત્યારે ર્ાલીને કે સાઇકલ પર જાિ
● તમારા ઘર અથિા સપોટગ િિલની ન હોય તેિી કોઈ વ્યસ્ર્કત સાથે
તમારે એક જ કારમાં મસાફરી ન જ કરિી જોઈએ, વસિાય કે તમારી
મસાફરી મસ્ર્કત અપાયેલ કોઈ કારણસર કરિામાં આિી હોય
● અર્ાઉથી યોજના કરીને ભીડ હોય તેિા સમયે કે માર્ોએથી જાહેર
િાહનોમાં ન જાિ
● વનયવમત રીતે તમારા હાથ ધ ૂઓ કે સેવનટાઈઝ કરો

● જાહેર િાહનો પર ર્હેરા પર આિરણ પહેરો, વસિાય કે તમને તેમાંથી
છૂટ મળે લી હોય
● તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો તે લોકોથી જો ર્ક્ય હોય તો 2 મીટરના
અંતરે અથિા જ્યાં િધારાની સાિર્ેતીનાં પર્લાં લીધેલાં હોય ત્યાં (જેમ
કે ર્હેરા પર આિરણો પહેરેલાં હોય અથિા ઘરની અંદર જ્યાં
િેન્ટીલેર્ન િધારે રાખેલ ં હોય ત્યાં) 1 મીટર દૂર રહો.
ખાનર્ી િાહનોમાં મસાફરી કરતી િખતે તમારે સામાજજક સંપકગ ને લર્તા વનયમો
અનસરિા જ જોઈએ. એટલે કે તમારા ઘરની અથિા સપોટગ િિલની ન હોય
તેિી કોઈ વ્યસ્ર્કત સાથે તમારે િંવધયાર િાહનમાં સાથે મસાફરી ન જ કરિી
જોઈએ, વસિાય કે તેમાં મસ્ર્કત અપાયેલ હોય, જેમ કે તમે કામ કરતી વ્યસ્ર્કત સાથે
એક જ િાહનમાં હો (દા.ત. ટેસ્ર્કસમાં). જ્યાં િાહન ખલ્લા છાપરાિાળં હોય, ત્યાં
તમારે િહાર ખલ્લામાં ભેર્ા મળિા ઉપરની સંખ્યાની મયાગદા અનસરિી જ
જોઈએ.
જાહેર િાહનોનો સલામતીપ ૂિગક ઉપયોર્ કરિા સફહત, સલામતીપ ૂિગક મસાફરી
કરિા ઉપર િધારાન ં માર્ગદર્ગન મળી ર્કે છે .

ય.કે., રીપબ્લલક ઓફ આયરલેન્ડ અને ર્ેનલ આઈલેન્ડમાં
મસાફરી કરિી
ઇંગ્લેન્ડમાં આિવ ં
કોમન રાિેલ એફરયા એટલે કે સામાન્ય મસાફરીના વિસ્તારો (ય.કે., રીપબ્લલક
ઓફ આયરલેન્ડ, ર્નગસી તેમજ આઈલો ઓફ મૅન)ના જદા જદા ભાર્ોમાં, ત્યાંથી

