
માગ�દશ�ન 

(કોિવડ-19) કોરોનાવાઈરસ િનયંત્રણોઃ તમે 
શંુ કરી શકો અને શંુ ન કરી શકો 
કોરોનાવાઈરસ િનયંત્રણો અમલમાં રહે છે. તમે શું કરી શકો અને શું ન 
કરી શકો તે �ણો. 

આમના તરફથીઃ 

કેિબનેટ ઓિફસ 

પ્રકાિશત 

29 માચ� 2021 

છેલ્લો સુધારો 

14 જૂન 2021 — જુઓ બધા જ સુધારા 

અહી ંલાગ ુપડે છેઃ 

ઈંગ્લેન્ડ (વેલ્સ, સ્કૉટલેન્ડ, અને નોધ�ન આયરલેન્ડમાટેની માગ�દિશ�કા જુઓ) 

અનુક્રમિણકા 

https://www.gov.uk/government/organisations/cabinet-office
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#history
https://gov.wales/coronavirus
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19


 ઇંગ્લેન્ડ પગલા 3 પર રહે છે 

 જો તમે એ િવસ્તારમાં હો �ાં કોિવડ-19 નો નવો પ્રકાર (જ ેડેલ્ટા તરીકે ઓળખાય છે) ફેલાઈ 
ર�ો છે 

 તમને પોતાને અને બી�ંને સુરિ�ત રાખવાં 
 કોિવડ-19 માટે ટેસ્ટ કરાવવો 
 કુટંુબીજનો અને િમત્રોને બહાર ખુલ્લામાં મળવંુ 

 િમત્રો અને કુટંુબીજનોને ઇનડોર એટલે કે મકાનની અંદર મળવંુ (6નો િનયમ) 
 સપોટ�  બબલ્સ 

 કામ પર જવંુ 

 સ્કૂલ કે કોલેજ જવંુ 

 યુિનવિસ�ટીઓ અને ઊચ્ચ િશ�ણ 

 બાળ સંભાળ 

 માતાિપતા અને બાળકનાં જૂથો 
 સંભાળ અથવા સહાય પૂરી પાડવી 
 સહાય જૂથો 
 કસરત, રમતો તેમજ શારીિરક પ્રવૃિ� 

 ફ્યૂનરલો તેમજ તેની સાથે જોડાયેલ સ્મારક કાય�ક્રમો 
 લગ્�ો અને િસિવલ પાટ�નરશીપના પ્રસંગો અને રીસેપ્શનો 
 અગત્યના �વન પ્રસંગો 
 ધાિમ�ક સ્થળો 
 વોલન્ટીયરીગં તેમજ ધમા�દાને લગતી સેવાઓ 

 બી� એવા સંજોગો �ાર ેતમે વધાર ેમોટ જૂથોમાં ભેગાં મળી શકો છો 
 જો તમે િનયમો તોડશો તો 
 કેર હોમની મલુાકાતો 
 ઘરથી દૂર રાિત્ર રોકાણ કરવંુ 

 ઇંગ્લેન્ડની અંદર મુસાફરી કરવી 
 યુ.કે., રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ અને ચેનલ આઈલેન્ડમાં મુસાફરી કરવી 
 આંતરરા�� ીય મુસાફરી 
 ઘર બદલવંુ 

 નાણાંકીય ટેકો 
 ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો 
 આરોગ્ય સંભાળ અને �હેર સેવાઓ 

 ડ� ાઈિવંગ લેસનો તેમજ ગાડી ચલાવતાં શીખવંુ 

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#england-remains-in-step-3
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-youre-in-an-area-where-the-new-covid-19-variant-known-as-delta-is-spreading
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#keeping-yourself-and-others-safe
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#getting-tested-for-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#meeting-family-and-friends-outdoors
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#meeting-friends-and-family-indoors-rule-of-6
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#support-bubbles
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#going-to-work
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#going-to-school-or-college
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#universities-and-higher-education
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#childcare
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#parent-and-child-groups
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#providing-care-or-assistance
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#support-groups
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#exercise-sport-and-physical-activity
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#funerals-and-linked-commemorative-events
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#weddings-and-civil-partnership-ceremonies-and-receptions
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#significant-life-events
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#places-of-worship
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#volunteering-and-charitable-services
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#other-circumstances-where-you-can-gather-in-larger-groups
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#if-you-break-the-rules
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#care-home-visits
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#staying-away-from-home-overnight
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#travelling-within-england
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#travelling-within-the-uk-the-republic-of-ireland-and-the-channel-islands
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#international-travel
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#moving-home
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#financial-support
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#businesses-and-venues
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#healthcare-and-public-services
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#driving-lessons-and-learning-to-drive


 ભાષાંતરો અને સરળ વાંચન સ્વ�પો 

આ પાનંુ છાપો 

ઇંગ્લેન્ડ પગલા 3 પર રહે છે 

સરકાર ેપગલા 3 ઉપર 4 અઠવાિડયાં સુધી રોકાઈ જવાની �હેરાત કરી છે. પગલા 3માં 
લાગ ુપડતા િનયંત્રણો અમલમાં રહે છે, અને તમાર ેઆ પાના પર આપેલ માગ�દશ�ન 
અનુસરવુ ંજોઈએ, જ ેતમન ેસમ�વે છે કે તમે શું કરી શકો અને શું ન કરી શકો. 

ઇંગ્લેન્ડ 19 જુલાઈના રોજ પગલાં 4 પર જશ ેએવી અપે�ા છે, પરંતુ કદાચ જોખમો 
ઓછાં થયાં હોય, તો તે જોવા માટે 2 અઠવાિડયા પછી આંકડા પર પુનઃિવચારણા 
કરવામાં આવશ.ે સરકાર આંકડા પર દેખરખે ચાલુ રાખશ ેઅને પગલાં 4 પર જવાની 
�હેરાત તનેા એક અઠવાિડયા અગાઉથી કરવામાં આવશ.ે 

પરંતુ, 21 જૂનના રોજ િનયમો કેટલાક િનયંત્રણો બદલાશે. 21 જૂનથી આ િનયમોમાં 
બદલાવ આવશેઃ 

● લગ્�ો અને િસિવલ પાટ�નરશીપના પ્રસંગો અને લગ્�ોનાં રીસેપ્શનો અથવા 
િસિવલ પાટ�નરશીપની ઉજવણીઓ 

● મૃત્યુ બાદ કરવામાં આવતા સ્મૃિતજનક કાય�ક્રમો જમે કે �ગરણ, િશલા 
સ્થાપન અથવા અિસ્થ િવસજ�ન 

● મોટા કાય�ક્રમોના પ્રયોગો 
● કેર હોમની મુલાકાતો 
● બાળકો માટે ઘરલૂે િનવાિસત મલુાકાતો 

21 જૂનથી લગ્�ો, િસિવલ પાટ�નરશીપો, તેમજ સ્મૃિતજનક કાય�ક્રમો 

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#translations-and-easy-read-version
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#translations-and-easy-read-version


લગ્�ો અથવા િસિવલ પાટ�નરશીપની િવિધઓ, લગ્�ના િરસેપ્શન અથવા િસિવલ 
પાટ�નરશીપની ઉજવણી, તેમજ ફ્યૂનરલ બાદ કરવામાં આવતા સ્મૃિતજનક કાય�ક્રમો 
જમે કે �ગરણ, િશલા સ્થાપન કે અિસ્થ િવસજ�નમાં કેટલાં લોકો હાજર રહી શકે તે 
સંખ્યા ઉપરના િનયમો 21 જૂનથી બદલાશે. 

કોિવડ-સુરિ�ત સ્થળમાં કે બી� કોઈ સ્થળે (જમે કે કોઈના અંગત ઘરના ગાડ�નમાં) 
આવા કાય�ક્રમોમાં કેટલાં લોકો હાજરી આપી શકે તે સ્થળ પર સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ 
સાથે કેટલાં લોકોન ેસલામતીપૂવ�ક સમાવી શકાય છે તે પરથી ન�ી કરવામાં આવશ,ે 
આમાં તમામ ઉંમરનાં મહેમાનો તેમજ તે કાય�ક્રમમાં કામ કરી રહેલ લોકોનો પણ 
સમાવેશ થાય છે. 

કોઈના અંગત ઘરના અંગત ગાડ�નમાં બાંધવામાં આવલે માક�ની ઓછામાં ઓછા 50% 
જટેલી િદવાલોનો ભાગ કોઈ પણ સમયે ખુલ્લો હોવો જોઈએ, જથેી તનેે "આઉટડોર" 
તરીકે વાપરી શકાય, અને સલામત �મતા ઉપર આધાિરત મયા�દા લાગુ પડશ.ે 

અંગત ઘરોની અંદર, અને અંગત ઘરોના ગાડ�નમાં બાંધવામાં આવેલ બંિધયાર 
મકાનોની અંદર વધુમાં વધ ુ6 લોકો અથવા 2 ઘરોનાં સભ્યોના િવસ્તતૃ સામાિજક 
સંપક�ના િનયમો અનુસાર જ લગ્�ો કરી શકાશ,ે િસવાય કે કોઈ તાત્કાિલક લગ્� કરવાનો 
બનાવ હોય, �ાં લગ્� કરી રહેલામાંથી એક વ્યિ� ગભંીરપણ ેબીમાર હોય અને સા� 
થવાની અપે�ા ન હોય ('મોતના િબછાને કરવામાં આવતાં લગ્�'). આ વધમુાં વધ ુ30 
લોકોની હાજરી સાથે ખાનગી ઘરોમાં કરી શકાશ.ે 

આ કાય�ક્રમો સલામતીપૂવ�ક થઈ શકે તે માટે તેના પર કેટલાંક િનયંત્રણો અમલમાં 
રહેશ.ે આમાં ટેબલ પર પીરસવાની જ�િરયાતો, ચહેરાનાં આવરણો, સોિશયલ 
િડસ્ટિન્સંગ તેમજ નાચવા અને ગાવા પર હાલમાં છે તેવા િનયંત્રણોનો સમાવેશ થાય 
છે. 

અંગત ઘરોના ગાડ�નોમાં કે કોઈની અંગત જમીન પર લગ્�ોનું આયોજન કરી રહેલાં માટે, 
તમે પસંદ કરલે સ્થળ બને તેટલંુ સલામત બનાવવાનુ ંરહેશ.ે જો તમે 30 કરતાં વધ ુ



લોકોન ેબોલાવવાનું િવચારી ર�ાં હો, તો તમાર ેકોિવડ-19 િરસ્ક અસેસમેન્ટ પૂ�ં કરવુ ં
જ જોઈએ, જથેી ત્યાં કેટલાં લોકો હાજર રહી શકશ ેતે ન�ી થઈ શકે અને તે કાય�ક્રમ 
બને તેટલો સલામત બનાવવા માટે સરકારના માગ�દશ�નનું અનસુરણ કરવુ ંજ જોઈએ. 
િરસ્ક અસેસમેન્ટ કેવી રીત ેભરવું તેનું માગ�દશ�ન આપવામાં આવશ.ે 

લગ્�ો અને િસિવલ પાટ�નરશીપ પ્રસંગો, િરસેપ્શનો તમેજ ઉજવણીઓ ઉપરના 
માગ�દશ�નમાં 15 જૂન સુધીમાં સુધારા કરવામાં આવશ.ે કોરોનાવાઈરસ મહામારી 
દરમ્યાન ફ્યૂનરલની ગોઠવણ કરવા અને તેમાં હાજરી આપવા ઉપરના માગ�દશ�નમાં 
17 જૂન સુધીમાં સુધારા કરવામાં આવશ.ે 

21 જૂનથી મોટા કાય�ક્રમોના પ્રયોગો 

પ્રયોગા�ક ધોરણે મયા�િદત પ્રમાણમાં કાય�ક્રમો કરવામાં આવશ,ે જથેી કાય�ક્રમો 
સલામતીપૂવ�ક ફરીથી શ� કરવા ઉપરના પુરાવા મેળવી શકાય. હાજર રહેનારાં 
લોકોએ તમેની રસી લીધી હોવાનો કે તાજતેરમાં ટેસ્ટનું નેગેિટવ પિરણામ આવ્યા 
હોવાનો પુરાવો દેખાડવાનો રહેશ.ે 

આમાં વેમ્બલીમાં UEFA EURO 2020ની કેટલીક મચૅોનો તેમજ થોડી સંખ્યામાં બી� 
રમતો, કલા તેમજ સંગીતના પ્રદશ�નોનો સમાવેશ થશ.ે પ્રયોગા�ક કાય�ક્રમો તેમજ 
તેમના િવશેની વધ ુિવગતો ટંૂક સમયમાં �હેર કરવામાં આવશ.ે 

21 જૂનથી કેર હોમની મુલાકાતો 

કેર હોમ્સની અંદર અન ેબહાર કરવામાં આવતી મુલાકાતોમાં 21 જૂનથી કેટલાક 
ફેરફારો કરવામાં આવશ.ે 

કેર હોમમાં મુલાકાત ેજવા માટે, કેર હોમનાં તમામ રહેવાસીઓ તેમના આવશ્યક 
સંભાળ પ્રદાન કરનારનું નામ રજૂ કરી શકશ.ે આ આવશ્યક સંભાળ પ્રદાન કરનારાં 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic


લોકો કેર હોમના રહેવાસીન ેમળવા જઈ શકશ,ે પછી તે રહેવાસી આઈસોલેટ કરી ર�ાં 
હશે તો પણ. 

