
 
 

વદૃ્ધોન ાં કેર હૉમ્સમ ાં રસી આપવ  ગોઠવણ 
કરવ  વવષે મ હહતી 
પ્રકાશિત 14 એશપ્રલ 2021 

કોવીડ-19 વેક્સસન કે રસી આપવ નો પ્રોગ્ર મ 

1. કોવીડ-19 રસીકરણ કાર્યક્રમ એ NHS ઇશતહાસનો સૌથી મોટો કાર્યક્રમ છે. 
ઇંગ્લેન્ડમાાં 7મી એશપ્રલ 2021 સધુીમાાં, લગભગ 27 શમલલર્ન લોકોન ેકોવીડ-19 

વેક્સસનનો પહલેો ડોઝ આપી દેવામાાં આવ્ર્ો છે [ફુટનોટ 1]. કેર હોમ્સમાાં રહતેા 
બધા લોકો, સ્ટાફ, હલે્થ અન ેસોશિર્લ કેર વકયસય, તેમ જ 50 વર્યથી વધ ુવર્ના 
લોકો અન ેનબળાં સ્વાસ્્ર્ ધરાવતા લોકોને રસી આપવામાાં આવી છે. આ વર્માાં 
કોવીડ-19 થી લગભગ 99% લોકોનુાં મતૃ્ય ુથાર્ છે, એટલ ેદેખીતી રીતે જ હજારો 
લોકોનો જીવ બચાવવામાાં આવિે. ઇંગ્લેન્ડના પબ્લલક હલે્થ દ્વારા કરવામાાં આવેલા 
સાંિોધન સચૂવે છે કે કોવીડ-19 રસીકરણ પ્રોગ્રામ ફેબ્રઆુરી 2021 ના અંત 
સધુીમાાં ઇંગ્લેન્ડના 6,100 લોકોને મોતના મોંમા જતા અટકાવી િકે છે. યકેુની 
કોવીડ-19 રસીઓને એમ.એચ.આર. દ્વારા માન્ર્તા આપવામાાં આવી છે, તે મતૃ્ય ુ
દરને ઘટાડવા માટે સલામત અને અસરકારક છે. એ કોશવડ-19 ચેપને ગાંભીર 
થતા અટકાવે છે. 

2. પરુાવા સાલબતી આપે છે કે રસી લોકોમાાં આ ચેપ ફેલવાતા અટકાવે છે. શસરીન 
અભ્ર્ાસ મજબતૂ પરુાવા આપ ેકરે છે કે પખુ્ત વર્ના કમયચારીઓને રસીકરણ 



એશસમ્્ટોમેટટક અને શસમ્્ટોમેટટક સાસય કોવીડ-2 ચેપમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરિે. 
એટલુાં જ નટહ એનાથી લોકોમાાં ચેપનુાં સાંક્રમણ પણ ઘટિે. આ અભ્ર્ાસથી જાણવા 
મળયુાં કે ફાઇઝરના પ્રથમ ડોઝના 21 ટદવસ પછી 72 ટકા (58 થી 86 સીઆઈ 
95%) ને આ ચેપ સામે સારી અસર જોવા મળી છે - આ એસ્રાઝેનેકા રાર્લ્સમાાં 
જોવા મળેલી અસરો જેવી છે. તેથી રોગ ફેલાવા પર સૌથી ઓછી અસર થવાની 
અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે. વદૃ્ધોને આ રોગ સામે લડત આપવાની ક્ષમતા ઓછી 
હોર્ છે, સમર્ જતાાં એ ક્ષમતા વધ ુનબળી પડે છે, અથવા ખાસ પ્રકારની 
તલુનામાાં ઓછો હોઈ િકે છે.  

3. એ જાણવુાં ઘણુાં મહત્વનુાં છે કે કોવીડ-૧૯ની ગાંભીર બીમારીઓનો ભોગ બનેલા 
લોકોને સરુલક્ષત રાખવા અમ ેબનતુાં બધુાં જ કરીએ છીએ. પરાંત ુઅમે જાણીએ 
છીએ કે આ રોગચાળામાાંથી બહાર નીકળવાની ચાવી, ફસત રસીકરણ જ છે. 
અમને ઘણી સફળતા મળી છે પરાંત ુહજુ ઘણુાં કામ કરવાનુાં બાકી છે. 

વદૃ્ધોન ાં કેર હૉમ્સમ ાં વેક્સસન આપવ ની સગવળ 

4. અમે ચાહતા નથી કે ફરીથી કેર હોમ્સમાાં રોગચાળો ફાટી નીકળે. કારણ કે કેર 
હોમ્સમાાં રહતેા અને કામ કરતા ઘણા લોકોએ પોતાના જીવ ગમુાવ્ર્ા છે. રસીકરણ 
અને રસીકરણ સાંયસુત સશમશત (જેસીવીઆઈ) એ વદૃ્ધોનાાં કેર હૉમ્સમાાં રહતેા લોકો 
અને એમાાં કામ કરતા લોકોન ેરસી આપવા માટેનુાં સૌથી મહત્વનુાં જૂથ ગણે છે. 

5. કટોકટી સલાહ જૂથ (એસ.એ.જી.) અને સામાજજક સાંભાળ કાર્યકારી જૂથે જાહરે  
કયુું છે કે કોવીડ-19નો ભોગ બન્ર્ા પછી એના ગાંભીર પટરણામો જોવા મળે છે. 
આવા ભર્ાંકર પટરણામોને કારણ ેસાંભાળ ઘરોમાાં રહતેા લોકો પર કોવીડ-૧૯ની 
ઘણી અસર જોવા મળી છે. આથી, આવા વાતાવરણમાાં રોગચાળો ફાટી 
નીકળવાનુાં જોખમ વધારે હોર્ છે. આથી આવા વાતાવરણમાાં કામ કરતા અને 
રહતેા લોકોન ેઆ રસીકરણથી થતી અસરની ખાતરી કરાવીને જાહરે આરોગ્ર્ની 
એ રસીકરણ ગાંભીર રોગ માટે આવશ્ર્ક છે. ટદવસ દરશમર્ાન અસાંખ્ર્ લોકો 
એકબીજાના સાંપકયમાાં આવે છે. તેઓમાાં વ્ર્વસાશર્કો (કામદારો અને રહવેાસીઓ) 
દ્વારા આ વાઈરસ ઝડપથી ફેલાવનાની સાંભાવના છે.   



6. સેજ (SAGE)ના સામાજજક સાંભાળ કામ ગ્રપૂે સલાહ આપી છે કે કોવીડ-૧૯ના 
ફેલાવા સામે ઓછામાાં ઓછાં રક્ષણ પરુૂાં પાડવા કમયચારીઓમાાં ૦% અને પ્રત્રે્ક 
વ્ર્ક્સતગત કેર હોમના રહવેાસીઓમાાં ૦% નો દર ઝડપી છે. આ વતયમાન 
પટરક્સ્થશતમાાં એક માત્ર ઉપાર્ છે. આ દર બીજા ડોઝ પછી ઓછા હોઈ િકે છે. 
તેથી ઓછા આવરવામાાં આવેલા શવસ્તારોમાાં એની સાંભાવનાઓ અલગ અલગ 
હોર્ િકે છે. 

7. વદૃ્ધ કેર હૉમ્સમાાં કોવીડ-૧૯ રસીકરણનો આપવા માટે NHS, સોશિર્લ કેર 
શવભાગ અને સ્થાશનક સરકારી અશધકારીઓના આભારી છે. 4 એશપ્રલ 2021 

સધુીમાાં, ઇંગ્લેંડના વદૃ્ધ વર્સ્ક સાંભાળ ઘરોમાાં રહતેા બધા લોકોમાાંથી આિરે 
94.1% લોકોને પ્રથમ રસી આપવામાાં આવી છે. 4 એશપ્રલ 2021 સધુીમાાં, વદૃ્ધ કેર 
હૉમ્સના બધા કમયચારીઓના લગભગ 78.9% એ પહલેી રસી મેળવી લીધી હતી. 
જોકે, દર અઠવાટડર્ે રસીકરણના દરમાાં ધીરે ધીરે વધારો થઈ રહ્યો છે, જ્ર્ારે 
સ્ટાફ માટેનો આિરે આંકડો, પ્રાદેશિક, સ્થાશનક અને વ્ર્ક્સતગત સાંભાળના હોમમાાં 
નોંધપાત્ર તફાવત જોવા મળે છે. એશપ્રલ 8, 2021 સધુીમાાં, 89 સ્થાશનક 
અશધકારીઓના કમયચારીઓના રસીકરણ દર 80% થી ઓછી છે, જેમાાં લાંડનના 
તમામ ૩૨ બરોનો સમાવેિ થાર્ છે. 27 સ્થાશનક સત્તાવાળાઓના કમયચારીઓની 
રસીકરણ દર 70% થી પણ ઓછો છે. 