ઇંગ્લેન્ડ આિિા ઉપર વનયંત્રણો મ ૂકતાં હોય તેિા વનયમો અમલમાં હોઈ ર્કે છે .
તમે મસાફરીની ર્ોઠિણો કરો તે પહેલાં જ્યાંથી આિી રહ્યાં હો તે સ્થળે શ ં
વનયંત્રણો અમલમાં છે તેની તમારે તપાસ કરી લેિી જોઈએ.
જો તમને કોમન રાિેલ એફરયાના (ય.કે., રીપબ્લલક ઓફ આયરલેન્ડ, ર્નગસી
તેમજ આઈલ ઓફ મૅનના) િીજા ભાર્ોમાંથી મસાફરી કરિાની અનમવત હોય, તો
તમે ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રિેર્ી ર્કો અને આવ્યા પછી તમારે ર્કિોરન્ટીન કરિાની જરૂરત
નથી. જો તમે ઇંગ્લેન્ડમાં આિો જ, તો તમે શ ં કરી ર્કો અને શ ં ન કરી ર્કો તે
ઉપરના વનયંત્રણોન ં પાલન કરવ ં જ પડર્ે.
ઈંગ્લેન્ડથી મસાફરી કરીને િહાર જવ ં
કોમન રાિેલ એફરયાના (ય.કે., રીપબ્લલક ઓફ આયરલેન્ડ, ર્નગસી તેમજ આઈલ
ઓફ મૅનના) જદા જદા ભાર્ોમાં એિા વનયમો અમલમાં હોઈ ર્કે છે જેના લીધે
તમે ઇંગ્લેન્ડથી મસાફરી કરીને ત્યાં ન જઈ ર્કો. ઇંગ્લેન્ડ છોડીને ય.કે.ના િીજા
ભાર્ોમાં, રીપબ્લલક ઓફ આયરલેન્ડ, જસી, ર્નગસી અથિા આઈલ ઓફ મૅનમાં
જિા માટે તમારે િાજિી િહાન ં િતાિિાની જરૂર નથી. તમે મસાફરીની ર્ોઠિણો
કરો તે પહેલાં તમે જે સ્થળે જિા માર્તાં હો ત્યાં શ ં વનયંત્રણો અમલમાં છે તેની
તમારે તપાસ કરી લેિી જોઈએ.
નોધગન આયરલેન્ડ જવ ં કે ત્યાંથી આિવ ં
હાલમાં નોધગન આયરલેન્ડમાં કોઈ િાજિી િહાના િર્ર ઘરમાંથી િહાર
નીકળિાન ં કાયદા વિરદ્ધ છે . કોમન રાિેલ એફરયાના િીજા ભાર્ોમાંથી નોધગન
આયરલેન્ડ આિી રહેલાં લોકોને ત્યાં પહોંચ્યા પછીના 10 ફદિસ સધી સેલ્ફઆઈસોલેટ કરિાન ં કહેિામાં આિે છે . આ વિનંતીમાં અનેક મસ્ર્કતઓ આપિામાં
આિેલ છે .

સ્કોટલેન્ડ જવ ં કે ત્યાંથી આિવ ં
સ્કોટલેન્ડ અને ય.કે.ના િાકીના ભાર્ો તેમજ વિસ્ત ૃત કોમન રાિેલ એફરયાની
િચ્ર્ે બિન-આિશ્યક મસાફરીઓ હજ પણ પ્રવતિંવધત છે . એટલે કે જો તમારી
પાસે િાજિી િહાન ં ન હોય તો તે વસિાય સ્કોટલેન્ડમાં પ્રિેર્િા કે ત્યાંથી િહાર
નીકળિાન ં ર્ેરકાન ૂની છે . હોલીડેમાં ફરિા જિાની મસાફરી િાજિી િહાન ં નથી.
સ્કોટલેન્ડ જિા અને ત્યાંથી આિિાની મસાફરી માટેનાં િાજિી િહાનાં ઉપર આ
માર્ગદવર્િકા સલાહ પ ૂરી પાડે છે .
િેલ્સ જવ ં કે ત્યાંથી આિવ ં
િેલ્સ અને ય.કે.ના િાકીના ભાર્ો તેમજ વિસ્ત ૃત કોમન રાિેલ એફરયાની િચ્ર્ે
બિન-આિશ્યક મસાફરીઓ હજ પણ પ્રવતિંવધત છે . એટલે કે જો તમારી પાસે
િાજિી િહાન ં ન હોય તો તે વસિાય િેલ્સમાં પ્રિેર્િા કે ત્યાંથી િહાર નીકળિાન ં
ર્ેરકાન ૂની છે . હોલીડેમાં ફરિા જિાની મસાફરી િાજિી િહાન ં નથી. િેલ્સ જિા
અને ત્યાંથી આિિાની મસાફરી માટેનાં િાજિી િહાનાં ઉપર આ માર્ગદવર્િકા
સલાહ પ ૂરી પાડે છે .

આંતરરાષ્ટ્રીય મસાફરી
ઈંગ્લેંડથી આંતરરાષ્ટ્રીય મસાફરી કરિી
તમે ઇંગ્લેન્ડમાંથી િહાર આંતરરાષ્ટ્રીય મસાફરી તો જ કરી ર્કો છો જ્યાં તમારી
પાસે ય.કે. છોડિા માટેન ં િાજિી િહાન ં હોય, જેમ કે કામ. આંતરરાષ્ટ્રીય
હોલીડેમાં જિાની અનમવત નથી.