મોટા ભાગના કેસોમાં, જ ેરહેવાસીઓ કેર હોમની બહાર મુલાકાત ેજતાં હોય તેમણે 
પાછા આવીન ેહવથેી 14 િદવસ આઈસોલેટ નિહ કરવું પડે. જ ેરહેવાસીઓ કેર હોમની 
બહાર થોડા વધાર ેજોખમવાળી મુલાકાતોએ જતાં હોય, જમે કે હોિસ્પટલમાં રાિત્ર 
રોકાણ કરવા, તો તમેણે હજુ પણ આઈસોલેટ કરવાનુ ંરહેશ.ે બહારની દરકે મુલાકાત 
માટે કેર હોમ �ારા િરસ્ક અસેસમેન્ટ કરવામાં આવ્યા બાદ જોખમો ઉપરના િનણ�યો 
લેવામાં આવશ.ે 

કેર હોમની મુલાકાત ેજવા ઉપરના માગ�દશ�નમાં 17 જૂન સુધીમાં સુધારા કરવામાં 
આવશ.ે 

21 જૂનથી સ્કૂલની બહારના ંજૂથો માટે રાિત્ર રોકાણ સાથેના પ્રવાસો 

21 જૂનથી, સ્કૂલ બહારનાં સંસ્થાનો વધુમાં વધ ુ30 બાળકો માટે ઘરલંુે િનવાિસત 
મુલાકાતો તેમના એકસરખા જૂથોમાં આયોિજત કરી શકે છે. આ હાલની 6 લોકો 
અથવા 2 ઘરોનાં સભ્યોની મયા�દાના બદલે લાગુ પડે છે. 

જો તમ ેએ િવસ્તારમાં હો �ાં કોિવડ-19 નો નવો પ્રકાર 
(જ ેડેલ્ટા તરીકે ઓળખાય છે) ફેલાઈ ર�ો છે 

આ નવા પ્રકારને �ારકે ડેલ્ટા પ્રકાર તરીકે ઓળખવામાં આવ ેછે. તે નીચેના 
િવસ્તારોમાં સૌથી વધાર ેઝડપથી ફેલાઈ ર�ો છેઃ 

● બૅડફડ�  બરો કાઉિન્સલ 

● બિમ�ગહમ િસટી કાઉિન્સલ 

● બ્લૅકબન� િવથ ડારવનૅ બરો કાઉિન્સલ 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes
https://www.bedford.gov.uk/social-care-health-and-community/public-health/coronavirus/
https://www.birmingham.gov.uk/coronavirus_advice
https://www.blackburn.gov.uk/coronavirus


● બ્લૅકપૂલ કાઉિન્સલ 

● ચેશાયર ઈસ્ટ કાઉિન્સલ 

● ચેશાયર વસે્ટ એન્ડ ચેસ્ટર કાઉિન્સલ 

● ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર કમ્બાઇન્ડ ઓથોિરટી (બોલ્ટન, બરી, માન્ચેસ્ટર, ઓલ્ડહમ, 
રોચડેલ, સૅલફડ� , સ્ટૉકપોટ� , ટેમસાઈડ, ટ�ૅફડ� , િવગન) 

● કક�લીઝ કાઉિન્સલ 

● લૅન્કેશાયર કાઉિન્ટ કાઉિન્સલ (બન�લી, ચોરલી, ફ્લાઈડ, િહન્ડબન�, લૅન્કાસ્ટર, 
પૅન્ડલ, પ્રેસ્ટન, િરબલ વૅલી, રોસેન્ડેલ, સાઉથ િરબલ, વેસ્ટ લૅન્કેશાયર, વૅયર) 

● લેસ્ટર િસટી કાઉિન્સલ 

● િલવરપૂલ િસટી રીજન કમ્બાઈન્ડ ઓથોટિરટી (હોલ્ટન, નોઝલી, િલવરપૂલ, 
સૅફ્ટન, સેઈન્ટ હેલન્સ, િવરલ) 

● લંડન બરો ઓફ હંસલો 
● નોથ� ટાઇનસાઇડ કાઉિન્સલ 

● વૉિરંગ્ટન બરો કાઉિન્સલ 

કોિવડ-19નો નવો પ્રકાર (જ ેડેલ્ટા તરીકે ઓળખાય છે) તે આ પહેલાંના સૌથી 
સામાન્ય બી� પ્રકારો કરતાં વધાર ેઆસાનીથી ફેલાય છે. તેનો ફેલાવો અટકાવવામાં 
મદદ માટે, તમાર ેઆ કરવું જોઈએઃ 

● �ાર ેતમન ેઆપવાનુ ંકહેવામાં આવે ત્યાર,ે રસીના બંને ડોઝ લઈ લો અને 
બી�ંને પણ તે માટે પ્રોત્સાિહત કરો 

● તમન ેરસી મળી ચૂકી હોય કે નિહ, તો પણ તમારા સ્થાિનક િવસ્તારમાં મોટા 
પાયે થઈ રહેલા ટેિસ્ટંગમાં ભાગ લો. 

● જો તમન ેકોિવડ-19નાં કોઈ પણ િચ�ો (ખૂબ વધાર ેતાવ, નવી, સતત ઉધરસ 
અથવા તમારી સંૂઘવાની કે સ્વાદની શિ� ગુમાવી કે બદલાઈ) હોય, અથવા 
જો કોિવડ-19 માટેનો તમારો ટેસ્ટ પોિઝિટવ આવ્યો હોય તો તાત્કાિલક 
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો  

https://www.blackpool.gov.uk/Campaigns/Coronavirus/Coronavirus.aspx
https://www.cheshireeast.gov.uk/council_and_democracy/council_information/coronavirus/coronavirus-covid-19.aspx
https://www.cheshirewestandchester.gov.uk/news-and-views/incidents/coronavirus-covid-19/coronavirus.aspx
https://www.greatermanchester-ca.gov.uk/coronavirus/
https://www.bolton.gov.uk/news/article/1164/how-bolton-is-responding-to-rising-covid-rates-and-what-we-can-all-do-to-help
https://www.bury.gov.uk/coronavirus
https://www.manchester.gov.uk/info/500362/covid-19
https://www.oldham.gov.uk/coronavirus
http://www.rochdale.gov.uk/coronavirus
https://www.salford.gov.uk/people-communities-and-local-information/coronavirus/
https://www.stockport.gov.uk/showcase/coronavirus
https://www.tameside.gov.uk/Policy/Coronavirus-(COVID-19)-Service-changes,-support-an
https://www.trafford.gov.uk/coronavirus/home.aspx
https://www.wigan.gov.uk/Resident/Crime-Emergencies/Coronavirus/index.aspx
https://www.kirklees.gov.uk/beta/health-and-well-being/coronavirus.aspx
https://www.lancashire.gov.uk/coronavirus/
https://www.burnley.gov.uk/covid19
https://chorley.gov.uk/coronavirus
https://new.fylde.gov.uk/coronavirus/
https://www.hyndburnbc.gov.uk/
https://www.lancaster.gov.uk/sites/coronavirus-information
https://www.pendle.gov.uk/coronavirus
https://preston.gov.uk/coronavirus
https://www.ribblevalley.gov.uk/coronavirus
https://www.rossendale.gov.uk/info/210167/emergencies_and_safety/10860/coronavirus_update
https://www.southribble.gov.uk/coronavirus
https://www.westlancs.gov.uk/more/emergencies/coronavirus.aspx
https://www.wyre.gov.uk/coronavirus
https://www.leicester.gov.uk/your-council/coronavirus/
https://www.liverpoolcityregion-ca.gov.uk/coronavirus/
https://hbcnewsroom.co.uk/coronaadvice/
https://www.knowsley.gov.uk/residents/coronavirus-information
https://liverpool.gov.uk/communities-and-safety/emergency-planning/coronavirus/
https://www.sefton.gov.uk/covid-19-in-sefton.aspx
https://www.sthelens.gov.uk/coronavirus
https://www.wirral.gov.uk/health-and-social-care/health-wirral/coronavirus-update
https://www.hounslow.gov.uk/coronavirus
https://my.northtyneside.gov.uk/category/1429/coronavirus-covid-19
https://www.warrington.gov.uk/coronavirus-covid-19-warrington
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection


ઉપર જણાવેલા િવસ્તારોમાં, તમાર ેતમારા ઘર કે સપોટ�  બબલની બહારનાં કોઈન ેપણ 
મળતાં પહેલાં વધાર ેસાવચેતી પણ વત�વી જોઈએ. �ાર ેપણ શ� હોય ત્યાર,ે તમાર ે
આ પ્રય� કરવો જોઈએઃ 

● શ� હોય ત્યાર ેમકાનની અંદર મળવાન ેબદલે બહાર ખુલ્લામાં મળો 
● તમે જમેની સાથે ન રહેતાં હો તે લોકોથી 2 મીટરનું અંતર રાખો (િસવાય કે 
તમે તમેની સાથે સપોટ�  બબલ બનાવેલંુ હોય), આમાં તમે સાથે ન રહેતાં હો 
તેવાં િમત્રો અને કુટંુબીજનો પણ આવી �ય છે 

● અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં જવાનું કે ત્યાંથી બહાર નીકળવાનુ ંબને તેટલંુ ઓછંુ 
કરો 

તમાર ેઆ પણ કરવું જોઈએઃ 

● અઠવાિડયે બે વાર મફત ટેસ્ટ કરાવો અને જો તમા�ં પિરણામ પોિઝિટવ 
આવે તો આઈસોલેટ કરો 

● તમારાથી શ� હોય તો ઘરથેી કામ કરવાનુ ંચાલુ રાખો 
● તમારા િવસ્તાર માટેની સ્થાિનક આરોગ્ય સલાહ વાંચો (ઉપર િલન્ક આપેલ 
છે) 

તમાર ેકોિવડ-19નો ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. આમાં સમાવેશ થાય છેઃ 

● PCR ટેસ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જો તમન ેકોિવડ-19નાં િચ�ો હોય 

● િનયિમતપણ ેરિૅપડ લૅટરલ ફ્લો ટેસ્ટ્સ કરવા જો તમન ેકોરોનાવાઈરસ 
(કોિવડ-19)નાં િચ�ો ન હોય તો 

● જો તમે િવદેશ મુસાફરી કરવાનુ ંિવચારી ર�ાં હો તો ટેસ્ટ કરાવવાની કે 
�ૉરન્ટીન પૅકેજના સંચાલનની ગોઠવણ કરવી. વધ ુિવગતો જુઓ 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england


જો તમન ેિચ�ો હોય અથવા કોિવડ-19ના ટેસ્ટનું પોિઝિટવ પિરણામ આવ્યું હોય, તો 
તમાર ેતાત્કાિલક સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ંજોઈએ. કોરોનાવાઈરસન ેકારણ ેજો તમારી 
પાસે કામ ન હોય તો નાણાંકીય ટેકો મળી શકે છે. 