8. પટરણામ,ે હજી પણ મોટી સાંખ્ર્ામાાં વદૃ્ધ કેર હૉમ્સ છે જેમાાં રોગચાળો ફાટી 
નીકળવાના જોખમને ઘટાડવા માટે SAGE દ્વારા જણાવવામાાં આવેલ સલામતીનુાં 
સ્તર હજી સધુી પ્રા્ત કરી િક્યા નથી. તેથી, કોવીડ-19 ની સાંભશવત ભર્ાંકર 
અસરની વધારે જોખમવાળા વાતાવરણને સલામત બનાવવા માટે નવી 
જરૂટરર્ાતો રજૂ કરવા એક મજબતૂ કેસ છે. 

એ લેવ  મ ટે સરક રે કેવયાં ઉતે્તજન આપ્યાં છે 

9. ફેબ્રઆુરી 13, 2021 ના રોજ, અમે યકેુ કોશવડ -19 રસી શવતરણ ર્ોજના 
પ્રકાશિત કરી, જેમાાં રસી અપાવવાનુાં ચાલ ુરાખવા માટેના કાર્યનો નોંધપાત્ર 
કાર્યક્રમ આર્ોજીત કરવામાાં આવ્ર્ો હતો, જેમાાં પ્રવેિ માટેની પ્રટક્રર્ાઓ અને એ 



લેતા અચકાતા હોઈ િકે તેવા લોકોની લચિંતાને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને કરવામાાં આવી 
હતી. અમે વર્સ્ક સાંભાળ ઘરોના કમયચારીઓ અને કેર હોમના કમયચરીઓને ખાસ 
કરીને કેર હોમના મેનેજર સટહત રાષ્ટ્રીર્ અન ેસ્થાશનક ટહસ્સેદારો સાથે કામ કરીને 
રસી અપાવવાના સમથયન માટે કાર્યનો લક્ષર્ાાંક કાર્યક્રમ પણ આપી રહ્યા છીએ. 

10. અમે રસીકરણ કરનારા લોકો માટે કેર હોમ્સમાાં રહતેા અને કાર્યરત લોકો માટે 
રસીકરણને સલુભ બનાવવા માટે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ - રસીકરણ ટીમોએ 
રસીકરણની ઓફર કરવા માટે કેર હોમ્સની મલુાકાત લીધી છે. એનએચએસ 
ઇંગ્લેંડ દરેક વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘર માટે ઓછામાાં ઓછાં ચાર-મલુાકાતનુાં િેડયલૂ 
બનાવી રહ્ુાં છે. એમાાં કામદારો અથવા જેઓ રસીકરણ ટીમ તેઓના ઘરે ગર્ા 
ત્ર્ારે તેઓ ઉપક્સ્થત ન હતા તેઓને અન્ર્ રસીકરણ સેવાઓ દ્વારા સફળતા પ્રા્ત 
થઈ છે. અમે 7 અઠવાટડર્ા માટે રાષ્ટ્રીર્ બટુકિંગ સેવા પણ ખોલી છે જેથી 
ફ્રન્ટલાઈન સામાજજક સાંભાળ કાર્યકરો પોતાના માટે ર્ોગ્ર્ સમર્ બકુ કરી િકે. 1 

એશપ્રલથી, કેર હોમ કમયચારીઓ તેમના જી.પી. દ્વારા સીધી રસીકરણ ગોઠવી િકે 
છે. 

11. કેર હોમ કામદારો (અને વ્ર્ાપક પખુ્ત સામાજજક સાંભાળ કાર્યિાળા) વચ્ચેના 
કોઈપણ પ્રશ્નો અને લચિંતાઓને દૂર કરવા માટે, અમે એક શવગતવાર સાંદેિા 
વ્ર્વહારનો કાર્યક્રમ આ્ર્ો છે. આમાાં સમાવિે છે: 

• અમારી કેર અરજી, સા્તાટહક સમાચારપત્ર તમે જ પખુ્ત સામાજજક સાંભાળ 
અને સ્વાસ્્ર્ તથા સામાજજક સાંભાળ શવભાગની સામાજજક ચેનલો પર 
આપવામાાં આવેલી વાતચીત સામગ્રી (પોસ્ટસય, વીટડઓ, પશત્રકાઓ અને 
સહભાગી થવા માટેની ર્ોગ્ર્ સામાજજક મીટડર્ા સાંપશત્ત) 

• રસી જાહરેાતની ઝાંબેિનો આત્મશવશ્વાસ વધારવા અને રાષ્ટ્રીર્ બટુકિંગ સેવા 
પર બટુકિંગને પ્રોત્સાટહત કરવા, ટડજજટલ જાહરેાત સાથે સામાજજક સાંભાળ 
કામદારોને ધ્ર્ાનમાાં રાખવામાાં આવ્ર્ા છે 

• ટલૂટકટ પર આપવામાાં આવતી માટહતીને (ક્ય ૂએન્ડ એ, માગયદિયન અને 
સાંદેિા વ્ર્વહાર સામગ્રી) દર સ્તાહ ેઅપડેટ કરવામાાં છે 



• આત્મશવશ્વાસ વધારવા અને ખોટી માટહતીને દૂર કરવા માટે રસી આપવામાાં 
આવેલા નામાાંટકત નેતાઓ અને કેર હોમના કમયચારીઓનો ઉપર્ોગ કરીને 
સકારાત્મક સાંદેિા આપીએ છીએ. 

• શવશવધ ભાર્ાઓમાાંની સામગ્રી અને શવશવધ આસ્થા જૂથો સાથેની સાંલક્ષ્ત 
માટહતી, જેમણે રસી સામગ્રીને સહ-બનાવવા અને રાજદૂત તરીકેની 
કામગીરીમાાં રસ દિાયવ્ર્ો છે. 

12. અમે રસીકરણમાાં વધારો કરવા માટે સ્થાશનક, પ્રાદેશિક અને રાષ્ટ્રીર્ સ્તરે 
આગળની ટક્રર્ાઓ કરવા માટે ટહસ્સેદારો સાથ ેકામ કરવાનુાં ચાલ ુરાખીએ છીએ. 
તેના ભાગ રૂપે, અમે એવા વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘરોને ધ્ર્ાન આપી રહ્યા છીએ કે 
જ્ર્ાાં લાંડનમાાં રસી લેવાનુાં પ્રમાણ ઓછાં છે. એશપ્રલ 4, 2021 સધુીમાાં, લાંડનમાાં વદૃ્ધ 
પખુ્ત સાંભાળ ઘરોના કામદારોમાાં રસીનુાં પ્રમાણ 67.8% છે, જેની સરખામણીમાાં 
દલક્ષણ પશિમમાાં 82.4% છે. આ બધુાં સ્થાશનક રૂપે કાર્ય દ્વારા, આર્ોજકો, સ્થાશનક 
અશધકારીઓ, જાહરે સ્વાસ્્ર્ ટીમો અન ેઅન્ર્ દ્વારા પરૂક છે. 

13. આ પ્રર્ત્નો છતાાં, કેર હોમ કમયચારીઓમાાં રસી અપાવવાનુાં કાર્ય સતત થત ુ
નથી, જેને આપણે એસ.એ.જી. સલાહથી જાણીએ છીએ, ત ેરોગચાળો ફાટી 
નીકળવાનુાં જોખમ ઘટાડવા માટે જરૂરી છે. તે જરૂરી છે કે આપણે હવે સાથે 
મળીને કોવીડ-૧૯ અને તેઓની સાંભાળ રાખનારા લોકોમાાં વાઇરસ ફેલાવવાનુાં 
જોખમ ઘટાડવા માટે દરેક જરૂરી પગલા લઈએ. આપણે કેર હોમ્સમાાં રહતેા 
લોકોને સરુલક્ષત રાખવા જોઈએ અન ેઆપણે આવી મહત્વપણૂય ભશૂમકા ભજવનારા 
કમયચારીઓનુાં રક્ષણ કરવુાં જોઈએ. રસીકરણ એ કોવીડ-૧૯ના ફેલાવાને રોકવાની 
સલામત અને અસરકારક રીત છે. તે સાચુાં છે કે સરકાર હવે ખાતરી કરાવે છે કે 
વદૃ્ધ વર્ની સાંભાળ ઘરોમાાં તૈનાત દરેકને લોકોને સરુલક્ષત રાખવા માટે રસી 
આપવામાાં આવે છે. 