કેટલીક નોકરીઓ સેલ્ફ-આઈસોલેફટિંર્ અને ટેસ્ટીંર્ જેિી મસાફરીને લર્તી
જરૂફરયાતોમાંથી મસ્ર્કત મેળિિાને પાત્ર િને છે . જઓ કઈ નોકરીઓ અને સંજોર્ો
મસાફરી માટેની મસ્ર્કત મેળિિા લાયક િને છે તેના ઉપરન ં માર્ગદર્ગન.
જો તમારે વિદે ર્ મસાફરી કરિી જ પડે તેમ હોય (અને તે માટેન ં િાજિી િહાન ં
હોય), તો તમારે દે ર્િહાર જિા માટેન ં, ‘મસાફરીન ં સોર્ંદનામ’ં ફરજજયાત ભરવ ં
પડર્ે, વસિાય કે તમને તે માટે કોઈ અપિાદ લાગ પડતો હોય. ય.કે. છોડતાં
પહેલાં તમારે ફોમગ ઉપર મસાફરી કરિા માટેન ં કારણ જણાિવ ં જ પડર્ે.
તમે જે દે ર્માં જઈ રહ્યાં હો ત્યાંની જાહેર આરોગ્યને લર્તી સલાહ પણ તમારે
ધ્યાનમાં લેિી જોઈએ. તમારે તમારા ર્ંતવ્ય સ્થાન પરના વનયમો જોઈ લેિા
જોઈએ અને ફોરે ન, કોમનિેલ્થ એન્ડ ડેિલપેમન્ટ ઓફફસ (FCDO)ની મસાફરીને
લર્તી સલાહ જોિી જોઈએ. આવ ં તમારે ત્યારે પણ કરી લેવ ં જોઇએ જ્યારે તમે
અર્ાઉ મલાકાત લીધી હોય તેિા સ્થળ પર પરત ફરી રહ્યા હોિ.
ય.કે.ની િહારથી ઇંગ્લેંડમાં મસાફરી કરિી
ઇંગ્લેન્ડમાં આિેલ તમામ મલાકાતીઓ કોરોનાિાઈરસને લર્તા વનયંત્રણના
વનયમોને અધીન છે .
મસાફરી કરીને ઇંગ્લેન્ડ આિિાન ં વિર્ારી રહેલાં લોકોએ ય.કે.માં પ્રિેર્િા ઉપરન ં
માર્ગદર્ગન અનસરવ ં જોઈએ. ય.કે.માં આિતાં પહેલાં, તમારે પેસેન્જર લોકેટર ફોમગ
ભરવ ં ફરજજયાત છે અને કોવિડ-19ના ટેસ્ટના નેર્ેફટિ પફરણામનો પરાિો હોિો
ફરજજયાત છે , વસિાય કે તમને તેમાંથી મસ્ર્કત મળે લી હોય.
દરે ક આર્મનકતાગઓએ ર્કિૉરનટાઇવનિંર્ના ફદિસ 2 અને ફદિસ 8 પર
કોરોનાિાઇરસ (કોવિડ-19) પરીિણ કરાિિાની જરૂર પડર્ે. આર્મનકતાગઓએ