તમને પોતાને અને બી�ંને સુરિ�ત રાખવાં 

ચહેરાના ંઆવરણો 

ઘણાં ઈનડોર સ્થાનોમાં તમાર ેચહેરા પર આવરણો પહેરવાં ફરિજયાત છે, જમે કે 
દુકાનો તમેજ ધાિમ�ક સ્થળો, અને �હેર વાહનો પર, િસવાય કે તમન ેતેમાંથી મુિ� 
મળેલી હોય અથવા કોઈ વાજબી બહાનું હોય. આ કાયદો છે. ચહેરાનાં આવરણો 
ઉપરનું માગ�દશ�ન વાંચો. 

જો તમ ેતબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હો 

જો તમે તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હો, તો કોરોનાવાઈરસથી ગંભીર બીમારી થવાનું 
તમારા પર ઘણું વધાર ેજોખમ હોઈ શકે. 

જો તમે તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હો, તો હવેથી તમન ેિશલ્ડ કરવાની સલાહ 
આપવામાં આવતી નથી. પરંતુ તમાર ેતબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હોય તે લોકો માટે 
માગ�દશ�ન અનસુરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ અને તમારી �તનું ર�ણ કરવા માટે 
વધારાનાં સાવચેતીનાં પગલાં લેવાની તમન ેસલાહ આપવામાં આવે છે, જમે કે 
ન�કના સંપક� ઓછા કરવા, િદવસના ઓછી ભીડવાળા શાંત સમયે ખરીદી કરવા 
જવુ ંકે મુસાફરી કરવી, �મોમાં તા� હવાની પૂરતી અવરજવર રાખવી, તમારા હાથ 
િનયિમત રીત ેધોવા. તમારા એમ્પ્લોયર ેકામના સ્થળે કોિવડ-19ના પ્રસારણનું જોખમ 
ઓછંુ કરવાનાં પગલાં લેવાં જ�રી છે. 

જો તમને કોિવડ-19 સામે રસી મળી ચૂકી હોય 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/test-results/positive-test-result/#:%7E:text=A%20positive%20result%20means%20it%27s,type%20of%20test%20you%20had.
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


તમા�ં પોતાનુ ંઅને તમારાં િમત્રો, કુટંુબીજનો અને સમાજનું ર�ણ કરવામાં મદદ માટે, 
તમાર ેઆ પાનાં પર આપેલ તમામ માગ�દશ�નનું પાલન કરવાનુ ંચાલુ રાખવું જોઈએ, 
તમન ેકોિવડ-19 સામ ેરસી મળી ચૂકી હોય તો પણ. 

મોટા ભાગનાં લોકોમાં આ રસીઓથી ગંભીર બીમારી થવાની શ�તા ઘટી હોવાનુ ં
દેખાયું છે. બધી દવાઓની જમે, કોઈ રસી સંપૂણ�પણ ેઅસરકારક હોતી નથી, આથી 
જમેન ેરસી મળી હોય તેમણે ચેપ લાગતો અટકાવવા માટે ભલામણ કરવામાં આવેલાં 
સાવચેતીનાં પગલાં લેવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. 

બહાર આવી રહેલા પુરાવા સૂચવે છે કે રસીઓથી રોગના પ્રસારણ પર અસર પડી રહી 
છે, પરંતુ રસીઓથી કોિવડ-19 ફેલાતો કેટલા પ્રમાણમાં અટકાવી શકાશે તેની અમને 
રજુ સુધી ખબર નથી. તમન ેરસી મળી ચૂકી હોય, તો પણ તમે હજુયે બી�ં લોકોમાં 
કોિવડ-19 ફેલાવી શકો છો, પછી ભલે તમન ેકોઈ િચ�ો ન દેખાતાં હોય. 

કોિવડ-19 માટે ટેસ્ટ કરાવવો 

િચ�ો ન હોય તેવી કોઈ પણ વ્યિ�ની ચકાસણી માટે હવેથી રિૅપડ લૅટરલ ફ્લો ટેિસ્ટંગ 
મફત ઉપલબ્ધ છે. તમ ેતમારા ટેસ્ટ્સ ફામ�સીઓ, ટેસ્ટ કરી આપતાં સ્થળો, એમ્પ્લોયરો, 
સ્કૂલો, કોલેજો તેમજ યુિનવિસ�ટીઓમાંથી મેળવી શકો છો. 

રિૅપડ લૅટરલ ફ્લો ટેસ્ટ્સ કેવી રીત ેમેળવવા તે �ણો 

અઠવાિડયે બે વખત ચકાસણી કરવાથી તમન ેકોિવડ-19 નિહ હોવાની ખાતરી 
કરવામાં મદદ થશ,ે અને તે રીત ેતમારી આસપાસનાં લોકો પરનું જોખમ ઓછંુ થશ.ે 

જો તમન ેિચ�ો હોય તો તમાર ેPCR ટેસ્ટ કરાવવાનુ ંચાલુ રાખવું જોઈએ. જો તમે 
ચો�સ ન હો, તો કોરોનાવાઈરસ માટેનો કયો ટેસ્ટ તમાર ેકરાવવો તે અહીથંી �ણી 
શકો છો. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/


જો તમારો ટેસ્ટ પોિઝિટવ આવ ેતો તમાર ેસેલ્ફ આઈસોલેટ કરવુ ંજ જોઈએ. બી�ં 
લોકોન ેમળશો નિહ અને ઘર ેરહેવા િવશનેું માગ�દશ�ન અનુસરો. 

કુટંુબીજનો અને િમત્રોને બહાર ખુલ્લામાં મળવંુ 

કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના ફેલાવાનુ ંજોખમ મયા�િદત રાખવા માટે, તમાર ેટંૂકા 
સમયની અંદર બને તેટલી ઓછી સંખ્યામાં લોકોન ેમળવાનુ ંરાખવું જોઈએ. લોકોન ે
ઘરની બહાર ખુલ્લામાં મળવા ઉપરનાં મોટાભાગનાં િનયંત્રણો ઉઠાવી લેવામાં આવ્યાં 
છે, પરંતુ તમેાં 30 કરતાં વધાર ેલોકો એકઠા ન જ મળવાં જોઈએ, િસવાય કે તેને કાનૂની 
અપવાદમાં આવરી લેવાયેલ હોય, જમે કેઃ 

● કામ અથવા વોલન્ટીયરીગંના હેત ુમાટે 

● અસમથ� અથવા અરિ�ત લોકોની સંભાળ કે સહાયતા પૂરી પાડવા માટે 

જો તમે િમત્રો અને કુટંુબીજનોન ેમળી ર�ાં હો, તો તમ ેતેમનાથી તમા�ં અંતર 
�ળવવા માગો છો કે નિહ તે તમારી અંગત પસંદગી છે, પરંતુ તમાર ેહજુયે સાવચેતી 
રાખવી જોઈએ. તમાર ેિમત્રો અને કુટંુબીજનોન ેમળવા ઉપરનું માગ�દશ�ન વાંચવું 
જોઈએ. 

િમત્રો અને કુટંુબીજનોને ઈનડોર એટલે કે મકાનની અંદર 
મળવંુ (6નો િનયમ) 

લોકોન ેબહાર ખુલ્લામાં મળવાનું વધ ુસલામત છે. કારણ કે કોિવડ-19 ઘરની અંદર 
ઘણો વધાર ેસરળતાથી ફેલાય છે. પરંતુ તમ ેજમેની સાથે ન રહેતાં હો તે િમત્રો અને 
કુટંુબીજનોન ેતમે ઇનડોર મળી શકો છોઃ 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19


● ગમે તેટલી સંખ્યાનાં ઘરોમાંથી વધુમાં વધુ 6 લોકોના જૂથમાં (6ની આ 
મયા�દામાં કોઈ પણ ઉંમરનાં બાળકોન ેગણવામાં આવે છે) 

● વધુમાં વધુ બે ઘરોમાંથી ગમે તટેલી સંખ્યામાં લોકોના જૂથમાં (દરકે ઘર જો 
લાયક બનતાં હોય તો તેમના હાલના સપોટ�  બબલનો તેમાં સમાવેશ કરી શકે 
છે) 

જો તમે િમત્રો અને કુટંુબીજનોન ેમળી ર�ાં હો, તો તમ ેતેમનાથી તમા�ં અંતર 
�ળવવા માગો છો કે નિહ તે તમારી અંગત પસંદગી છે, પરંતુ તમાર ેહજુયે સાવચેતી 
રાખવી જોઈએ. તમાર ેિમત્રો અને કુટંુબીજનોને મળવા ઉપરનું માગ�દશ�ન વાંચવું 
જોઈએ. 

જો તમ ેસપોટ�  બબલમાં હો 

જો તમે સપોટ�  બબલ બનાવવા માટે લાયક બનતાં હો તો બી�ં લોકોન ેઇનડોર 
મળતી વખતે, 2 ઘરોનાં લોકોની મયા�દા પ્રિત તમન ેઅને તમારા સપોટ�  બબલને એક જ 
ઘરનાં સભ્યો તરીકે ગણવામાં આવ ેછે. એટલે કે, દાખલા તરીકે, તમે અને તમા�ં સપોટ�  
બબલ બી� ઘરનાં લોકોન ેમળી શકો છો, પછી ભલે તે જૂથમાં લોકોની કુલ સંખ્યા 6 
જણાં કરતાં વધાર ેથતી હોય. 

તમ ેઇનડોર �ા ંમળી શકો છો 

તમે 6 જણાંના જૂથમાં અથવા વધુમાં વધ ુ2 ઘરોનાં (તેમનાં સપોટ�  બબલો સિહત) 
લોકોના વધુ સંખ્યાનાં લોકોના જૂથમાં ઇનડોર આવાં સ્થળોએ મળી શકો છોઃ 

● અંગત ઘરો 
● છૂટક વેચાણની દુકાનો 
● રસે્ટોરંટો, બાર અને કૅફે જવેાં હોિસ્પટાિલટીનાં ઇનડોર સ્થળો 

https://www.gov.uk/guidance/meeting-friends-and-family-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household


● િજમ, સ્પોટ્સ� કોટ્સ� અને િસ્વિમંગ પૂલો જવેાં રમત અને લેઝરનાં ઇનડોર 
સુિવધાનાં સ્થાનો 

● સ્પા જવેાં અંગત સંભાળનાં સ્થળ 

● મ્યુઝીયમો, િથયેટરો અને ઇનડોર રમતનાં સ્થળો જવેાં મનોરંજન અને 
મુલાકાતીઓ માટેનાં આકષ�ણનાં સ્થળો 

કોિવડ-19નો ફેલાવો કેવી રીત ેઅટકાવવો, જમે કે તા� હવા અંદર આવવા 
દેવા ઉપરના માગ�દશ�નનું પાલન કરવાનુ ંયાદ રાખો. 