નીવત હતે ય 

14. વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘર પ્રદાતાઓને અમે દરખાસ્ત કરીએ છીએ કે તેઓ ફસત 
એવા જ કમયચારીઓને રાખે જેઓએ સરકારના માગયદિયન અનસુાર કોશવડ -19 



રસીકરણ કરાવ્યુાં હોર્. આમાાં તે લોકોનો સમાવેિ કરવામાાં આવિે નહીં, જેઓ 
કોવીડ-૧૯ રસીકરણથી જરૂર નથી એવા પરુાવા આપી િકે. આવશ્ર્કતાને 
સમજાવવા માટે અમે ચેપ શનવારણ અને શનર્ાંત્રણ અંગેની આચાર સાંટહતામાાં 
સધુારો કરવાની પણ ઇચ્છા રાખીએ છીએ. અમે આ નીશત અંગે સલાહ લઈ રહ્યા 
છીએ અને કેર હોમની મલુાકાત લેતા અન્ર્ વ્ર્ાવસાશર્કોને સમાવેિ કરવા માટે 
તેમાાં વધારો કરવો જોઇએ કે કેમ, ઉદાહરણ તરીકે એનએચએસ કાર્યકરો કેર 
હોમમાાં રહતેા લોકોને વ્ર્ક્સતગત સાંભાળ પરૂી પાડે છે. 

15. પખુ્ત સમાજની સાંભાળ અને આરોગ્ર્ની બીજી ઘણી સેટટિંગ્સ છે, જ્ર્ાાં કોવીડ-
૧૯ના જોખમો ધરાવતા મોટા ભાગના લોકોન ેવધારે જોખમમાાં જેઓની બાંધ 
પટરક્સ્થશતમાાં સાંભાળ રાખવામાાં આવે છે. અમે આ નીશતના ધોરણોને સતત 
સમીક્ષા હઠેળ રાખીશુાં અને એ શવચારણા કરીશુાં કે ર્ોગ્ર્ સમર્ે આ પોલલસીને 
પખુ્ત સામાજજક સાંભાળ અને આરોગ્ર્ ક્ષેત્રોના અન્ર્ ભાગોમાાં ફેલાવવાની જરૂર છે 
કે કેમ. 

સલૂચત કાર્દાકીર્ ફેરફારો 

 16. અમે આ નીશતને આરોગ્ર્ અને સામાજજક સાંભાળ અશધશનર્મ 2008ના 
શનર્ોમોન ે2014માાં ફેરફાર દ્વારા અમલમાાં મકૂવાની શવચારણા કરી રહ્યા છીએ. 
અમે શનર્મોના ભાગ 3 માાં મળૂભતૂ ધોરણોમાાં નવી જોગવાઈ જરૂટરર્ાત તરીકે 
દાખલ કરવાની દરખાસ્ત કરી છે. સાંભવત: શનર્મ 12 (જે સલામત સાંભાળ અન ે
ઉપચાર સાથે સાંકળાર્ેલા છે)માાં શનર્મન 12 (2) (એચ) ના પરૂક તરીકે છે, જેમાાં 
સલામત સાંભાળ અને સારવાર પરૂી પાડવાના ભાગ રૂપે, પ્રદાતાઓએ જોખમનુાં 
મલૂ્ર્ાાંકન કરીને એને અટકાવીને, સ્વાસ્્ર્ સાથે સાંકળાર્ેલા ચેપને ફેલાવવા પર 
અંકૂિ કરે. અમે ચેપ શનવારણ અને અંકુિ પરના આચારસાંટહતા અને તેનાથી 
સાંબાંશધત માગયદશિિકામાાં પણ સધુારો કરીશુાં, જે આરોગ્ર્ અને સામાજજક સાંભાળ 
અશધશનર્મ 2008 ની કલમ 21 હઠેળ રાજ્ર્ના સલચવ દ્વારા જારી કરવામાાં આવે 
છે, તેમની જવાબદારીઓનુાં પાલન કરતી વખતે પ્રદાતાઓએ આ બાબત 
ધ્ર્ાનમાાં લેવી જ જોઇએ. શનર્મોના શનર્મન હેઠળના 12 આ શવચારણા સાથે 



આચાર સાંટહતાના મસુદ્દામાાં ફેરફાર પ્રકાશિત કરવામાાં આવ્ર્ા છે (જુઓ અનશુિષ્ટ્ટ 
એ) 

17. આ મસુદ્દાના મહત્વન ેકારણ,ે અમ ેકાર્દોમાાં ઝડપથી ફેરફાર કરવાની ઇચ્છા 
રાખીએ છીએ. વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘરોમાાં કામ કરતા લોકો માટે તેમની કોવીડ-૧૯ 

રસીકરણની ક્સ્થશતને અદ્યતન રાખવી જરૂરી છે. તે અમારો હાલનો હતે ુછે. ત ેઆ 
સમીક્ષા હઠેળ રાખવામાાં આવિે. 

વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘરોમાાં કામદારોને કોવીડ-૧૯ રસીકરણ કરાવવાની સલૂચત 
આવશ્ર્કતા શવિે તમે કેવુાં અનભુવો છો? 

• સહાર્ક 

• ચોક્કસ સહાર્ક 

• ન તો સહાર્ક ન તો અસહાર્ક 

• થોડા ઘણાાં અસહાર્ક 

• લબલકુલ સહાર્ક નટહ 

• ખબર નથી. 
• લાગ ુપડતુાં નથી. 

કૃપા કરીને તમારા જવાબની શવગતો આપીને જરૂરી ટેકો આપો. 

 

વદૃ્ધ વયસ્ક સાંભ ળ ઘરો 

18. જણાવવામાાં આવેલા શનર્મો ઇંગ્લેન્ડમાાં એવા કોઈપણ કેર હોમ પર લાગ ુ
થિે કે જેમાાં આિરે 65 વર્યથી વધ ુઉંમરના વ્ર્ક્સત તેમના ઘરે હોર્ અને જે કેર 
ગણુવત્તા આર્ોગ સાથ ેનોંધાર્ેલા હોર્. આવા આિરે 10,000 સાંભાળ ઘરો છે. 

આ શનર્મન કર્ા સાંભાળ ઘરો પર લાગ ુપડિે તે નક્કી કરવા માટે તમે આ 
વ્ર્ાખ્ર્ાનો ઉપર્ોગ કરવા સાથે સહમત છો? 

• હા 



• ના 
• ખબર નથી. 
• લાગ ુપડતુાં નથી. 

આ વ્ર્ાખ્ર્ા શવર્ે તમને શુાં લાગે છો? 

19. સેજ સોશિર્લ કેર વટકિંગ ગ્રપૂે સલાહ આપી છે કે વદૃ્ધ વર્સ્કો માટે કેર હોમ્સ 
સાથે આગળ વધવુાં તે ર્ોગ્ર્ છે કારણ કે રસીકરણની જરૂટરર્ાત ર્ોગ્ર્ હોઈ િકે. 
વદૃ્ધ લોકો માટેના સાંભાળ ઘરોની વસ્તી 80 વર્યથી વધનુી હોર્ છે, જેમાાં બહશુવધ 
સહ-શવકલાાંગતા હોર્ છે. કેર હોમ્સમાાં રહતેા કેટલાક લોકોમાાં ટડમેક્ન્િર્ા તેમ જ 
ન્યરુોલોજીકલ અને વતયણ ૂાંકની સમસ્ર્ાઓ હોઈ િકે છે જે ચેપ શનર્ાંત્રણ પદ્ધશતનુાં 
પાલન કરવાની તેમની ક્ષમતાને નબળી પાડે છે. આ બાંધ સેટટિંગ્સમાાં, કમયચારીઓ 
શવલભન્ન રહવેાસીઓ તેમજ અન્ર્ કમયચારીઓ સાંભાળ આપી િકે છે અથવા તેમની 
સાથે ર્ોગ્ર્ સાંપકય કરી િકે છે. ટક્રર્ા-પ્રશતટક્રર્ાના આ સ્તરને લીધે કેટલાક લોકો 
માટે ગાંભીર પટરણામો સાથે કોવીડ-૧૯ (અને અન્ર્ ચેપી રોગો) નુાં ઝડપથી 
ફેલાઈ િકે છે. કેસની મતૃ્યદુર ગણુોત્તરના વતયમાન અંદાજે આિરે 20% છે - કેર 
હોમ સેટટિંગ્સની બહારના વર્ના વ્ર્ક્સતઓની સરખામણીમાાં લગભગ બમણો. 
રસીકરણથી ગાંભીર પટરણામો સામ ેનોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે. 