રાિેલ ટેસ્ટ પેકેજ બક કરવ ં જરૂરી છે . જઓ તમે ઇંગ્લેન્ડમાં આિો ત્યારે કેિી રીતે
ર્કિોરન્ટાઇન કરવ ં તેના વિર્ેન ં માર્ગદર્ગન.
જો તમે એિા કોઇ દે ર્ની મલાકાત લીધી હોય અથિા તેમાંથી પસાર થયા હોય
જ્યાં છે લ્લા 10 ફદિસમાં ય.કે.ની મસાફરી પર પ્રવતિંધ મ ૂકાયેલો હોય તો તમે
ત્યાંથી ય.કે.માં આિી ર્કર્ો નફહ, વસિાય કે તમેોઃ
● એક બબ્રફટર્ નાર્ફરક હો
● એક આઇફરર્ નાર્ફરક હો
● યકેમાં વનિાસના અવધકાર ધરાિતી કોઇપણ વ્યસ્ર્કત હો
મસાફરી પર પ્રવતિંધ મ ૂકાયેલ દે ર્ોના રે ડ બલસ્ટ વિર્ે િધ માફહતી મેળિો
જ્યાં છે લ્લા 10 ફદિસમાં ય.કે. મસાફરી કરિા ઉપર પ્રવતિંધ મ ૂકાયેલા દે ર્ની
મલાકાતે ર્યેલ કે ત્યાંથી પસાર થઈને આિેલ જે દરે ક જણને ઇંગ્લેન્ડમાં
પ્રિેર્િાની મંજૂરી આપિામાં આિી હોય તેમણેોઃ
● સંર્ાબલત ર્કિૉરનટાઇન હોટલમાં 10 ફદિસ માટે ર્કિૉરનટાઇન થવ ં જરૂરી
છે
● ર્કિૉરનટાઇવનિંર્ના ફદિસ 2 અને ફદિસ 8 પર અથિા તે પછી
કોરોનાિાઇરસ (કોવિડ-19) પરીિણ કરાિિો પડર્ે, આ પરીિણ
હોટલના પેકેજમાં સમાવિષ્ટ્ટ કરિામાં આવ્યો છે
● આ પાન પર આપેલ માર્ગદર્ગન અનસરો
તમે ઇંગ્લેન્ડમાં આિો ત્યારે ર્કિોરન્ટાઇન હોટેલન ં બફકિંર્ કરિા અને તેમાં રહેિા
વિર્ેન ં માર્ગદર્ગન જઓ

ઇંગ્લેંડમાં મલાકાતીઓ અને વિદે ર્ી નાર્ફરકો માટે સલાહ
વિદે ર્ી નાર્ફરકો રાષ્ટ્રીય વનયંત્રણોને અધીન છે .
જો તમે યકેની મલાકાત લઈ રહ્યાં હો, તો તમે ઘરે પાછા જઈ ર્કો છો. તમારે
તપાસવ ં જોઈએ કે તમારા લક્ષ્યસ્થાન પર કોઈ પ્રવતિંધો છે કે કેમ.

ઘર િદલવ ં
તમે હજ પણ ઘર િદલી ર્કો છો. તમારા ઘરમાં ન રહેતાં કે સપોટગ િિલમાં ન
હોય તે લોકોએ ઘર િદલિામાં મદદ ન કરિી જોઈએ, વસિાય કે તે િાજિી રીતે
જરૂરી હોય.
એસ્ટેટ અને ઘરો ભાડે આપતા એજન્ટો તેમજ ઘરનો માલસામાન ખસેડિાન ં કામ
કરતી રીમ ૂિલ કંપનીઓ કામ ર્ાલ રાખી ર્કે છે . જો તમે ઘર િદલિાન ં
વિર્ારતાં હો, તો તમે મકાનો જોિા માટે જઈ ર્કો છો.
સલામતીપ ૂિગક ઘર િદલિા ઉપરની રાષ્ટ્રીય માર્ગદવર્િકા અનસરો, જેમાં સામાજજક
અંતર રાખિાની, અંદર તાજી હિા આિિા દે િી, અને ર્હેરા પર આિરણ
પહેરિાની સલાહનો સમાિેર્ થાય છે .

નાણાંકીય ટેકો
તમે ર્મે ત્યાં રહેતાં હો, નાણાંકીય મદદ કદાર્ મેળિી ર્કો.
ધંધામાં સહાયતા અને કોરોનાિાઈરસને કારણે જો તમારી પાસે કામ ન હોય તો
નાણાંકીય ટેકો મેળિિા ઉપર િધારે માફહતી જઓ.