તમ ેવધાર ેલોકોને �ાર ેમળી શકો છો 

6 જણાં કે 2 ઘરોનાં લોકોની મયા�દા કરતાં વધાર ેલોકો સાથે ઇનડોર ભેગા તો જ થઈ 
શકાશે જો તે કાનૂની અપવાદમાં આવરી લેવાયેલ હશ,ે જમે કેઃ 

● માતાિપતા તેમજ બાળકનાં આયોિજત જૂથો અથવા સહાય જૂથો જમેાં વધુમાં 
વધ ુ30 લોકો હાજરી આપી શકે છે 

● કામ અથવા વોલન્ટીયરીગંના હેત ુમાટે એટલે કે, દાખલા તરીકે, કામ માટે 
આવેલ કોઈ વેપારી વ્યિ� સંખ્યાની મયા�દા તોડ્યા વગર ઘરની અંદર જઈ 
શકે છે 

● અસમથ� અથવા અરિ�ત વ્યિ�ને સંભાળ કે સહાય પૂરી પાડવા, તમેના વતી 
આવશ્યક ચીજવસ્તઓુની ખરીદી કરી લાવવા અને સેવાઓ મળેવી આપવા 
સિહત 

સપોટ�  બબલ્સ 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19


જો તમે સપોટ�  બબલ બનાવવા માટે લાયક બનતાં હો તો બી�ં લોકોન ેઇનડોર 
મળતી વખતે, 2 ઘરોનાં લોકોની મયા�દા પ્રિત તમન ેઅને તમારા સપોટ�  બબલને એક જ 
ઘરનાં સભ્યો તરીકે ગણવામાં આવ ેછે. સપોટ�  બબલો ઉપરનું અલગ માગ�દશ�ન જુઓ. 

જુદા જુદા ઘરોનાં વધુમાં વધ ુ6 લોકો અથવા 2 ઘરોનાં તેથી વધુ સંખ્યામાં લોકો બાળ 
સંભાળ માટેની કોઈ ઔપચાિરક ગોઠવણો જમે કે ચાઈલ્ડકેર બબલ બનાવ્યા વગર 
ઇનડોર મળી શકે છે 

કામ પર જવંુ 

�ાર ેશ� હોય ત્યાર ેતમાર ેઘરથેી કામ કરવાનુ ંચાલુ રાખવું જોઈએ. 

જો તમે ઘરથેી કામ ન કરી શકતાં હોવ, તો તમાર ેતમારા કાય�સ્થળનો પ્રવાસ કરવાનુ ં
ચાલુ રાખવું જોઇએ. જો તમે ઘરથેી કામ ન કરી શકતાં હોવ તો કામ પર જવા માટે 
તમાર ેજિટલ કામદાર તરીકે વગ�કૃત થવાની જ�ર છે. 

એમ્પ્લોયરો અને કમ�ચારીઓએ તેમના કામની ગોઠવણો ઉપર ચચા� કરવી જોઈએ અને 
નોકરીદાતાઓએ તેમના કમ�ચારીઓ ઘર ેરહીને કામ કરી શકે તનેી સુિવધા કરવાનાં 
તમામ સંભિવત પગલાં લેવાં જોઈએ, જમે કે દૂર બેસીને કામ કરી શકાય તે માટેનાં 
યોગ્ય આઈ.ટી. તેમજ સાધનો પૂરાં પાડવાં. �ાં લોકો ઘરથેી કામ ન કરી શકે, ત્યાં 
એમ્પ્લોયરોએ કામનું સ્થળ કોિવડ-19 સુરિ�ત બનાવવાનાં પગલાં લેવાં જોઈએ અને 
તેમના કમ�ચારીઓએ �હેર વાહનો પર ભીડવાળા વ્યસ્ત સમયો અને માગ� ન 
વાપરવાં પડે તે માટે મદદ કરવી જોઈએ. જમેના પર વધાર ેજોખમ રહેલંુ છે તે લોકો 
પ્રિત વધાર ેધ્યાન આપવામાં આવવું જોઈએ. 

કામના સ્થળે કોિવડ-સુર�ાના િનયમો, સોિશઅલ િડસ્ટિન્સંગની આવશ્યકતાઓ લાગુ 
પડવાનુ ંચાલુ રહે છે. કોિવડ-સુરિ�ત માગ�દિશ�કાઓ સમગ્ર અથ�તંત્રમાં િવિભ� �ેત્રોમાં 
કોિવડ-19ના ફેલાવાનુ ંજોખમ સ્થાયી રીત ેઘટાડવા માટે ઉપલબ્ધ છે. 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-childcare-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19


ઇંગ્લેન્ડમાં ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો પરનાં િનયંત્રણો માટેનું માગ�દશ�ન જુઓ 

કામ માટે બી�ં લોકોને મળવુ ં

તમારા કામ માટે �ાં જ�રી હોય ત્યાં તમ ેછ કરતાં વધ ુકે બે ઘરોનાં સભ્યો કરતાં વધ ુ
સંખ્યાનાં લોકો સાથ ેઇનડોર અથવા 30 કરતાં વધ ુલોકોનાં જૂથમાં આઉટડોર ભેગાં 
થઈ શકો છો. કામ કરતી વખત,ે શ� હોય ત્યાર,ે તમે જમેની સાથે ન રહેતાં હો તેમની 
સાથે તમાર ે2 મીટર અથવા વધારાનાં સાવચેતીનાં પગલાં સાથે ઓછામાં ઓછંુ 1 
મીટર અંતર રાખવું જોઈએ. 

બી�ં લોકોનાં ઘરોમા ંકામ કરવુ ં

�ાં તમાર ેવાજબી રીત ેબી� લોકોના ઘરોમાં કામ કરવાનુ ંઆવશ્યક હોય તો તમ ેતે 
ચાલુ રાખી શકો છો, દાખલા તરીકે જો તમ ેઆમાંથી કોઈ હો: 

● આયા 
● સફાઈકમ� 
● વેપારી 
● બાળકો અને કુટંુબોન ેસહાયતા પૂરી પાડતાં સામાિજક સંભાળનાં કાય�કર હો. 

તમાર ેબી�ં લોકોનાં ઘરોમાં કામ કરવા ઉપરના માગ�દશ�નનું પાલન કરવુ ંજોઈએ. 

�ાં કામ માટેની મીિટંગ કોઈના ખાનગી ઘર અથવા ગાડ�નમાં કરવી જ�રી ન હોય, 
ત્યાં તે ન કરવી જોઈએ. 

જો તમ ેતબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હો અથવા તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત 
કોઇ વ્યિ� સાથ ેરહેતાં હો 

https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/homes


જો તમન ેતબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત હોવા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યાં હોય તો 
�ાર ેશ� હોય ત્યાર ેતમાર ેઘરથેી કામ કરવાનુ ંચાલુ રાખવું જોઈએ. જો તમે ઘરથેી 
કામ ન કરી શકતાં હો, તો તમે કામ પર જઈ શકો છો. કામના સ્થળે કોિવડ-19ના 
ખુલ્લા ફેલાવાનુ ંજોખમ ઘટાડવા માટે તમારા એમ્પ્લોયર ેપગલાં લેવાં જ�રી છે અને 
તમન ેકામ પર સલામત રાખવા માટે તેમણ ેજ ેપગલાં અમલમાં મૂકેલાં હોય તેઓ તમને 
સમ�વી શકવાં જોઈએ. આ પગલાંના ભાગ�પે કેટલાક એમ્પ્લોયરો તેમના 
કમ�ચારીઓની િનયિમત ચકાસણી કરવાનું શ� કરી શકે. તમ ેકામ પર કેવી રીત ેજશો 
અને આવશો તે પણ તમે િવચાર કરવા ઈચ્છો, જમે કે ભીડવાળા વ્યસ્ત સમયે �હેર 
વાહનો નિહ વાપરવાનુ ંશ� છે કે નિહ. 

જો તમે તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત વ્યિ� સાથે રહેતાં હો અને જો તમે ઘરથેી કામ 
ન કરી શકતાં હો તો તમે કામ પર જવાનું ચાલુ રાખી શકો છો. એમ્પ્લોયર તરીકે, યોગ્ય 
ગોઠવણો અમલમાં મૂકાયેલી હોવાની તમાર ેખાતરી કરવી જોઈએ, જથેી તઓે 
સલામતીથી કામ કરી શકે. બહુ ભીડવાળા સમયે મુસાફરી ન કરવી પડે તે માટે તબીબી 
રીત ેઅત્યંત અરિ�ત લોકો બીજંુ કોઈ કામ કરી શકે તેમ છે કે નિહ તેનો અથવા થોડા 
સમય પૂરતી તેમના કામની પ�િત બદલી શકાય તમે છે કે નિહ તેનો તમાર ેિવચાર 
કરવો જોઈએ. 

તમાર ેકોરોનાવાઇરસ ફેલાતો કેવી રીત ેઅટકાવવો, સિહત ઘર ેવાઇરસનો ચેપ 
લાગવાના કે પસાર કરવાના તમારા જોખમને કેવી રીત ેઓછંુ કરવુ ંતે માટે તેના પર 
અનુસરવુ ંજોઇએ. 

જો તમ ેકામ પર ન જવા અથવા તમ ેકામ ન કરી શકવા માટે િચંિતત હો 

કોરોનાવાઈરસન ેકારણ ેજો તમાર ેસેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવુ ંપડે અથવા કામ પર ન જઈ 
શકો અને જો તમે નોકરીયાત હો અને કામ ન કરી શકો તો શું કરવુ ંતે િવશનેું 
માગ�દશ�ન તે િવશેનુ ંમાગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work?priority-taxon=5ebf285a-9165-476c-be90-66b9729f50da
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work?priority-taxon=5ebf285a-9165-476c-be90-66b9729f50da


િસિટઝન્સ એડવાઈઝ પાસે જો તમે કામ કરવા િવશ ેિચંિતત હો તો તે િવશેની 
સલાહ છે, જમેાં તમન ેલાગતુ ંહોય કે તમારા કામનું સ્થળ સુરિ�ત નથી, અથવા તમે 
કોઈ અરિ�ત વ્યિ� સાથે રહેતાં હો તો શું કરવુ ંતનેો પણ સમાવેશ કરલેો છે. 

જો તમે કામ કરી શકતા નથી તો સપોટ�  ઉપલબ્ધ છે, ઉદાહરણ તરીકે જો તમાર ે
કોઇની સંભાળ લેવાની જ�ર છે અથવા તમારી પાસે ઓછંુ કામ છે. 

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

સ્કૂલ કે કોલજે જવંુ 

સ્કૂલનાં િવ�ાથ�ઓ અને આગળ અભ્યાસનાં િવ�ાથ�ઓએ સ્કૂલ અને કોલેજ જવુ ં
જોઈએ. 

બધી જ સ્કૂલો, કોલેજો અને આગળ અભ્યાસનાં શૈ�િણક સંસ્થાનો સત્રના સમય 
દરમ્યાન �બ�માં િશ�ણ આપવા માટે ખુલ્લાં છે. બાળકો અને યુવાનો માટે હાજરી 
આપવાનુ ંતેમની સુખાકારી અને િશ�ણને ટેકો આપવા તેમજ કામકા� માતાિપતા 
અને વાલીઓને મદદ કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂણ� ર�ંુ છે. 

તબીબી રીત ેઅત્યંત અરિ�ત િવ�ાથ�ઓએ સ્કૂલ કે કોલેજ જવુ ંજોઈએ. 

કોિવડ-19 દરમ્યાન અરલી યસ� પ્રોવાઈડરો, સ્કૂલો અને કોલેજો િવશે માતાિપતાઓએ 
શું �ણવું જ�રી છે તેના ઉપર વધારાનુ ંમાગ�દશ�ન મળી શકે છે. 

ઇંગ્લેન્ડમાં હવેથી દરકે જણ માટે રિૅપડ લૅટરલ ફ્લો ટેિસ્ટંગ ઉપલબ્ધ છે. તમામ 
સેકન્ડરી સ્કૂલનાં િવ�ાથ�ઓ અને કોલેજનાં િવ�ાથ�ઓ, તેમનાં કુટંુબીજનો અને સ્કૂલ 
અને કોલેજનાં તમામ કમ�ચારીઓ માટે તનેી ભલામણ કરવામાં આવે છે. 

https://www.citizensadvice.org.uk/work/coronavirus-if-youre-worried-about-working
https://www.citizensadvice.org.uk/work/coronavirus-if-youre-worried-about-working
https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support
https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://www.acas.org.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak/what-parents-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-covid-19


જો તમન ેકોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નાં િચ�ો ન હોય તો તમે કેવી રીત ેિનયિમત રીત ે
રિૅપડ ટેસ્ટ કરી શકો તેના ઉપરનું માગ�દશ�ન જુઓ. 