શુાં તમને આ નીશતને વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘરો સધુી મર્ાયટદત કરવાની દરખાસ્ત 
શવિે કોઈ મ ૂાંઝવણ છે? 

• હા 
• ના 
• ખબર નથી 

તમારો જવાબ સ્પષ્ટ્ટ કરો 

રસીકરણની જરૂહરય તવ ળી વ્યક્સતઓ 

20. અમારો હતે ુછે કે રસીકરણ કરવાની જરૂટરર્ાત આિરે 65 વર્યથી વધનુી 
ઉંમરના વદૃ્ધ પખુ્ત વ્ર્ક્સતને સહાર્ક કેર હોમમાાં તૈનાત બધા કમયચારીઓને લાગ ુ



પડે છે. આ ખાતરી કરિે કે રસીકરણ વ્ર્ક્સતગત કમયચારીઓ અને સાંભાળ ઘરોમાાં 
રહતેા લોકોન ેરક્ષણ આપે છે. એસએજી સોશિર્લ કેર વટકિંગ ગ્રપુની સલાહ 
અનસુાર કેર હોમમાાં ચેપી રોગ ફેલાવાનુાં જોખમ વધારે છે. 

21. આમાાં કેર હોમ અથવા કેર હોમ પ્રદાતા (સાંપણૂય સમર્ અથવા કાંઇક અંિે) 
દ્વારા સીધા જ કાર્યરત બધા કામદારો, એજન્સી દ્વારા કાર્યરત અને કેર હોમ દ્વારા 
જમાવટ કરાર્ેલા અને કેર હોમમાાં તૈનાત સ્વર્ાંસેવકોનો સમાવેિ થાર્ છે. તેમાાં 
કેર હોમ્સમાાં સાંભાળ આપનારાઓ અને અન્ર્ કામ કરતા લોકોનો સમાવેિ થાર્ 
છે, જેમ કે સાફ-સફાઈ અને રસોડામાાં કામ કરનારાઓ. આ સાંભાળ ઘરોમાાં કોવીડ-
૧૯ પરીક્ષણ તરફના અમારા અલભગમ સાથે સસુાંગત છે. 

22. એ માટે આપણે એવા લોકોનો સમાવેિ કરવાની જરૂર છે જેઓ વ્ર્ાવસાશર્ક 
સેવાઓ અથવા અન્ર્ સાંભાળ અને સહાર્તા પરૂી પાડવા માટે કેર હોમમાાં આવે 
છે તે શવિે વધ ુશવચારણા કરવાની જરૂર છે. તકયપણૂય, આ નીશત મલુાકાત લેતા 
વ્ર્ાવસાશર્કો, ખાસ કરીને આરોગ્ર્ અને સાંભાળ કામદારો વ્ર્સતગત સાંભાળ પરૂી 
પાડતા લોકોને પણ મળવી જોઈએ. તેમાાં વાળ કાપનાર અથવા મલુાકાત લેનારા 
શવશ્વાસ ુઆગેવાનોનો પણ સમાવિે થઇ િકે છે. અમે ‘આવશ્ર્ક સાંભાળ 
આપનારાઓની’ ક્સ્થશતની પણ કાળજીપવૂયક શવચારણા કરી રહ્યા છીએ - તે શમત્રો 
અથવા કુટુાંબીજનો કે જેમણ ેકેર હોમ સાથે સહમત થર્ા છે કે તેઓ શનર્શમત 
મલુાકાત લેિે અને વ્ર્ક્સતગત સાંભાળ આપિ.ે અમે સમજીએ છીએ કે લોકોની 
સાંભાળ માટે અહીં મખુ્ર્ શવચારણાઓ છે જે સાંભાળ ઘરોમાાં આવી િકે છે અને 
નીચેના પ્રશ્નોના શવચારણામાાં તમારા માંતવ્ર્ોનુાં સ્વાગત કરીએ છીએ. 

23. અમારી આ નીશતનો હતે ુશમત્રો અને કુટુાંબના સભ્ર્ો સધુી જ પહોંચવાનો નથી 
પણ જેઓ સાંભાળ ઘરોમાાં રહતેા લોકોની મલુાકાત લે છે - આવશ્ર્ક સાંભાળ 
આપનારાઓ શસવાર્, જ્ર્ાાં આપણે કાળજીપવૂયક શવચારણા કરી રહ્યા છીએ કે કર્ો 
અલભગમ ઉત્તમ છે. સેજ સોશિર્લ કેર વટકિંગ ગ્રપૂે સલાહ આપી છે કે કેર હોમમાાં 
રહતેા લોકોના સખુાકારીના લાભો માટે, કોઈ શપ્રર્ વ્ર્ક્સતની મલુાકાત અન ે
વાઈરસ સાંક્રશમત થવાના જોખમ વચ્ચ ેસાંતલુન રહવે ુાં જોઈએ. જોકે, અમ ેકેર 
હોમની મલુાકાત લેતા શમત્રો અને કુટુાંબના સભ્ર્ોને રસીકરણ મેળવવા માટે જલ્દી 



પ્રોત્સાટહત કરીશુાં, તેમ છતાાં, જો મલુાકાતીઓ અમારા માગયદિયન સલાહને 
ધ્ર્ાનપવૂયક નટહ અનસુરે, ત્ર્ાાં સધુી અમ ેતે જરૂરી નથી માનતા કે કુટુાંબ અને 
મલુાકાતીઓ સધુી આવશ્ર્કતા લાંબાવી િકાર્. નીચે આપેલા પ્રશ્નમાાં અમે આ 
પ્રસ્તાવ પર તમારા શવચારો આવકારીએ છીએ. 

વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘરોમાાં કામ કરતા લોકો અથવા મલુાકાતીને આ નીશતના 
અવકાિમાાં આવરી લેવા જોઈએ? 

• સાંભાળ ઘરોમાાં ફસત પગાર ચકુવવામાાં આવતા કમયચારી જ તૈનાત હોર્ 

o હા 
o ના 
o કોઈ અલભપ્રાર્ નટહ 

• કેર હોમ પ્રદાતા માટે કામ કરતા કમયચારી કે જેઓ એક અલગ લબલલ્ડિંગમાાં 
કામ કરે છે પરાંત ુકેર હોમમાાં ક્યારેક-ક્યારેક મલુાકાત લઈ િકે છે 
(ઉદાહરણ તરીકે, ઓટફસમાાં કામ કરતા કમયચારીઓ)) 

o હા 
o ના 
o કોઈ અલભપ્રાર્ નટહ 

• આરોગ્ર્ વ્ર્ાવસાશર્કો કે જેઓ કેર ઘરની શનર્શમત મલુાકાત લઈને એમાાં 
રહતેા લોકોની વ્ર્ક્સતગત રીતે સાંભાળ રાખતા હોર્ 

o હા 
o ના 
o કોઈ અલભપ્રાર્ નટહ 

• બીજા વ્ર્ાવસાશર્કો કે જેઓ એમાાં રહતેા લોકોને વ્ર્ક્સતગત સેવા પરૂી 
પાડતા હોર્ જેમ કે વાળ કાપનાર 

o હા  
o ના 
o કોઈ અલભપ્રાર્ નટહ 

• દરેક વ્ર્ાવસાશર્કો ભલે તેઓ ગમે ત ેકામ કરતા હોર્ એ કેર ઘરમાાં આવે 
જેમકે ઇલેલસરશિર્ન, ્લમ્બર, કલા લચટકત્સક, સાંગીત લચટકત્સક  



o હા 
o ના 
o કોઈ અલભપ્રાર્ નટહ 

• કુટુાંબીજનો અને શમત્રો જેઓ શનર્શમત આવીને વ્ર્ક્સતગત ‘આવશ્ર્ક સાંભાળ 
આપતા હોર્’  

o હા 
o ના 
o કોઈ અલભપ્રાર્ નટહ 

• બધા શમત્રો અને કુટુાંબીજનો જેઓ મલુાકાત લતેા હોર્ 

o હા 
o ના 
o કોઈ અલભપ્રાર્ નટહ 

• સ્વર્ાંસેવક 

o હા 
o ના 
o કોઈ અલભપ્રાર્ નટહ 

• અન્ર્ (સ્પષ્ટ્ટ કરો) 