ધંધા વ્યિસાયો અને સ્થળો
સામાજજક સંપકગ ઘટાડિા માટે, કેટલાક વ્યિસાયો િંધ રહેિા જરૂરી છે અથિા
તેઓ માલ સામાન અને સેિાઓ કેિી રીતે પ ૂરાં પાડર્ે તેના ઉપરના પ્રવતિંધોન ં
તેમણે પાલન કરવ ં જરૂરી છે . તમે ઇંગ્લેન્ડમાં જે વ્યિસાયો િંધ રાખિા જરૂરી છે
તેની સંપ ૂણગ યાદી િાંર્ી ર્કો છો.
વ્યિસાયો અને સ્થળો ફરીથી ખોલિા ઉપર િધ માર્ગદર્ગન મળી ર્કે છે , જે
સમજાિે છે કે રોડમૅપના દરે ક પર્લે કયા વ્યિસાયો ખલિાની અનમવત
આપિામાં આિર્ે.
12 એવપ્રલથી િીજાં િધારે સ્થળોને ખ ૂલિાની અનમવત મળર્ે. વસિાય કે કોઈ
ર્ોક્કસ છૂટછાટો લાગ પાડેલી હોય, તમારે માત્ર એક ઘરનાં કે એક જ િિલનાં
સભ્યો તરીકે જ આ સ્થળોએ ઈનડોર અથિા 6 લોકોના જૂથમાં કે 2 ઘરોનાં સભ્યો
તરીકે આઉટડોર મલાકાત લેિી જોઈએ.
હોસ્સ્પટાબલટી સ્થળોનાં આઉટડોર સ્થાનો (જેમ કે કૅફે, િાર, પિ, સોવર્યલ ર્કલિો,
સભ્યો માટેની ર્કલિો સફહત) ફરીથી ખ ૂલી ર્કે છે . હોસ્સ્પટાબલટી સ્થળો ત્યાંથી લઈ
જિા માટે આલ્કોહોલ પણ પ ૂરો પાડી ર્કે છે . આ સ્થળો ગ્રાહકોને મકાનની
અંદરના િાથરૂમો િાપરિા દઈ ર્કે છે અને ગ્રાહકો મકાનની અંદર જઈને ઓડગ ર
આપીને પૈસા ચ ૂકિી ર્કે છે . આલ્કોહોલ પીરસતાં કોઈ પણ સ્થળોએ ગ્રાહકોએ એક
જગ્યા પર િેસીને ઓડગ ર આપિાનો, સેિા લેિાની અને ખાિા/પીિાન ં રહેર્ે
("ટેિલ સવિિસ"). સ્થળો પર ર્ીર્ા પાઈપો જેિાં ધમ્રપાનનાં સાધનો સ્થળ પર
િાપરિા માટે પ ૂરાં પાડી ર્કાર્ે નફહ.
પ્રાણી આકર્ગણો, થીમ પાર્કસગ તેમજ સ્કેફટિંર્ ફરન્ર્કસ પરનાં આઉટડોર આકર્ગણોનાં
સ્થળોને પણ ફરીથી ખ ૂલિાની અનમવત મળર્ે. તેની સંપ ૂણગ યાદી અહીંથી મેળિી
ર્કાા્ર્ે. આમાં આઉટડોર સીનેમા અને વથયેટરોનો સમાિેર્ થતો નથી, જે માત્ર

ડ્રાઈિ-ઈન પ્રદર્ગનો પ ૂરતાં જ મયાગફદત છે . આ કાયગક્રમોમાં જતી િખતે, તમારે
તમારા ઘર કે સપોટગ િિલની િહારનાં િીજાં લોકો સાથ એક જ િાહન િહેંર્ીને
ન જ િાપરવ ં જોઈએ, વસિાય કે તે માટે કોઈ મસ્ર્કત મળે લી હોય, જેમ કે કોઈ
અરબિત વ્યસ્ર્કતની સંભાળ રાખતાં હો કે કામના હેતસર જતાં હો.
જેમને ફરીથી ખ ૂલિાની અનમવત મળે લ છે તેિાં જે વ્યિસાયો સામાન્ય રીતે
િંવધયાર મકાનોમાં રહેલાં આકર્ગણોમાં ર્લાિિામાં આિતાં હોય (જેમ કે કોઈ
ઈનડોર મ્યબઝયમમાં રહેલ બર્ફ્ટ ર્ોપ કે ખોરાક િેર્ત ં મથક), તેઓ તો જ ખ ૂલી
ર્કર્ે જો તેઓ તેમન ં પોતાન ં મથક ર્લાિતાં હોય અને રસ્તા પરથી સીધા જ
તેની સવિધા મેળિી ર્કાય તેમ હોય.
અંર્ત સંભાળની સેિાઓ (હરતાફરતા િાહન દ્વારા સેિા પ ૂરી પાડતાં હોય તેમના
સફહત), ઈનડોર રમતની સવિધાઓ, સેલ્ફ-કન્ટેઈન્ડ રહેઠાણો, તેમ જ જાહેર મકાનો
(જેમ કે કમ્યવનટી સેન્ટરો) પણ ફરીથી ખ ૂલી ર્કે છે .
િાળકો માટેની િાળ સંભાળની તેમજ દે ખરે ખ હેઠળની પ્રવ ૃવિઓ ર્ોઠિતા
વ્યિસાયો હિેથી કોઈ પણ સંજોર્ોમાં િધાં જ િાળકો માટે આ પ્રવ ૃવિઓ
(રમતર્મતો સફહત) ર્ોઠિી ર્કર્ે.