યુિનવિસ�ટીઓ અને ઊચ્ચ િશ�ણ 

તમામ િવ�ાથ�ઓ હવેથી �બ� િશ�ણ અને અભ્યાસ માટે ફરીથી જઈ શકે છે. 
િવ�ાથ�ઓ તેમના િબન-સત્રી રહેઠાણમાં જવાની મુસાફરી કર ેતે પહેલાં તેમણે ટેસ્ટ 
કરાવવો જોઈએ. 

ઊચ્ચ િશ�ણ શ� કરવા અન ેતેમાં પાછા ફરવા માટે યુિનવિસ�ટીઓ અને િવ�ાથ�ઓ 
માટે માગ�દશ�ન મળી શકે છે. 

િવ�ાથ�ઓએ કોિવડ-19નો ફેલાવો કેવી રીત ેઅટકાવવો તનેા ઉપરનું માગ�દશ�ન દરકે 
સમયે અનસુરવુ ંજોઈએ. 

બાળ સંભાળ 

ઔપચાિરક બાળ સંભાળની ગોઠવણો કયા� વગર જુદા જુદા ઘરોનાં વધુમાં વધ ુ6 લોકો 
અથવા 2 ઘરોનાં લોકો ઇનડોર ભેગાં મળી શકે છે. તમામ બાળકો નોધંાયેલ બાળ 
સંભાળ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂલ સમય પહેલાં અને તે પછી આપવામાં આવતી સંભાળ 
તેમજ બાળકો માટેની દેખરખે હેઠળની અન્ય ઈનડોર અને આઉટડોર પ્રવૃિ�ઓમાં 
જઈ શકે છે. 

વધુમાં વધુ 30 લોકોની સંખ્યા સાથે માતાિપતા અને બાળકનાં જૂથો ઇનડોર તેમજ 
આઉટડોર કરી શકાય છે. માતાિપતા અથવા વાલીની સાથે રહેલાં 5 વષ�થી નીચેના 
બાળકોનો આ મયા�દામાં સમાવશે થતો નથી. આ માગ�દશ�નનો માતાિપતા અને 
બાળકનાં જૂથો ઉપરનો િવભાગ જુઓ. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/regular-rapid-coronavirus-tests-if-you-do-not-have-symptoms/
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses
https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19


બાળ સંભાળ માટે બી�ં લોકોને મળવુ ં

6 જણાંથી વધ ુકે 2 કરતાં વધ ુઘરોનાં લોકોનુ ંઇનડોર એકઠા મળવાનુ,ં અથવા 30 
કરતાં વધ ુલોકોનુ ંઆઉટડોર મળવાનુ ંનીચેના હેતુસર થઈ શકે છેઃ 

● િશ�ણ માટે, નોધંાયેલ બાળ સંભાળ, તેમજ બાળકો માટેની દેખરખે હેઠળની 
પ્રવૃિ�ઓ માટે િશ�ણ અને બાળ સંભાળ ઉપર વધાર ેમાિહતી જુઓ 

● �ાં 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, તમેજ સંભાળમાં 
રહેલાં ભાઈ બહેનો વચ્ચેનો સંપક�  કરાવવા માટે 

● સોિશયલ સવ�સીસ �ારા કોઈ બાળક અથવા બાળકોન ેબી�ની સંભાળમાં 
મૂકવા અથવા તે માટેની સુિવધા કરી આપવા માટે 

માતાિપતા અને બાળકના ંજૂથો 

માતાિપતા અને બાળકનાં જૂથો જો 5 વષ�થી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોના ફાયદા માટે 
હોય અને તે કોઈ વ્યવસાય, ચેિરટી કે �હેર સંસ્થા �ારા ગોઠવવામાં આવ્યાં હોય, તો 
બહાર ખુલ્લામાં તેમ જ ઈનડોર પણ મળી શકે છે (પરંતુ કોઈના અંગત ઘરો કે 
બગીચાઓમાં નિહ). 

માતાિપતા અને બાળકનાં જૂથોમાં 30 કરતાં વધ ુલોકોની સંખ્યા ન જ હોવી જોઈએ. 
પાંચ વષ�થી નાનાં બાળકો તેમજ જૂથના ભાગ તરીકે કામ કરનાર કે સ્વેચ્છાએ સેવા 
આપનાર વ્યિ�ને આ નંબરમાં ગણવામાં આવતાં નથી, જમે કે જૂથના લીડર. 

સંભાળ અથવા સહાય પૂરી પાડવી 

https://www.gov.uk/coronavirus/education-and-childcare


6 જણાં અથવા 2 ઘરોનાં લોકો કરતાં વધાર ેસંખ્યાનાં લોકોનુ ંઇનડોર મળવાનુ ંસંભાળ 
કે સહાય પૂરી પાડવાના હેતુસર જ કરી શકાય છે, જમે કેઃ 

● તમારા સપોટ�  બબલનાં લોકોન ેમળવા માટે, (જો તમન ેકાયદેસર તે 
બનાવવાની પરવાનગી હોય તો) 

● કટોકટીમાં સહાયતા પૂરી પાડવા માટે 

● 30 જટેલાં ભાગ લેનારાં લોકો સાથેના સહાય જૂથમાં જવા માટે 30 ની 
મયા�દામાં 5 વષ�થી નીચેના બાળકોનો સમાવેશ થતો નથી જઓે માતાિપતા 
અથવા વાલીની સાથ ેહોય 

● અસમથ� અથવા અરિ�ત વ્યિ�ને સંભાળ કે સહાય પૂરી પાડવા, તમેના વતી 
આવશ્યક ચીજવસ્તઓુની ખરીદી કરી લાવવા અને સેવાઓ મળેવી આપવા 
સિહત 

�ાં જ�રી હોય ત્યાં તમે કોઈના ઘરની અંદર અસમથ� કે અરિ�ત વ્યિ�ને સંભાળ કે 
સહાય પણ પૂરી પાડી શકો છો. 

તમાર ેકોરોનાવાઈરસનો ફેલાવો કેવી રીત ેઅટકાવવો તેના ઉપરના માગ�દશ�નનુ ંદરકે 
સમયે અનસુરણ કરવુ ંજોઈએ. િમત્રો કે કુટંુબીજનોને જઓે િબનપગારી સંભાળ પૂરી 
પાડતાં હોય તેમના માટેનું વધુ માગ�દશ�ન મળી શકે છે. 

સહાય જૂથો 

જ ેસહાય જૂથો પરસ્પર સહાય, થેરિપ અથવા બી� કોઈ પ્રકારની સહાયતા પૂરી 
પાડવા માટે અિધકૃતપણે આયોિજત કરવામાં આવ્યા હોય તે વધુમાં વધ ુ30 લોકો 
સાથે કરી શકાય છે. સહાય જૂથો કોઈ વ્યવસાય, ચેિરટી કે �હેર સંસ્થા �ારા જ 
ગોઠવવામાં આવેલા હોવા જોઈએ અને જો તે ઇનડોર થઈ રહેલ હોય તો કોઈના 
ખાનગી ઘરમાં ન જ ભરવા જોઈએ. 

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19/how-to-stop-the-spread-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-providing-unpaid-care/guidance-for-those-who-provide-unpaid-care-to-friends-or-family
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-providing-unpaid-care/guidance-for-those-who-provide-unpaid-care-to-friends-or-family


બહુ-હેતકુ સાવ�િજક સુિવધાઓના સલામત ઉપયોગ માટેની માગ�દિશ�કાની અંદર 
સલામતીપૂવ�ક સહાય જૂથ કેવી રીત ેચલાવવું કે તેમાં હાજરી આપવી તે િવશેનું વધાર ે
માગ�દશ�ન આપેલંુ છે. 

સપોટ�  જૂથોના ઉદાહરણોમાં એવાં લોકોનો સમાવેશ થાય છે જઓે નીચેનાન ેસમથ�ન 
પુ�ં પાડે છે: 

● ગુનાના પીિડતો (ઘરલુે અત્યાચાર સિહત) 
● વ્યસનો ધરાવતા, અથવા તેમાંથી બહાર નીકળી રહેલા (દા�, નશીલા દ્રવ્યો, 
અથવા અન્ય નશીલી દવાઓની લત સિહત) અથવા નશીલી વત�ણૂકની પેટન� 

● જમેન ેલાંબા સમયની બીમારી હોય કે �વલેણ બીમારી હોય અથવા 
અરિ�ત હોય તેઓ અથવા તમેની સંભાળ રાખનારાં લોકો (માનિસક 
આરોગ્યની બીમારી ધરાવતાં લોકો સિહત) 

● જઓે પોતાની �તીયતા અથવા ઓળખ સંબંિધત પ્ર�ોનો સામનો કરી ર�ા 
હોય તેઓ (લેિસ્બયન, ગે, િ��તીય અથવા ટ� ાંસજને્ડર તરીકે �વી રહેલા 
લોકો સિહત) 

● એ લોકો જઓેએ સ્વજન ગુમાવ્યાની પીડા ભોગવી હોય 

● અરિ�ત યુવા લોકો (તેમન ેયુવા કાય�કરો સાથે મળવા માટે સમથ� બનાવવા 
સિહત) 

● અસમથ� લોકો અને તમેના કેરરો 

30 લોકોની મયા�દામાં માતા િપતા કે વાલીની સાથે આવેલ 5 વષ�થી નાની ઉંમરનાં 
બાળકોનો સમાવેશ થતો નથી. સહાય મેળવવા માટે જૂથના સભ્ય માત્ર તરીકે હાજરી 
આપવાન ેબદલે, જો કોઈ વ્યિ�ની તે જૂથ ચલાવવામાં કે તેના સંચાલનમાં મદદ 
માટેની સ્પ� અને ઔપચાિરક ભિૂમકા હોય (પગાર સાથે કે સ્વૈિચ્છક), તો ત્યાં તેમની 
ગણતરી એકઠા થનારાંની સંખ્યાની મયા�દામાં કરવી જ�રી નથી. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-multi-purpose-community-facilities


 

કસરત, રમતો તેમજ શારીિરક પ્રવૃિ� 

તમે ગમ ેતટેલી કસરત કરી શકો છો પરંતુ તમે કેટલી સંખ્યામાં લોકોની સાથે કસરત 
કરી શકો તેના પર મયા�દા છે. આઉટડોર હો ત્યાર ેતમે વધમુાં વધ ુ30 લોકોના જૂથ 
સાથે કસરત કરી શકો છો. ઇનડોર હો ત્યાર ેતમે કસરત કરી શકો છોઃ 

● તમે એકલાં 
● વધુમાં વધુ 6 લોકોના જૂથમાં 
● વધુમાં વધુ 2 ઘરોનાં (અને લાયક બનતાં હોય તો તેમનાં સપોટ�  બબલો 
સિહત)નાં વધ ુમોટા જૂથમાં 

તમે ગમ ેતટેલી સંખ્યામાં લોકો સાથે ઔપચાિરક રીત ેઆયોિજત આઉટોડર રમતો કે 
લાઈસન્સ પ્રા� શારીિરક પ્રવૃિ�માં પણ ભાગ લઈ શકો છો. આ કોઈ વ્યવસાય, ચેિરટી 
કે �હેર સંસ્થા �ારા જ ગોઠવવામાં આવ્યુ ંહોવું જોઈએ અને આયોજકે જોખમની 
આકારણી પૂરી કરવા સિહતનાં સાવચેતીનાં આવશ્યક પગલાં લેવાં જ જોઈએ. તમાર ે
તાલીમ દરમ્યાન સંપક�  કરવાનુ,ં અને કેટલીક રમતો માટે, તમામ પ્રવૃિ�ઓમાં સંપક�માં 
આવવાનુ ંટાળવુ ંજોઈએ. સંપક�  ટાળવાનો અથ� તમારી રમત માટે શું થાય તેના ઉપરનું 
માગ�દશ�ન વાંચો. 