રસી ન લેવ ની છૂટ  

24. લોકોની સાંખ્ર્ા ઓછી છે ત્ર્ાાં માટે ક્સલશનકલ સલાહ છે કે કોવીડ-૧૯ની રસી 
તેમના માટે ર્ોગ્ર્ નથી. અમે સશુનશિત કરીશુાં કે શનર્મો તબીબી આધાર પર 
છૂટની માંજૂરી આપી હોર્. ચેપી રોગ પ્રશતરક્ષા પર ગ્રીન બકુ (ગ્રીન બકુ, પ્રકરણ 
14 એ) અને રસીકરણ તેમ જ રસીકરણ સાંયસુત સશમશત (જેસીવીઆઈ) ની 
અનલુક્ષીને આ શનર્મો બનાવવામાાં આવિે. ગ્રીન બકુની સલૂચ (અધ્ર્ાર્ 14 એ, 

પષૃ્ટ્ઠ 16) માાં રસી ન આપવાનુાં કારણ એલજી અથવા બીજી કોઈ મશુ્કેલી હોર્ તો 
વ્ર્ક્સત રસી ન લેવામાાંથી છૂટ આપવામાાં આવિે, ઉદાહરણ તરીકે રસીના ઘટકમાાં 
પોલલઇશથલલન ગ્લાર્કોલ સટહત એલજીક પ્રશતટક્રર્ા (ખીલી). કેટલીક વ્ર્ક્સતઓને 
એલજી કે પટરક્સ્થશત પ્રમાણ ેગ્રીન બકુ અથવા જેસીવીઆઈ રસી આપે એ પહલેા 
તબીબી સલાહ લેવાનુાં જણાવવામાાં આવે છે, જ્ર્ાાં વ્ર્ક્સતને રસી ન લેવાની છૂટ 



હોર્ તેઓએ વ્ર્ાવસાશર્ક તબીબી અલભપ્રાર્ લેવો જોઈએ. રાષ્ટ્રીર્ અને 
આંતરરાષ્ટ્રીર્ સ્તરે, સગભાય સ્ત્રીઓને રસી આપવી સરુલક્ષત છે કે નટહ એ શવિે હજુ 
કોઈ સ્પષ્ટ્ટ નથી. આથી જેસીવીઆઈ સગભાય સ્ત્રીઓના સ્વાસ્્ર્ પર રસીકરણને 
લીધે કેવા ફાર્દા અને નકુસાન થિે એ શવિે માટહતી એકશત્રત કરવાનુાં ચાલી 
રાખે છે. જેમ જેમ પરુાવાઓ મળતા જિે એમ એની સમીક્ષા કરવામાાં આવિે અન ે
એ શવર્ે ર્ોગ્ર્ સલાહ પણ આપવામાાં આવિે. 

25. જેઓને રસીકરણમાાંથી તબીબી રૂપે છૂટ હોર્ તેઓ માટે સરકાર તેમના 
શનર્ોસતાને બતાવવા અને લોકોન ેબોજરૂપ ન બન ેએવી રીતો પર શવચારણા કરી 
રહી છે. 

26. નીશતની સમીક્ષા કરવામાાં આવિે અને કમયચારીઓ સહલેાર્થી રસી મેળવી 
િકે એ માટે ઉભા થતા અવરોધો પર ધ્ર્ાન આપવામાાં આવિે જેમ કે, રસીનો 
પરૂતો પરુવઠો હોર્ અથવા રાષ્ટ્રીર્ નૈદાશનક માગયદશિિકામાાં ફેરફાર થર્ો હોર્. 
દાખલા તરીકે, જો કમયચારીને ર્ોગ્ર્ અંતરની અંદર રસી લેવાનુાં િક્ય ન હોર્ તો, 
ર્ોગ્ર્ પરુવાઠોનો મદુ્દો હલ ન થાર્ ત્ર્ાાં સધુી ફરજજર્ાત રસી લેવાની નીશત 
વ્ર્ક્સતને લાગ ુપડિે નટહ. 

27. સાવચેતી રાખવા સરકાર જેસીવીઆઈની સલાહ પ્રમાણે નક્કી કરે છે કે 
એસ્રાજેનેકા રસીનો શવકલ્પ પ્રા્ર્ ન હોર્ ત્ર્ાાં સધુી ૩૦ની અંદર આ વ્ર્ક્સતગત 
િરતોને લાગ ુપાડવો ન જોઈએ. 

શુાં તમે સહમત કે અસહમત છો કે અમકુ ગ્રપુના લોકોને ફરજજર્ાત રસી 
લેવામાાંથી બાકાત રાખવામાાં આવે? 

• પરૂી રીતે સહમત 

• સહમત  
• ન તો સહમત છાં ન તો અસહમત 

• અસહમત  
• એકદમ અસહમત 

• ખબર નથી 



• લાગ ુપડતુાં નથી 

આ જરૂટરર્ાતમાાંથી બીજા કોન ેબાકાત રાખવા જોઈએ? 

અમલીકરણ 

28. છેવટે તો સાંભાળ ઘરના સાંચાલકો એમાાં રહતેા લોકોની સરુક્ષા માટે 
જવાબદાર છે. શનર્મોમાાં સલૂચત પટરવતયન હઠેળ, ઘરમાાં તૈનાત કામદારોન ેરસી 
આપવામાાં આવે છે અથવા તબીબી રૂપે રસી ન લેવાની છૂટ આપવામાાં આવી 
હોવાના પરુાવા તપાસવાની જવાબદારી તેઓની રહિેે. આનો અથય એ છે કે 
કામદારોએ મેનેજરને પરુાવા આપવાની જરૂર રહિેે કે તેઓને રસી અપાઈ છે કે 
નટહ. 

29. સરકાર તેમના શનર્ોસતાને રસી અપાઈ છે તે પરુવાર કરવા લોકો માટે શ્રેષ્ટ્ઠ 
સાધનની કાળજીપવૂયક શવચારણા કરી રહી છે. દાખલા તરીકે એમાાં મોબાઇલ ફોન 
એક્્લકેિન પર બતાવવુાં કે રસી આપવામાાં આવી છે કે નટહ એનો સમાવિ હોર્ 
િકે. 

ઘર સાંભાળ સાંચાલકો માટે આ પ્રશ્ન ખાસ છે કારણ કે અમે સમજવા માાંગીએ છીએ 
કે રસી ન લઈ િકતા કમયચારીઓ પ્રત્ર્ે કેર સાંભાળના સાંચાલકો કેવી પ્રશતટક્રર્ા 
આપિે. 

તમારા કમયચારીઓ રસી લઈ િકે છે કે નટહ એ બતાવવા તમે કઈ રીત પસાંદ 
કરિો? 

• મોબાઇલ એપ 

• લલલખત સ્વ-ઘોર્ણા 
• મૌલખક પલુષ્ટ્ટ  

• મને ખબર નથી 
• બીજી કોઈ રીત (મહરેબારની કરીને સ્પષ્ટ્ટ કરો) 
• લાગ ુપડતુાં નથી 



આ પ્રશ્ન ખાસ કરીને સાંભાળ ઘરોમાાં કાળજી લતેા કમયચારીઓ માટે છે કેમ કે તેઓ 
રસી આપવા શવિેની વ્ર્વહાટરસતા કેલન્િત છે 

તમે રસી લીધી છે કે નટહ એ બતાવવાની જરૂર છે. તમે કેવી રીતે આપવાનુાં 
પસાંદ કરિો? 