આરોગ્ય સંભાળ અને જાહેર સેિાઓ
NHS અને તિીિી સેિાઓ ખલ્લી છે , જેમ કેોઃ
● ડેન્ટલ સેિાઓ
● ઓપ્ટીશ્યનો
● ઓફડયોલોજી સેિાઓ
● વર્રોપોડી

● કાઈરોપ્રેર્કટરો
● ઓસ્ટીઓપાથ્સ,
● અન્ય તિીિી અથિા આરોગ્ય સેિાઓ, માનવસક આરોગ્યને લર્તી
સેિાઓ સફહત
NHSએ તાત્કાબલક અને બિન-તાત્કાબલક સેિાઓ સલામતીથી પ ૂરી પાડિાન ં ર્ાલ
રાખ્ય ં છે . જો કોઈ પણ વ્યસ્ર્કતને કોઈ પણ પ્રકારની તિીિી સંભાળની જરૂરત
હોિાન ં લાર્ે તો તેઓ આર્ળ આિીને મદદ મેળિે તે ખ ૂિ જ અર્ત્યન ં છે .
મોટાભાર્ની જાહેર સેિાઓ ર્ાલ રહેર્ે. આમાં સમાિેર્ થાય છે ોઃ
● જોિસેન્ટર પ્લસ સ્થાનો
● કોટગ અને પ્રોિેર્ન સેિાઓ
● નાર્ફરક નોંધણી કર્ેરીઓ
● પાસપોટગ અને વિઝા સેિાઓ
● ગનાનો ભોર્ િનેલાં લોકોને પ ૂરી પાડિામાં આિતી સેિાઓ
● કર્રો ફેંકિાના અથિા ફરસાયકર્કલિંર્ કેન્િો
● MOT કરાિવ ં

ડ્રાઈવિિંર્ લેસનો તેમજ ર્ાડી ર્લાિતાં ર્ીખવ ં
ડ્રાઈવિિંર્ ટેસ્્સ અને ડ્રાઈવિિંર્ લેસનો ફરીથી ર્રૂ કરી ર્કાય છે . કોરોનાિાઈરસ
દરમ્યાન ર્ાડી ર્લાિતાં ર્ીખિા વિર્ે િધારાન ં માર્ગદર્ગન ઉપલલધ છે .
તમે આ ફરીથી ર્રૂ કરી ર્કર્ોોઃ

● ર્ાડી ર્લાિતા ર્ીખિાનાં લેસનો
● ર્ાડી અને રેઈલરો ર્લાિતા ર્ીખિાનાં લેસનો
● મોટાં માલિાહક િાહનો (લાર્જ ગડ્ઝ િેફહકલ LGV) ર્લાિિાની તાલીમ
● ડ્રાઈવિિંર્ ઈન્સરર્કટર તરીકેની તાલીમ
નીર્ે જણાવ્યા પ્રકારના ટેસ્્સ ફરીથી ર્રૂ થર્ેોઃ
● લેબખત ટેસ્્સ
● મોટરસાઈકલના ટેસ્્સ
● LGV ર્લાિિાના ટેસ્્સ
● ર્ાડી અને રેઈલરો ર્લાિિાના ટેસ્્સ