તમાર ેએકલાએ, વધમુાં વધ ુ6 લોકોના જૂથમાં કે વધમુાં વધ ુ2 ઘરોનાં ગમે તેટલી 
સંખ્યાનાં લોકો સાથ ેકસરત કરવા માટે ઇનડોર લેઝરની સુિવધાઓ ખૂલી શકે છે. 

તમાર ેઆ માગ�દશ�નનું પાલન કરવુ ંજોઈએઃ 

● ઇંગ્લેન્ડમાં ઘાસનાં મેદાનો પરની રમતો અને ફૂરસદના સમયની પ્રવૃિ�ઓ 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers#how-to-participate-safely
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers#how-to-participate-safely
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-grassroots-sports-guidance-for-the-public-and-sport-providers


● ઘાસના ખુલ્લા મેદાનોમાં રમાતી રમતો તેમજ િજમ અને લેઝરની સુિવધાઓ 
પૂરી પાડનારાં માટે 

શે્ર� કોટીનાં રમતવીરો 

શ્રે� કોટીનાં રમતવીરો (અથવા જઓે અિધકૃતપણે શ્રે� કોટીનાં રમતોના માગ� પર 
હોય તેઓ) સ્પધા� તેમજ તાલીમ માટે મોટી સંખ્યાનાં જૂથોમાં ઇનડોર પણ મળી શકે 
છે. જ�ર હોય તો તમેના પ્રિશ�કો, અથવા જો તઓે 18 વષ�થી નાની ઉંમરનાં હોય તો 
તેમના માતાિપતા અને વાલીઓ સાથે જોડાઈ શકે છે. 

 

 

ફ્યૂનરલો તેમજ તેની સાથે જોડાયેલ સ્મારક કાય�ક્રમો 

ફ્યૂનરલોમાં વધુમાં વધુ 30 લોકોની હાજરીની મયા�દા હવેથી નથી. ફ્યૂનરલમાં કેટલાં 
લોકો હાજરી આપી શકે તે સ્થળ પર સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ સાથે કેટલાં લોકોન ે
સલામતીપૂવ�ક સમાવી શકાય છે તે પરથી ન�ી કરવામાં આવશ.ે 

મૃતકનાં કુટંુબીજનો અને િમત્રો માટે ખાસ કરીન ેફ્યૂનરલો અગત્યના પ્રસંગો હોય છે 
અને તે એ હકીકતમાં પ્રિતિબંિબત થાય છે કે સમગ્ર મહામારી દરમ્યાન, ફ્યૂનરલોમાં 
બી� �વન પ્રસંગો કરતાં લોકોની હાજરીની સંખ્યા પર વધ ુમયા�દા આપવામાં આવી 
છે. 

તેની સાથે જોડાયેલા ધાિમ�ક કે માન્યતા-આધાિરત સ્મૃિત કાય�ક્રમો, જમે કે મૃતકની 
યાદમાં કરવામાં આવતાં �ગરણો, િશલા સ્થાપન અને અિસ્થ િવસજ�ન જવેા કાય�ક્રમો 

https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/providers-of-grassroots-sport-and-gym-leisure-facilities
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/providers-of-grassroots-sport-and-gym-leisure-facilities


પણ વધમુાં વધ ુ30 લોકોની હાજરીથી કરવાનુ ંચાલુ રહી શકે છે, જમેાં ત્યાં કામ 
કરનારાંનો સમાવેશ થતો નથી. સ્મૃિતજનક કાય�ક્રમો કોિવડ-19 સુરિ�ત કરાયેલ 
ઇનડોર સ્થાનોમાં, અથવા અંગત બગીચાઓ સિહત આઉટડોર સ્થળોમાં કરી શકાય 
છે. 

કોરોનાવાઈરસ મહામાહી દરમ્યાન ફ્યૂનરલની ગોઠવણ કરવા અને તેમાં હાજરી 
આપવા માટેનું માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

 

લગ્�ો અને િસિવલ પાટ�નરશીપના પ્રસંગો અને રીસેપ્શનો 

લગ્�, િસિવલ પાટ�નરશીપના પ્રસંગ કે રીસેપ્શનમાં વધુમાં વધ ુ30 લોકો હાજર રહી શકે 
છે. ત્યાં કામ કરતી વ્યિ�ને આ મયા�દામાં ગણવામાં આવતી નથી. 

નાના પાયે કરવામાં આવતાં લગ્�ો અને િસિવલ પાટ�નરશીપો માટેનું 
માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

�વનના અગત્યના પ્રસંગો 

�વનના અગત્યના પ્રસંગો, જમે કે િક્રસિનંગ અથવા બાર/બાટ િમત્ઝવાહમાં પણ 
વધુમાં વધુ 30 લોકો હાજર રહી શકે છે. ત્યાં કામ કરતી વ્યિ�ને આ મયા�દામાં 
ગણવામાં આવતી નથી. 

ધાિમ�ક સ્થળો 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-wedding-and-civil-partnership-ceremonies-receptions-and-celebrations


તમે િવિધ માટે ધાિમ�ક સ્થળે જઈ શકો છો. �ાર ેિવિધ ઇનડોર કરવામાં આવી રહી 
હોય ત્યાર ેતમાર ે6 જણાં કરતાં વધાર ેમોટા જૂથોમાં હળવું મળવું ન જ જોઈએ, િસવાય 
કે ત્યાં હાજર દરકે જણ (સપોટ�  બબલો સિહત) 2 કરતાં વધ ુઘરોમાંથી આવેલાં લોકો ન 
હોય. તમાર ેદરકે સમયે જૂથો વચ્ચે સામાિજક અંતર �ળવવુ ંજોઈએ. 

�ાર ેિવિધ બહાર ખુલ્લામાં કરવામાં આવી રહી હોય, ત્યાર ેતમાર ે30 જણાં કરતાં વધ ુ
સંખ્યાના જૂથમાં લોકો સાથે હળવુ ંમળવું ન જ જોઈએ. તમાર ેધાિમ�ક સ્થળોના 
સલામતીપૂવ�કના વપરાશ ઉપરની રા�� ીય માગ�દિશ�કા અનુસરવી જોઈએ. 

વોલન્ટીયરીગં તેમજ ધમા�દાને લગતી સેવાઓ 

6 જણાં કે 2 ઘરોનાં લોકોનુ ંઇનડોર એકઠાં મળવાનુ,ં અથવા 30 કરતાં વધ ુલોકોનુ ં
આઉટડોર મળવાનુ ંસ્વૈિચ્છક કે ધમા�દાની સેવાઓ પૂરી પાડવાના હેતુસર કરી શકાય 
છે. 

તમાર ેકોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) દરમ્યાન વોલન્ટીયરીગં કરવા ઉપરના 
માગ�દશ�નનું પાલન કરવુ ંજોઈએ. 

બી� એવા સંજોગો �ાર ેતમે વધાર ેમોટા જૂથોમાં ભેગાં 
મળી શકો છો 

વધાર ેમોટાં જૂથોમાં મળવાનુ ંએટલે કે 6 જણાં કે 2 ઘરોનાં લોકો કરતાં વધુ લોકોનુ ં
ઇનડોર મળવાનુ ંઅથવા 30 કરતાં વધાર ેલોકોનુ ંઆઉટડોર મળવાનુ.ં 

 

તમે વધાર ેમોટા જૂથોમાં એકઠાં મળી શકોઃ 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-the-safe-use-of-places-of-worship-during-the-pandemic-from-4-july
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-how-to-help-safely--2/coronavirus-how-to-help-safely


● ઈમજ�ન્સીમાં સહાયતા પૂરી પાડવા માટે, અને કોઈ ઈ� કે બીમારી ટાળવા 
માટે, અથવા નુક્સાનના જોખમથી દૂર ભાગવા માટે (ઘરલૂે દુવ્ય�વહાર સિહત) 

● કાનૂની જવાબદારીઓ પૂણ� કરવા 
● ઘર ખરીદવા, વેચવા કે બદલા સાથે સંબંિધત કાય� કરવા 
● કોિવડ-સુરિ�ત પગલાં સાથે િવરોધ કરવાના કે પ્રદશ�ન કરવાના હેતુસર, �ાં 
આયોજકોએ જોખમની આકારણી પૂરી કરીન ેસાવચેતીનાં આવશ્યક પગલાં 
લીધેલાં હોય. 

● કોઈ ચૂંટણી કે લોકમતમાં મત આપવામાં સહાય કરવા માટે �ાં તેમ કરવાનુ ં
વાજબીપણ ેજ�રી હોય (જમે કે મતગણતરી કરવા કે કાનનૂી િનરી�કો માટે). 

જ ેલોકો ચૂટંણીઓ કે લોકમતોમાં અમુક ચો�સ પિરણામ માટેની ઝંૂબેશ કરી ર�ાં 
હોય તેઓ કોિવડ-19 દરમ્યાન ચૂંટણીઓ અને લોકમતો ઉપરના માગ�દશ�ન અનુસાર 
ઘરોનાં બારણે બારણ ેફરીને તેમની પ્રચાર પ્રવૃિ� કરી શકે છે. 

તમે િક્રિમનલ જિસ્ટસનાં રહેઠાણો અથવા ઈિમગ્રેશન ડીટેન્શન સેન્ટરોમાં વધાર ેમોટી 
સંખ્યાનાં જૂથોમાં એકઠાં થઈ શકો છો. 

જો તમ ેિનયમો તોડશો તો 

તમે મોટાં જૂથોમાં મળશો તો પોલીસ તમારી સામ ેપગલાં લઈ શકે છે. આમાં 
ગેરકાયદેસર થતાં મોટા મેળાવડાઓ િવખેરવાનો તેમજ દંડ (િનિ�ત રકમના દંડની 
નોિટસો) �રી કરવાનો સમાવશે થાય છે. 

તમન ેપહેલીવારના ગુના માટે £200ના િનિ�ત રકમના દંડની નોિટસ આપવામાં 
આવી શકે છે, તે પછી બી� વધારાના ગુના માટે તે રકમ બમણી કરીન ે£6,400 સુધી 
દંડ કરવામાં આવી શકે. 

https://www.gov.uk/government/publications/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19/the-governments-approach-to-elections-and-referendums-during-covid-19


જો તમે તમારા ઘરમાં ન રહેતાં હોય તેવાં 15થી વધ ુલોકો સાથનેી કોઈ હાઉસ પાટ� 
જવેા ઈનડોર અંગત મેળાવડામાં જશો, તો તમન ે£800નો દંડ થઈ શકે છે, જ ેતે પછી 
ફરીથી કરવામાં આવતા દરકે ગનુા માટે બમણો થઈન ેવધુમાં વધુ £6,400 સુધી થઈ 
શકે છે. 

જો તમે ગરેકાનૂની રીત ે30 કરતાં વધાર ેલોકોનો મેળાવડો ઇનડોર અથવા 50 કરતાં 
વધ ુલોકોનો આઉટડોર મેળાવડો ભેગો કરશો અથવા તે ભેગો કરવામાં સંડોવાયેલાં 
હશો, તો પોલીસ તમન ે£10,000નો દંડ કરી શકે છે. 

 

કેર હોમની મલુાકાતો 

તમે કેર હોમમાં કોઈની મુલાકાત ેજઈ ર�ાં છો કે પછી ત્યાંના રહેવાસી હોમની બહાર 
કોઈન ેત્યાં મુલાકાત ેજઈ ર�ાં છે તેના આધાર ેતનેા િનયમો જુદા છે. 