• મોબાઇલ એપ 

• લલલખત સ્વ-ઘોર્ણા 
• મૌલખક પલુષ્ટ્ટ  

• મને ખબર નથી 
• બીજી કોઈ રીત  (મહરેબારની કરીન ેસ્પષ્ટ્ટ કરો) 
• લાગ ુપડતુાં નથી 

આ પ્રશ્નો ખાસ કરીને સ્થાશનક અશધકારીઓ અને એનએચએસ સહભાગીઓ માટે 
છે. કેમ કે, તેઓ પોતાની આવડતનો ઉપર્ોગ કશમિન સેવાઓ પર કેલન્િત કરે 
છે. 

શુાં તમે તમારી આવડતો કશમિન સેવાઓ માટેની જરૂટરર્ાત પ્રસ્તાવની થતી 
અસર શવિે લચિંશતત છો?  

• હા 
• ના 
• ખબર નથી 
• લાગ ુપડતી નથી 

તમારી આવડતો કશમિન સેવાઓ માટેની જરૂટરર્ાત પ્રસ્તાવની થતી અસર તમે 
કેવુાં અનભુવો છો?  

30. નવા અને હાલના કેર હોમ કમયચારીઓને રસી આપવાની જરૂર પડે ત ેપહલેાાં 
સરકાર રસી ન લેવાની છૂટનો ગાળો કેટલો હિે તે અંગે સરકાર શવચારણા કરી 
રહી છે. 



31. અમને આિા છે કે કેર હોમ મેનેજરો તેમના કમયચારીઓના રોજગાર અને 
વ્ર્વસાશર્ક સ્વાસ્્ર્ રેકોડયના ભાગ રૂપે રસીકરણનો રેકોડય પણ રાખિે. 

વદૃ્ધ વર્સ્ક સાંભાળ ઘરોના મેનેજરો માટે આ નીશત લાગ ુપાડવી કેટલી સરળ 
હિે? 

• ખબૂ જ સરળ 

• એકદમ સરળ 

• સરળ પણ નથી અને અઘરુાં પણ નથી 
• કાંઈક અંિે અઘરુાં 
• બહુ જ અઘરુાં 
• ખબર નથી 
• લાગ ુપડતુાં નથી 

તમારા જવાબ માટે ર્ોગ્ર્ સમજ પરૂી પાડો 

 

કેર ગયણવત્ત  કવમશનની ભવૂમક  

૨. અમારો હતે ુછે કે આ આવશ્ર્કતાના મળૂભતૂ ધોરણો (જે આરોગ્ર્ અને 
સામાજજક સાંભાળ અશધશનર્મ २०० ((શનર્મન પ્રવશૃત્તઓ) રેગ્યલુેિન્સ ૨૦૧ પર 
શનધાયટરત છે) નો ભાગ છે અને કેર ગણુવત્તા કશમિન દ્વારા દેખરેખ રાખવામાાં 
આવિે તેમ જ એને ર્ોગ્ર્ ટકસ્સાઓમાાં લાગ ુકરવામાાં આવિે. (સીક્યસુી) 65થી 
વધનુી વર્ની વ્ર્ક્સત હોર્ એવા દરેક કેર હોમમાાં એ લાગ ુપડિે. સીટીક્યસુીનુાં 
સેટટિંગ્સન નોંધાર્ેલા રસીકરણ દરોનુાં શનરીક્ષણ શનધાયટરત કરતી વખતે માટહતીનો 
ભાગ બનિે. 

33. નોંધણી સમરે્ અને એનુાં શનરીક્ષણ કરવામાાં આવે ત્ર્ારે કેર હોમના 
સાંચાલકોએ એમએચઆરએ માન્ર્ કરેલી કોશવડ-19 રસીની રસી સાથે તેમના 
કમયચારીઓના તાજેતરની માટહતી હોવાના પરુાવા આપવાના રહિેે. 



34. કાર્દાનુાં પાલન ન કરવાના ટકસ્સામાાં, સી.ક્ય.ુસી તેની અમલવારી નીશતને 
અનલુક્ષીને ઓળખાર્ેલા તમામ પરુાવાઓ અને જાહરે ટહતને ધ્ર્ાનમાાં લેતા, 
જોખમ આધાટરત અને પ્રમાણસર પ્રમાણ ેશનણયર્ લેિે. સીક્યસુી પાસે નાગટરક 
અમલીકરણની સત્તા છે. આથી સૌથી ગાંભીર કેસોમાાં, પ્રદાતા અથવા રજજસ્ટર 
થર્ેલા મેનેજર સામે ગનુો દાખીલ કરી િકે છે. 

35. સીક્યસુી પાસે ઉપલલધ નાગટરક અમલના શવકલ્પો બહાર પાડવાનો સમાવેિ 
થાર્ છે: ચેતવણી નોટટસ, નોંધણીની િરતો લાગ ુપાડવી, શનણયર્ની નોટટસ 
ફટકારવી, રજજસ્રેિનને સ્થલગત કરવા અથવા રદ કરવાના પ્રસ્તાવ, કોટયન ેઅરજી 
કરવી રજજસ્રેિનને તાત્કાલલક રદ કરવુાં જ્ર્ાાં કોઈ વ્ર્ક્સતનુાં જીવન, સ્વાસ્્ર્ 
અથવા સખુાકારી માટે ગાંભીર જોખમ હોર્. અથવા કોઈ વ્ર્ક્સતને નકુસાન થવાનુાં 
જોખમ હોર્ ત્ર્ાાં નોંધણીની િરતોને સ્થલગત કરવા કે અલગ અલગ શનણયર્ 
કરવાની તાકીદની સચૂના જારી કરવાનો અશધકાર છે. 

36. સલામતી સાંભાળ અને સારવાર પ્રદાન માટે શનર્મન 12 પ્રદાતાઓ અને 
રજજસ્ટર થર્ેલા મેનેજરો પર જવાબદારી લાવ ેછે. એમાાં પ્રદાતા અને રજજસ્ટર 
થર્ેલા મેનેજરની ર્ોગ્ર્તાનો સમાવેિ થાર્ છે કે જે "આરોગ્ર્ સાંભાળ સાથે 
સાંકળાર્ેલા છે." ચેપ ફેલાવતા રોકવાનો, એન ેિોધી કાઢીને શનર્ાંત્રણ કરવા 
રાજ્ર્ના આઈપીસી કોડના સેકે્રટરી દ્વારા આરોગ્ર્ અને સામાજજક સાંભાળ 
અશધશનર્મ २०० એસ.૨૧ હઠેળ જારી કરાર્ેલા આ પરૂક છે. શનર્મનો ભાંગ 
કરવાથી થતુાં નકુસાન ટાળી િકાર્ એમ છે, નટહતર એ કોઈ સેવાનો ઉપર્ોગ 
કરનાર પ્રદાતા અથવા રજજસ્ટર થર્ેલા મેનેજરને નોંધનીર્ જોખમમાાં મકેૂ છે. 
મેનેજર કોઈ ફોજદારી ગનુા માટે દોર્ી ઠરે તો સીક્યસુી ધ્ર્ાન આપિે કે ફોજદારી 
અમલની કાર્યવાહી કરવી કે કેમ. રજજસ્ટર થર્ેલા મેનેજર અથવા પ્રદાતા દ્વારા 
કરવામાાં આવેલા ગનુાના સાંદભયમાાં મહત્તમ શનર્ત દાંડની સચૂના £ 2,000 અથવા 
4,000 છે. 

નીવતની અસર અને અસરો  

37. પ્રારાંલભક જાહરે ક્ષેત્રની સમાનતા ફરજનુાં (પીએસઇડી) અમારુાં શવશ્લેર્ણ 
બતાવે છે કે રસીકરણને વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘરોમાાં કાર્મી ક્સ્થશત બનાવવી એ 



અમકુ જૂથો પર વધ ુનોંધપાત્ર રીતે અસર કરી િકે છે. ખાસ કરીને, પખુ્ત 
સામાજજક સાંભાળમાાં કામ કરનારાઓમાાં કાળા, એશિર્ન અને લઘમુતી સમદુાર્ોની 
સ્ત્રીઓ અને લોકોનુાં પ્રમાણ વધ ુજોવા મળે છે. આ જૂથો સચૂવવા માટેના કેટલાક 
પરુાવા છે કે સામાન્ર્ રીતે રસીકરણ અંગે ખચવાટ હોઈ િકે અન ેખાસ કરીને 
આપવામાાં આવેલી કોવીડ-૧૯ની રસી એ નવી રસી છે. પખુ્ત વર્ના સામાજજક 
સાંભાળ કમયચારીઓ અને શવિાળ જનસાંખ્ર્ામાાં ખાસ કરીને અપટેકને સમથયન 
આપવા માટે ચાલ ુકાર્યના ભાગ રૂપે આ લચિંતાઓને દૂર કરવા માટે જોરદાર 
કાર્યનો કાર્યક્રમ ચાલ ુછે. આ જૂથોને સશુનશિત કરવા માટે આપણે વધ ુશુાં કરી 
િકીએ છીએ તે સમજવામાાં અમને ખબૂ જ રસ છે, અને અન્ર્ કોઈ પણ, આ નવી 
નીશત દ્વારા ખાસ અસર થિે નહીં અને કેર હોમમાાં સજ્જ અને સાંભાળેલા તમામ 
લોકોને સરુલક્ષત રાખવા માટે આપણ ેઆપણા લક્ષર્ન ેકેવી રીતે પહોંચી િકીએ 
છીએ. 

શુાં ત્ર્ાાં સાંરલક્ષત લાક્ષલણકતાઓ ધરાવતા લોકોનાાં જૂથો છે કે જઓન ેઆ નીશતથી 
શવિેર્ લાભ થાર્? 

• હા 
• ના 
• ખબર નથી 
• લાગ ુપડતુાં નથી 

ખાસ કરીને કયુાં ગ્રપૂ હકારાત્મક અસર કરી િકે છે અને િા માટે? 

શુાં ત્ર્ાાં લોકોનાાં જૂથો છે, જેમ કે સાંરલક્ષત લાક્ષલણકતાઓ ધરાવતા, જેમને આ 
નીશતથી શવિેર્ લાભ થતો હોર્? 

• હા 
• ના 
• ખબર નથી 
• લાગ ુપડતુાં નથી 

ખાસ કરીને કયુાં ગ્રપૂ નકારાત્મક અસર કરી િકે છે અને િા માટે? 



તેઓની નકારાત્મક અસર ન થાર્ માટે તમે કઈ બાબતોની ખાતરી રાખિો? 

38. અમે આ પરામિયના પ્રશતસાદના ભાગ રૂપ ેઅમારી જાહરે ક્ષેત્રની સમાનતા 
આકારણીને પ્રકાશિત કરવા ઇચ્છીએ છીએ અને રસી અપાવવાની નીશત થતી 
અસરને કાળજીપવૂયક અવલોકીશુાં કે એનો અમલ થવો જોઇએ. 

39. કુિળ, કરુણાપણૂય અને સાંભાળ રાખનારા કમયચારીઓને જાળવી રાખવા, 
કાર્યકર અને લોકો સલામત રહ ેએ લોકોને જાળવી રાખવા અને પખુ્ત સમાજની 
સાંભાળમાાં કામ કરવાની કારટકદીની આકર્યક પસાંદગી આ નીશતના ઉદે્દશ્ર્ને 
કેન્િમાાં રાખેલો છે. અમે છેલ્લા વર્ય દરશમર્ાન કેર ઘરોમાાં કાર્યરત લોકો દ્વારા 
રોગચાળાની િરૂઆતમાાં થર્ેલા બલલદાનને જાણીએ છીએ. અમારુાં માનવુાં છે કે 
આ નીશત રજૂ કરવાથી સાંભાળ ઘરોમાાં ભાશવમાાં અવગણનાને કારણે ફાટી 
નીકળવાના જોખમને ટાળવાના હતેથુી આગળ વધવાની જરૂટરર્ાત પ્રશતલબિંલબત 
થાર્ છે. અમે કોવીડ-૧૯ની રસી આપવા અન ેપહલેાથી જ થઈ રહલેી પ્રગશતને 
આગળ વધારવા માટે કેર હોમ પ્રદાતા અને સ્ટાફના વ્ર્ક્સતગત સભ્ર્ોને ટેકો 
આપવાનુાં ચાલ ુરાખીશુાં. આમાાં શવશ્વસનીર્ વ્ર્ક્સતના 1 થી 1 સહકાર આપવાનો 
સમાવિે થિે જેમને રસીકરણ શવિે કોઈ લચિંતા છે કે નટહ તેની ખાતરી કરવાનુાં 
ચાલ ુરાખવુાં, એનએચએસ રસીકરણ કાર્યક્રમ દ્વારા, રસી પહોંચાડવાનુાં ચાલ ુધોરણ ે
િક્ય તેટલી સરળ છે. 

40. કેટલાક લોકો રસી ન લે પછી ભલેને રસી લેવાથી તેમના સ્વાસ્્ર્ પર કોઈ 
આડ અસર ન થતી હોર્. આવા સાંજોગોમાાં તઓે હવે કેર હોમમાાં તૈનાત રહી 
િકિે નહીં. પ્રદાતાઓએ તેમને સૌથી સારી આપવામાાં આવતી ઉચ્ચ ગણુવત્તા 
વાળી સાંભાળ જોગવાઈને જોખમરૂપ ગણવા જોઈએ. જો કમયચારીઓએ રસી 
આપવાની જગ્ર્ાએ કેર હોમમાાં કાર્ય કરવાનુાં છોડી દેવાનુાં પસાંદ કયુું હોર્, તો આ 
પરામિયમાાં કમયચારીઓના સ્તર પરના સાંભશવત અસર કરતા સવાલ પછૂીએ 
છીએ. કેટલાક સ્થાશનક શવસ્તારોમાાં આ ઉપાર્ ઓછો હોવાના મદુ્દાઓ હોઈ િકે છે. 

સાંભાળ ઘરોના સાંચાલકો માટે આ પ્રશ્નો ખાસ છે કારણ કે અમ ેસમજવા માાંગીએ 
છીએ કે રસી ન લેતા કમયચારીઓને કેર સાંભાળના સાંચાલકો કેવી રીત ેપ્રશતટક્રર્ા 
આપિ.ે 



તમે કેવી રીતે અપેક્ષા રાખી િકો છો કે રસી ન લેતા કમયચારીઓ શવિે શવચારીને 
જરૂટરર્ાતનો પ્રશતસાદ આપિે? 

• અનવેસસીનેટેડ કમયચારીઓ માટે ર્ોગ્ર્ સ્થાન લેવુાં 
• અનવેસસીનેટેડ કમયચારીઓની ભરતી કરવાનુાં બાંધ કરવુાં 
• બીજા કોઈ (મહરેબારની કરીને સ્પષ્ટ્ટ કરો)) 
• લાગ ુપડતુાં નથી 

સલામત સેવા જાળવવા માટે વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘરોની ક્ષમતા પર નીશતના 
પ્રભાવ શવિે તમને કોઈ મ ૂાંઝવણ છે? 

• હા 
• ના 
• મને ખબર નથી 
• લાગ ુપડતુાં નથી 

સલામત સેવા જાળવવા માટે વદૃ્ધ પખુ્ત સાંભાળ ઘરોની ક્ષમતા પર નીશતના 
પ્રભાવ શવિે તમને કોઈ લચિંતા સતાવી રહી છે? (લાગ ુપડતા હોર્ એને લચહ્નિત 
કરો) 

•  કેટલાક સ્ટાફ રસી લેવાનો ઇનકાર કરી િકે છે અને તેમની વતયમાન નોકરી 
છોડી િકે છે 

• કેટલાક કમયચારીઓ નીશતના શવરોધમાાં રજા આપી િકે છે, જો આ તેમની 
વ્ર્ક્સતગત માન્ર્તાની શવરુદ્ધ હોર્ એનાથી બાકીના કમયચારીઓની જરૂટરર્ાત 
સામે નારાજગી થઈને તેઓનુાં મનોબળ ઘટાડ ેછે 

• સ્ટાફ કેર હોમ્સને કોટયમાાં પડકારવા માાંગ કરી િકે છે તેની કમયચારીઓને અસર 
કરતા અન્ર્ પગલાાં પર થઈ િકે છે, જેમ કે આરોગ્ર્ અને સાંભાળની સેટટિંગ્સ 
વચ્ચેની હલચલ ઘટાડે છે. 
વૈકક્લ્પક પ્રશિલક્ષત કમયચારીઓ  ઉપલલધ છે 

ટૂાંકા ગાળાના કમયચારીઓના આવરણની ટકિંમત નવા કાર્મી સ્ટાફની ભરતીનો 
ખચય 



નવા કાર્મી સ્ટાફની ભરતી કરવામાાં જે સમર્ લાગિે 
• અન્ર્ (કૃપા કરીને સ્પષ્ટ્ટ કરો) 

કૃપા કરીને કોઈ પણ પરુાવાઓ અન ેઅમલીકરણની તમારી અસરો શવર્ે અહીં 
જણાવોોઃ 

• ન્યનૂતમ અસર 

• મધ્ર્મ અસર 

• ગાંભીર અસર 

તમારા જવાબને ટેકો આપતી માટહતી પરૂી પાડો. 