કેર હોમની મુલાકાત ેજવુ ં

રહેવાસીઓ પાંચ જટેલાં મુલાકાતીઓન ેિનયિમત મળવા બોલાવી શકે છે, જમેાંથી એક 
િદવસે અથવા એક સાથે વધમુાં વધ ુ2 મુલાકાતીઓ આવી શકેછે. મુલાકાત ેઆવતાં 
લોકો હોમની અંદર આવ ેતે પહેલાં તેમનો કોિવડ-19 માટેનો નેગેિટવ ટેસ્ટ થયેલો હોવો 
જોઈશ ેઅને તેમણે રોગનો ફેલાવો થતાં રોકવા માટેના િનયમોનુ ંપાલન કરવાનુ ંરહેશ.ે 
કોિવડ-19 દરમ્યાન કેર હોમ્સની મુલાકાત ેજવાનું માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

કેર હોમની બહાર ઓછા જોખમો સાથેની મુલાકાતો 

કેર હોમનાં જ ેરહેવાસીઓ હોમની બહાર ઓછી જોખમી મલુાકાત ેજતાં હોય, જમે કે 
પાક�માં ચાલવા જવા માટે, તમેણે તઓે પાછાં ફર ેત્યાર ે14 િદવસ સુધી સેલ્ફ-

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus


આઈસોલેટ નિહ કરવું પડે. કોિવડ-19 દરમ્યાન કેર હોમની બહાર મુલાકાત ેજવા િવશે 
રહેવાસીઓ અને કેર હોમ્સ માટેનું માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

સહાયતા સાથેનાં રહેઠાણોમાં રહેતાં લોકો માટે અલગ માગ�દશ�ન મળી શકે છે. 

ઘરથી દૂર રાિત્ર રોકાણ કરવંુ 

હોિલડેમાં રહેવા માટેનાં તમામ રહેઠાણો ફરીથી ખૂલી શકે છે. તમ ેઆ સ્થળોએ રાિત્ર 
રોકાણ કરી શકો છોઃ 

● હોટેલ / બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ 

● કૅમ્પસાઈટ 

● કૅરવેૅન 

● બોટ 

● બીજંુ ઘર 

● અન્ય રહેઠાણ. 

તમે વધમુાં વધ ુ6 જણાંના જૂથમાં, અથવા જો હાજર રહેલ દરકે જણ 2 ઘરોનાં સભ્યો 
હોય તો તથેી મોટા જૂથમાં હોિલડે માટેના રહેઠાણમાં રાિત્ર રોકાણ કરી શકો છો, (દરકે 
ઘર જો લાયક બનતાં હોય તો પોતાના સપોટ�  બબલનો તેમાં સમાવેશ કરી શકે છે), 
િસવાય કે કોઈ કાનનૂી છૂટછાટ લાગ ુપડતી હોય. 

તમે િમત્રો અને કુટંુબીજનો સાથે તેમના ઘરોમાં વધુમાં વધ ુ6 જણાંના જૂથમાં, અથવા 
જો હાજર રહેલ દરકે જણ 2 ઘરોનાં સભ્યો હોય (સપોટ�  બબલ્સ સિહત), તો તેથી મોટા 
જૂથમાં રાિત્ર રોકાણ પણ કરી શકો છો. 

હોટેલો તેમજ અન્ય મહેમાન રહેઠાણો ઉપરનું વધ ુમાગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
https://www.gov.uk/government/publications/supported-living-services-during-coronavirus-covid-19/covid-19-guidance-for-supported-living
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19/hotels-and-other-guest-accommodation


ઇંગ્લેન્ડની અંદર મસુાફરી કરવી 

�ાં શ� હોય ત્યાં તમાર ેઅગાઉથી આયોજન કરવાનુ ંઅને સલામતીપૂવ�ક મુસાફરી 
કરવાનુ ંચાલુ રાખવું જોઈએ. 

તમે નીચેનાં સાવચેતીનાં પગલાં લઈને અગાઉથી આયોજન કરીને સલામતીપૂવ�ક 
મુસાફરી કરી શકો છો– 

● શ� હોય ત્યાર ેચાલીન ેકે સાઇકલ પર �વ 

● અગાઉથી યોજના કરીન ેભીડ હોય તેવા સમયે કે માગ�એથી �હેર વાહનોમાં 
ન �વ 

● િનયિમત રીત ેતમારા હાથ ધઓૂ કે સેિનટાઈઝ કરો 
● �હેર વાહનો પર ચહેરા પર આવરણ પહેરો, િસવાય કે તમન ેતમેાંથી છૂટ 
મળેલી હોય 

● સ્થળમાં હવાની સારી અવરજવર હોવાની ખાતરી કરો. બારીઓ ખોલી 
નાંખો, અથવા બી� કોઈ રીત ેઅંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં તા� હવા આવવા દો 

તમાર ે6 જણાં કરતાં વધાર ેમોટા જૂથોમાં એક અંગત વાહન ન જ વાપરવું જોઈએ, 
(િસવાય કે હાજર દરકે વ્યિ� 2 કરતાં વધ ુઘરોનાં સભ્યો ન હોય), િસવાય કે તમે કોઈ 
છૂટછાટ અપાયેલ કારણસર મુસાફરી કરી ર�ાં હો. 

�હેર વાહનોનો સલામતીપૂવ�ક ઉપયોગ કરવા સિહત, સલામતીપૂવ�ક મુસાફરી કરવા 
ઉપર વધારાનું માગ�દશ�ન મળી શકે છે. 

યુ.કે., રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ અને ચેનલ આઈલને્ડમાં 
મુસાફરી કરવી 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers


ઇંગ્લેન્ડમા ંઆવવુ ં

કોમન ટ� ાવલે એિરયા એટલે કે સામાન્ય મુસાફરીના િવસ્તારો (યુ.કે., રીપિબ્લક ઓફ 
આયરલેન્ડ, ગન�સી તમેજ આઈલો ઓફ મનૅ)ના જુદા જુદા ભાગોમાં, ત્યાંથી ઇંગ્લેન્ડ 
આવવા ઉપર િનયંત્રણો મૂકતાં હોય તેવા િનયમો અમલમાં હોઈ શકે છે. 

તમે મુસાફરીની ગોઠવણો કરો તે પહેલાં �ાંથી આવી ર�ાં હો તે સ્થળે શું િનયંત્રણો 
અમલમાં છે તેની તમાર ેતપાસ કરી લેવી જોઈએ. 

જો તમન ેકોમન ટ� ાવલે એિરયાના (યુ.કે., રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, ગન�સી તેમજ 
આઈલ ઓફ મૅનના) બી� ભાગોમાંથી મસુાફરી કરવાની અનમુિત હોય, તો તમે 
ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રવેશી શકો અને આવ્યા પછી તમાર ે�ોરન્ટીન કરવાની જ�રત નથી. જો 
તમે ઇંગ્લેન્ડમાં આવો જ, તો તમ ેશું કરી શકો અને શું ન કરી શકો તે ઉપરના 
િનયંત્રણોનુ ંપાલન કરવું જ પડશ.ે 

ઈંગ્લેન્ડથી મુસાફરી કરીને બહાર જવુ ં

કોમન ટ� ાવલે એિરયાના (યુ.કે., રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, ગન�સી તેમજ આઈલ ઓફ 
મૅનના) જુદા જુદા ભાગોમાં એવા િનયમો અમલમાં હોઈ શકે છે જનેા લીધે તમે 
ઇંગ્લેન્ડથી મુસાફરી કરીન ેત્યાં ન જઈ શકો. ઇંગ્લેન્ડ છોડીન ેયુ.કે.ના બી� ભાગોમાં, 
રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, જસ�, ગન�સી અથવા આઈલ ઓફ મૅનમાં જવા માટે તમાર ે
વાજબી બહાનું બતાવવાની જ�ર નથી. તમે મુસાફરીની ગોઠવણો કરો તે પહેલાં તમ ે
જ ેસ્થળે જવા માગતાં હો ત્યાં શું િનયંત્રણો અમલમાં છે તેની તમાર ેતપાસ કરી લેવી 
જોઈએ. 

નોધ�ન આયરલેન્ડ જવું કે ત્યાથંી આવવુ ં

નોધ�ન આયરલેન્ડ જવા કે ત્યાંથી આવવા પર કોઈ િનયંત્રણો નથી, જો તમ ેયુ.કે.ની 
અંદરથી કે િવસ્તતૃ કોમન ટ� ાવેલ એિરયા (રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, જસ�, ગન�સી 



અને આઈલ ઓફ મનૅ)માંથી મસુાફરી કરીન ેજતાં હો તો. કોમન ટ� ાવેલ એિરયાના જુદા 
જુદા ભાગોમાં એવા િનયમો અમલમાં હોઈ શકે છે જનેા લીધે તમે નોધ�ન આયરલેન્ડથી 
મુસાફરી કરીન ેત્યાં ન જઈ શકો. નોધ�ન આયરલેન્ડ છોડીન ેયુ.કે.ના બી� ભાગોમાં, 
રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, જસ�, ગન�સી અથવા આઈલ ઓફ મૅનમાં જવા માટે તમાર ે
વાજબી બહાનું બતાવવાની જ�ર નથી. મુસાફરીની ગોઠવણો કરતાં પહેલાં તમે જ ે
સ્થળે જવા માગતાં હો ત્યાં શું િનયંત્રણો અમલમાં છે તેની તમાર ેતપાસ કરી લેવી 
જોઈએ. આ માગ�દશ�નમાં નોધ�ન આયરલેન્ડ જવા અને ત્યાંથી આવવા ઉપરની સલાહ 
પૂરી પાડવામાં આવી છે, જમેાં જો રાિત્ર રોકાણ કરવાનાં હો, તો રિૅપડ લૅટરલ ફ્લો ટેસ્ટ 
કરવાની જ�િરયાત પણ સામલે છે. 

સ્કોટલેન્ડ જવું કે ત્યાથંી આવવુ ં

સ્કૉિટશ કોરોનાવાઈરસ િનયમનો હેઠળ સ્કૉટલેન્ડની અંદર તેમજ સ્કૉટલેન્ડ અને 
ઇંગ્લેન્ડ, વલે્સ, નોધ�ન આયરલેન્ડ, ચેનલ આઈલેન્ડ્સ, અથવા આઈલ ઓફ મૅન વચ્ચે 
અિનયંિત્રત મુસાફરીઓ કરવાની અનુમિત છે. સ્કોટલેન્ડ અને િવ�ના બાકીના ભાગો 
વચ્ચે મુસાફરીઓ પર હજુ પણ િનયંત્રણો અમલમાં છે. સ્કૉટલેન્ડ જવા અને 
આવવા ઉપર વધારાનુ ંમાગ�દશ�ન મળી શકે છે. 

વેલ્સ જવું કે ત્યાથંી આવવુ ં

વેલ્સ જવા કે ત્યાંથી આવવા પર કોઈ િનયંત્રણો નથી, જો તમ ેયુ.કે.ની અંદરથી કે 
િવસ્તતૃ કોમન ટ� ાવેલ એિરયા (રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, જસ�, ગન�સી અને આઈલ 
ઓફ મૅન)માંથી મુસાફરી કરીન ેજતાં હો તો. કોમન ટ� ાવેલ એિરયાના જુદા જુદા 
ભાગોમાં એવા િનયમો અમલમાં હોઈ શકે છે જનેા લીધે તમે વલે્સથી મુસાફરી કરીને 
ત્યાં ન જઈ શકો. વલે્સ છોડીન ેયુ.કે.ના બી� ભાગોમાં, રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, 
જસ�, ગન�સી અથવા આઈલ ઓફ મૅનમાં જવા માટે તમાર ેવાજબી બહાનું 
બતાવવાની જ�ર નથી. મુસાફરીની ગોઠવણો કરતાં પહેલાં તમ ેજ ેસ્થળે જવા માગતાં 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travelling-within-common-travel-area
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travelling-within-common-travel-area
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-guidance-on-travel-and-transport/#travellingaroundscotland
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-guidance-on-travel-and-transport/#travellingaroundscotland


હો ત્યાં શું િનયંત્રણો અમલમાં છે તેની તમાર ેતપાસ કરી લેવી જોઈએ. આ 
માગ�દશ�નમાં વેલ્સ જવા અને ત્યાંથી આવવા ઉપરની સલાહ પૂરી પાડવામાં આવી છે. 