 

તમને શુાં લાગે છે કે કઈ રીત ેઅમે આ નવી નીશતની કમયચારીઓ પર થતી અસર 
ઓછી કરી િકીએ? 

(લાગ ુપડતા હોર્ એની સામે લચિ કરો) 

• રસી મેળવવી સહલેી છે  
• રસી સાથે જોડાર્ેલા જોખમને આવરતુાં અમકુ ફાંડ જેમ કે મસુાફરી, સમર્, 

આડ અસરની ટકમત 

• અધતન માટહતી પરૂી પાડવી 
• રસીકરણ ચેક્મ્પર્ન્સના સ્થાશનક અશધકારીઓ પાસેથી સહાર્  
• કેર ઘરો સાથે જોડતી ક્સલશનકલ આગેવાનો પાસેથી મદદ 

• અન્ર્ (કૃપા કરીને સ્પષ્ટ્ટ કરો) 

શુાં તમને લાગે છે કે આ નવી નીશતઓ કેર ઘરો માટેની અન્ર્ કાનનૂી 
આવશ્ર્કતાઓમાાં કોઈ પણ શવરોધાભાસનુાં કારણ બને િકે છે? 

• હા 
• ના 
• મને ખબર નથી 



• લાગ ુપડતુાં નથી 

આ નવી નીશત અન્ર્ કાનનૂી આવશ્ર્કતાઓમાાં કોઈ પણ પ્રકારની શવરોધાભાસનુાં 
કારણ બને છે એને લગતી વધારાની માટહતી પરૂી પાડો 

 

41. પરામિય અવશધ દરશમર્ાન, અમ ેનોકરી આપનારાઓ સાથે વ્ર્ક્સતઓ પરની 
અપેલક્ષત અસર અન ેરોજગાર કાર્દાના પટરણામો શવિે સીધી ચચાય કરવાની 
ઈચ્છા રાખીએ છીએ. જો નીશતનો અમલ કરવામાાં આવે છે, તો અમે મેનેજર અને 
સ્ટાફના સભ્ર્ો માટે સલૂચતાથય કેર હોમ મેનેજરો માટે ઓપરેિનલ માગયદશિિકા 
પ્રકાશિત કરવાનુાં શવચારીશુાં. 

જોડ ણ એ: પે્રક્સટસ કોડમ ાં સચૂિત ઉમેરો - મ પદાંડ 10 

રજજસ્ટડય પ્રદાતાઓએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે કોશવડ-19 સાંબાંશધત તમામ સ્ટાફની 
રસીકરણની ક્સ્થશત અંગ ેનીશતઓ અન ેપ્રટક્રર્ાઓ ર્ોગ્ર્ છે: 

65 કે એથી વધ ુવર્ના એક કે વધ ુરહવેાસીઓ સાથેના સાંભાળ ઘરોમાાંના બધા 
સ્ટાફને તેમની કોવીડ-૧૯ રસી આપવામાાં આવી છે. આમાાં કેર હોમ પ્રદાતા દ્વારા 
સીધા જ કાર્યરત બધા કમયચારીઓ, એજન્સી દ્વારા કાર્યરત કમયચારીઓ અને કેર 
હોમમાાં તૈનાત સ્વર્ાંસેવકોનો સમાવેિ થાર્ છે. તેમાાં સીધી સાંભાળ પરૂી 
પાડનારાઓ અને સફાઈ કમયચારી અને જમવાનુાં બનાવતા કમયચારીઓ જેવી સેવા 
આપનારાઓનો પણ સમાવેિ થાર્ છે. 

 

પ્રદાતા સાલબતી આપિે કે વદૃ્ધ વર્સ્ક સાંભાળ ઘરોમાાં તૈનાત કરવામાાં આવેલા 
બધા જ કમયચારીઓએ એમએચઆરએ દ્વારા સ્વીકૃત કરવામાાં આવેલી કોવીડ-૧૯ 
રસી આપવામાાં આવી છે. આ રસી શનર્મન ૧૨ના[footnote 2] હઠેળ રસી ન લેવાની 
છૂટના ગાળા દરશમર્ાન આપવામાાં આવી છે કે જેને શનયસુત મેનેજર (અથવા 
સમકક્ષ વ્ર્ક્સત) દ્વારા કમયચારીઓની ફાઈલમાાં સલામત રીતે રાખવામાાં આવી છે. 
આ હાલના અને નવા સ્ટાફ બાંનેને લાગ ુપડે છે 
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સ્વાસ્્ર્ને લગતા કારણોને લીધે (ગ્રીન બકુ, જોસીવીઆઈના માગયદિયન અને 
તબીબી સલાહ પ્રમાણે) કોવીડ-૧૯ની રસી લઈ િકતા નથી એવા કમયચારીઓની 
નોંધનો અહવેાલ રાખવામાાં આવે. 

સ્વાસ્્ર્ને કારણે રસી ન લઈ િકતા કમયચારીઓની શનયસુત મેનેજર (અથવા 
સમકક્ષ વ્ર્ક્સત) જોખમ આકારણી પણૂય કરી દેિે અને જોખમો ઘટાડવા માટેની 
ર્ોગ્ર્ કાર્યવાહી લઈ લેિે. 

શનર્મન 12ને ધ્ર્ાનમાાં રાખીને કમયચારીની રોગપ્રશતરક્ષાની શનર્શમત તપાસ 
કરવામાાં આવે છે. 

કમયચારીઓને પોતાની જરૂટરર્ાત શવર્ે ર્ોગ્ર્ શિક્ષણ આપવામાાં આવે છે જેથી 
તેમને અને તેમની સેવાનો ઉપર્ોગ કરતા લોકોને લાભ થાર્. 

કમયચારીઓને રસી લઈ િકે માટે ર્ોગ્ર્ મદદ પણ પરૂી પાડવામાાં આવે છે. 

1. આ બધી સાંદલભિત માટહતી ફસત ઇંગ્લેન્ડ પરૂતી જ છે, નટહતર એને સ્પષ્ટ્ટ 
કરો. ↩ 

2. શનર્મન 12 હઠેળ આરોગ્ર્ અન ેસામાજજક સાંભાળ અશધશનર્મ ૨૦૦૮ના 
શનર્મ (શનર્ાંશત્રત પ્રવશૃત્તઓ) હોઠળ ૨૦૧૪ના શનર્મોને ઘ્ર્ાનમાાં રાખીને 
સેવાનો લાભ લેનારાઓ માટે સરુલક્ષત રીતે કાળજી અને સારવાર આપવી 
જોઈએ. એમાાં રજજસ્ટર કરવામાાં આવેલી વ્ર્ક્સત સાથે તેમની દેખરેખ કરવા 
સાંબાંશઘત વ્ર્ક્સતના જોખમની આકરણી અને ચેપને રોકવા, એને િોધી 
કાઢવા અને અંકૂિમાાં રાખવાનો સમાવેિ થાર્ છે, (શનર્મન 12 (૨)(h). 
શનર્મન ૧૨ના પ્રસ્તાશવત દસ્તાવેજોમાાં ફરજજર્ાત રસી લેવાના શવિે 
ફેરફાર કરવા શવર્ે જણાવવાનો સમાવેિ થાર્ છે. શનર્મન ૧૨ના 
શનર્મોનુાં પાલન કરવામાાં શનષ્ટ્ફળ જનારા પ્રદાતાઓ શવરુદ્ધ ર્ોગ્ર્ કાર્યવાહી 
કરવાનો અશધકાર સીક્યસૂી (CQC) પાસે છે. એમાાં અમલ કરવામાાં શનષ્ટ્ફળ 
જનારાઓને પ્રદાતાઓએ નકુિાન કે જોખમનો સામનો કરવો પડિે. 
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