આંતરરા�� ીય મુસાફરી 

ઈંગ્લ�ડથી આંતરરા�� ીય મુસાફરી કરવી 

આંતરરા�� ીય મુસાફરી કરવા ઇંગ્લેન્ડ છોડીન ેજવા પર કોઈ િનયંત્રણો હવેથી નથી, 
પરંતુ યુ.કે.માં �હેર જનતાના આરોગ્ય તમેજ રસીકરણ કાય�ક્રમના ર�ણ માટે, તમાર ે
રડૅ અથવા ઍમ્બર િલસ્ટ્સ પર રહેલા દેશો કે પ્રાંતોમાં મુસાફરી ન કરવી જોઈએ. 

જો તમે આમાંથી કોઈ દેશ કે પ્રાંતમાં �વ, તો તમાર ેતમારા ગંતવ્ય સ્થાન પરના 
િનયમો અને ફોરને, કોમનવેલ્થ એન્ડ ડેવલપેમન્ટ ઓિફસ (FCDO)ની મુસાફરીને લગતી 
સલાહ જોવી જોઈએ. તમે �ાં પહેલાં મુલાકાત ેજઈ આવ્યાં હો તે સ્થળે પાછાં જતાં હો 
ત્યાર ેપણ તમાર ેઆ કરવું જોઈએ. 

યુ.કે.ની બહારથી ઇંગ્લ�ડમાં મસુાફરી કરવી 

મુસાફરી કરીન ેઇંગ્લેન્ડ આવી રહેલ તમામ મુલાકાતીઓ કોરોનાવાઈરસન ેલગતા 
િનયંત્રણોના િનયમોન ેઅધીન છે. 

િવદેશથી તમે ઇંગ્લેન્ડ આવો ત્યાર ેતમાર ેશું કરવુ ંઆવશ્યક છે તેનો આધાર તમ ે
આવતા પહેલાંના 10 િદવસમાં �ાં હતાં તેના પર રહેલો છે. 

મુસાફરી કરીન ેઇંગ્લેન્ડ આવવાનુ ંિવચારી રહેલાં લોકોએ યુ.કે.માં પ્રવેશવા ઉપરનું 
માગ�દશ�ન અનુસરવુ ંજોઈએ. 

તમે જ ેદેશમાંથી મુસાફરી કરીન ેઆવી ર�ાં હો તે કયા િલસ્ટ પર છે અને તમાર ેશું 
કરવું જ�રી છે તે અહીથંી �ણો 

https://gov.wales/current-restrictions-frequently-asked-questions#section-67271
https://gov.wales/current-restrictions-frequently-asked-questions#section-67271
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice
https://www.gov.uk/uk-border-control?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.gov.uk/uk-border-control?priority-taxon=774cee22-d896-44c1-a611-e3109cce8eae
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england
https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england


ઇંગ્લ�ડમા ંમુલાકાતીઓ અને િવદેશી નાગિરકો માટે સલાહ 

િવદેશી નાગિરકો રા�� ીય િનયંત્રણોન ેઅધીન છે. 

જો તમે યુકેની મુલાકાત લઈ ર�ાં હો, તો તમે ઘર ેપાછા જઈ શકો છો. તમાર ેતપાસવું 
જોઈએ કે તમારા લ�સ્થાન પર કોઈ પ્રિતબંધો છે કે કેમ. 

ઘર બદલવંુ 

તમે ઘર બદલી શકો છો. 

એસ્ટેટ અને ઘરો ભાડે આપતા એજન્ટો તમેજ ઘરનો માલસામાન ખસેડવાનું કામ 
કરતી રીમવૂલ કંપનીઓ 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 અનસુરો, જમેાં સામાિજક 
અંતર રાખવાની, અંદર તા� હવા આવવા દેવી, અને ચહેરા પર આવરણ 
પહેરવાની સલાહનો સમાવેશ થાય છે. 

નાણાંકીય ટેકો 

તમે ગમ ેત્યાં રહેતાં હો, નાણાંકીય મદદ કદાચ મેળવી શકો. 

ધંધામાં સહાયતા અને કોરોનાવાઈરસન ેકારણ ેજો તમારી પાસે કામ ન હોય તો 
નાણાંકીય ટેકો મેળવવા ઉપર વધાર ેમાિહતી જુઓ. 

ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો 

https://www.gov.uk/guidance/government-advice-on-home-moving-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/coronavirus/business-support
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-what-to-do-if-youre-employed-and-cannot-work


બી�ં વધાર ેસ્થળોન ેખૂલવાની અનુમિત છે. તમે વધમુાં 6 જણાંના જૂથમાં અથવા 
વધુમાં વધુ 2 ઘરોનાં (તેમનાં સપોટ�  બબલો સિહત) વધુ સંખ્યાનાં સભ્યોના જૂથમાં 
ઈનડોર સ્થળોએ મુલાકાત ેજઈ શકો છો. 

કોિવડ-સુર�ાના િનયમો, સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગની આવશ્યકતાઓ, કામના સ્થળે 
તેમજ ધંધાઓ અને �હેર સ્થાનોમાં લાગ ુપડવાનુ ંચાલુ રહે છે. 

ફરીથી ખૂલી શકે તવેા ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો 

હોિસ્પટાિલટી સ્થળોનાં ઇનડોર સ્થાનો (કૅફે, બાર, પબ, સોિશયલ �લબો, સભ્યો 
માટેની �લબો સિહત) ફરીથી ખૂલી શકે છે. આલ્કોહોલ પીરસતાં કોઈ પણ સ્થળોએ 
ગ્રાહકોએ એક જગ્યા પર બેસીને ઓડ�ર આપવાનો, સેવા લેવાની અને ખાવા/પીવાનુ ં
રહેશ ે("ટેબલ સિવ�સ"). સ્થળો પર શીશા પાઈપો જવેાં ધુમ્રપાનનાં સાધનો તે સ્થાન પર 
વાપરવા માટે પૂરાં પાડવા પર પ્રિતબંધ છે. 

િબન્ગો હોલ્સ, બોિલંગ ઍલીઝ તેમજ કેિસનોઝ જવેા મનોરંજનના ઇનડોર સ્થળો પણ 
ફરીથી ખૂલી શકે છે, તેવી જ રીત ેથીમ પાક�  અને પ્રાણી સંગ્રહાલયો જવેા આઉટડોર 
આકષ�ણોનાં ઇનડોર ભાગો પણ ફરી ખૂલી શકે છે. િસનમા તમેજ િથયેટરો જવેાં 
આઉટડોર અને ઇનડોર કાય�પ્રદશ�નનાં સ્થળોને પણ ફરીથી ખૂલવાની અનુમિત છે. 

બાળકો માટેની બાળ સંભાળની તેમજ દેખરખે હેઠળની પ્રવૃિ�ઓ ગોઠવતા વ્યવસાયો 
હવેથી કોઈ પણ સંજોગોમાં બધાં જ બાળકો માટે આ પ્રવૃિ�ઓ (રમતગમતો સિહત) 
ગોઠવી શકે છે. રમતના ઇનડોર કેન્દ્રો તેમજ િવસ્તારો પણ ફરીથી ખૂલી શકે છે. 

બંધ રાખવાં જ જોઈએ તેવા ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો 

સામાિજક સંપક�  ઓછો કરવા માટે, કેટલાક વ્યવસાયો, જમે કે નાઈટ�લબો બંધ રહેવી 
જ જોઈએ અથવા તઓે કેવી રીત ેમાલ-સામાન અને સેવાઓ પૂરાં પાડે છે તેના પરના 
િનયંત્રણોનુ ંપાલન કરવું જ જોઈએ. 



ઇંગ્લેન્ડમાં ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો પરનાં િનયંત્રણો ઉપર વધાર ેમાગ�દશ�ન મળી 
શકે છે જ ેસમ�વે છે કે 4થા પગલા પર અમ ેકયાં િનયંત્રણો હળવાં કરીશું, જ ેઈવેન્ટ 
રીસચ� પ્રોગ્રામ, સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ તમેજ કોિવડ-િસ્થિતના સિટ�િફકેશનની 
સમી�ાઓને અધીન રહેશ.ે 

આરોગ્ય સંભાળ અને �હેર સેવાઓ 

NHS અને તબીબી સેવાઓ ખુલ્લી છે, જમે કેઃ 

● ડેન્ટલ સેવાઓ 

● ઓપ્ટીશ્યનો 
● ઓિડયોલો� સેવાઓ 

● િશરોપોડી 
● કાઈરોપ્રેક્ટરો 
● ઓસ્ટીઓપાથ્સ, 
● અન્ય તબીબી અથવા આરોગ્ય સેવાઓ, માનિસક આરોગ્યને લગતી સેવાઓ 
સિહત 

NHSએ તાત્કાિલક અને િબન-તાત્કાિલક સેવાઓ સલામતીથી પૂરી પાડવાનુ ંચાલુ 
રાખ્યું છે. જો કોઈ પણ વ્યિ�ને કોઈ પણ પ્રકારની તબીબી સંભાળની જ�રત હોવાનું 
લાગ ેતો તઓે આગળ આવીન ેમદદ મેળવે તે ખૂબ જ અગત્યનુ ંછે. 

મોટાભાગની �હેર સેવાઓ ચાલુ રહેશ.ે આમાં સમાવેશ થાય છેઃ 

● જોબસેન્ટર પ્લસ સ્થાનો 
● કોટ�  અને પ્રોબેશન સેવાઓ 

● નાગિરક નોધંણી કચેરીઓ 

https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues
https://www.gov.uk/government/publications/reopening-businesses-and-venues-in-england/reopening-businesses-and-venues


● પાસપોટ�  અને િવઝા સેવાઓ 

● ગુનાનો ભોગ બનેલાં લોકોન ેપૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ 

● કચરો ફ�કવાના અથવા િરસાયિ�લંગ કેન્દ્રો 
● MOT કરાવવુ ં

ડ� ાઈિવંગ લેસનો તેમજ ગાડી ચલાવતાં શીખવંુ 

ડ� ાઈિવંગ ટેસ્ટ્સ અને ડ� ાઈિવંગ લેસનો ફરીથી શ� કરી શકાય છે. કોરોનાવાઈરસ 
દરમ્યાન ગાડી ચલાવતાં શીખવા િવશે વધારાનુ ંમાગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે. 

તમે આ ફરીથી શ� કરી શકશોઃ 

● ગાડી ચલાવતા શીખવાનાં લેસનો 
● ગાડી અને ટ�ેઈલરો ચલાવતા શીખવાનાં લેસનો 
● મોટાં માલવાહક વાહનો (લાજ� ગુડ્ઝ વેિહકલ LGV) ચલાવવાની તાલીમ 

● ડ� ાઈિવંગ ઈન્સટ�ક્ટર તરીકેની તાલીમ 

નીચે જણાવ્યા પ્રકારના ટેસ્ટ્સ ફરીથી શ� થશઃે 

● લેિખત ટેસ્ટ્સ 

● મોટરસાઈકલના ટેસ્ટ્સ 

● LGV ચલાવવાના ટેસ્ટ્સ 

● ગાડી અને ટ�ેઈલરો ચલાવવાના ટેસ્ટ્સ 

 

https://www.gov.uk/driving-lessons-learning-to-drive
https://www.gov.uk/driving-lessons-learning-to-drive
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