માગ�દશ�ન

(કોિવડ-19) કોરોનાવાઈરસ િનયંત્રણોઃ તમે
શું કરી શકો અને શું ન કરી શકો

કોરોનાવાઈરસ િનયંત્રણો અમલમાં રહે છે . તમે શું કરી શકો અને શું ન
કરી શકો તે �ણો.
આમના તરફથીઃ

કે િબનેટ ઓિફસ

પ્રકાિશત

29 માચ� 2021

છેલ્ લો સુધારો

14 જૂ ન 2021 — જુ ઓ બધા જ સુધારા

અહીં લાગુ પડે છેઃ

ઈંગ્લેન્ડ (વેલ્સ, સ્કૉટલેન્ડ, અને નોધ�ન આયરલેન્ડમાટે ની માગ�દિશ�કા જુ ઓ)

અનુક્રમિણકા

ઇં ગ્લેન્ડ પગલા 3 પર રહે છે
જો તમે એ િવસ્તારમાં હો �ાં કોિવડ-19 નો નવો પ્રકાર (જે ડેલ્ટા તરીકે ઓળખાય છે) ફે લાઈ
ર�ો છે
તમને પોતાને અને બી�ંને સુરિ�ત રાખવાં
કોિવડ-19 માટે ટે સ્ટ કરાવવો
કુ ટું બીજનો અને િમત્રોને બહાર ખુલ્ લામાં મળવું
િમત્રો અને કુ ટુંબીજનોને ઇનડોર એટલે કે મકાનની અંદર મળવું (6નો િનયમ)
સપોટ� બબલ્સ
કામ પર જવું
સ્કૂ લ કે કોલેજ જવું
યુિનવિસ�ટીઓ અને ઊચ્ચ િશ�ણ
બાળ સંભાળ
માતાિપતા અને બાળકનાં જૂ થો
સંભાળ અથવા સહાય પૂરી પાડવી
સહાય જૂ થો
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
વોલન્ટીયરીંગ તેમજ ધમા�દાને લગતી સેવાઓ
બી� એવા સંજોગો �ારે તમે વધારે મોટ જૂ થોમાં ભેગાં મળી શકો છો
જો તમે િનયમો તોડશો તો
કે ર હોમની મુલાકાતો
ઘરથી દૂ ર રાિત્ર રોકાણ કરવું
ઇં ગ્લેન્ડની અંદર મુસાફરી કરવી
યુ.કે ., રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ અને ચેનલ આઈલેન્ડમાં મુસાફરી કરવી
આંતરરા�� ીય મુસાફરી
ઘર બદલવું
નાણાંકીય ટે કો
ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો
આરોગ્ય સંભાળ અને �હેર સેવાઓ
ડ� ાઈિવંગ લેસનો તેમજ ગાડી ચલાવતાં શીખવું

ભાષાંતરો અને સરળ વાંચન સ્વ�પો

આ પાનું છાપો

ઇં ગ્લેન્ડ પગલા 3 પર રહે છે
સરકારે પગલા 3 ઉપર 4 અઠવાિડયાં સુધી રોકાઈ જવાની �હેરાત કરી છે . પગલા 3માં
લાગુ પડતા િનયંત્રણો અમલમાં રહે છે , અને તમારે આ પાના પર આપેલ માગ�દશ�ન
અનુસરવું જોઈએ, જે તમને સમ�વે છે કે તમે શું કરી શકો અને શું ન કરી શકો.
ઇં ગ્લેન્ડ 19 જુ લાઈના રોજ પગલાં 4 પર જશે એવી અપે�ા છે , પરં તુ કદાચ જોખમો
ઓછાં થયાં હોય, તો તે જોવા માટે 2 અઠવાિડયા પછી આંકડા પર પુનઃિવચારણા
કરવામાં આવશે. સરકાર આંકડા પર દે ખરેખ ચાલુ રાખશે અને પગલાં 4 પર જવાની
�હેરાત તેના એક અઠવાિડયા અગાઉથી કરવામાં આવશે.
પરં તુ, 21 જૂ નના રોજ િનયમો કે ટલાક િનયંત્રણો બદલાશે. 21 જૂ નથી 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 જેમ કે �ગરણ, િશલા
સ્થાપન અથવા અિસ્થ િવસજ�ન
● મોટા કાય�ક્રમોના પ્રયોગો
● કે ર હોમની મુલાકાતો
● બાળકો માટે ઘરેલૂ િનવાિસત મુલાકાતો

21 જૂ નથી લગ્�ો, િસિવલ પાટ� નરશીપો, તેમજ સ્મૃિતજનક કાય�ક્રમો

લગ્�ો અથવા િસિવલ પાટ� નરશીપની િવિધઓ, લગ્�ના િરસેપ્શન અથવા િસિવલ
પાટ� નરશીપની ઉજવણી, તેમજ ફ્યૂનરલ બાદ કરવામાં આવતા સ્મૃિતજનક કાય�ક્રમો
જેમ કે �ગરણ, િશલા સ્થાપન કે અિસ્થ િવસજ�નમાં કે ટલાં લોકો હાજર રહી શકે તે
સંખ્ યા ઉપરના િનયમો 21 જૂ નથી બદલાશે.
કોિવડ-સુરિ�ત સ્થળમાં કે બી� કોઈ સ્થળે (જેમ કે કોઈના અંગત ઘરના ગાડ� નમાં)
આવા કાય�ક્રમોમાં કે ટલાં લોકો હાજરી આપી શકે તે સ્થળ પર સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ
સાથે કે ટલાં લોકોને સલામતીપૂવક
� સમાવી શકાય છે તે પરથી ન�ી કરવામાં આવશે,
આમાં તમામ ઉંમરનાં મહેમાનો તેમજ તે કાય�ક્રમમાં કામ કરી રહેલ લોકોનો પણ
સમાવેશ થાય છે .
કોઈના અંગત ઘરના અંગત ગાડ� નમાં બાંધવામાં આવેલ માક�ની ઓછામાં ઓછા 50%
જેટલી િદવાલોનો ભાગ કોઈ પણ સમયે ખુલ્ લો હોવો જોઈએ, જેથી તેને "આઉટડોર"
તરીકે વાપરી શકાય, અને સલામત �મતા ઉપર આધાિરત મયા�દા લાગુ પડશે.
અંગત ઘરોની અંદર, અને અંગત ઘરોના ગાડ� નમાં બાંધવામાં આવેલ બંિધયાર
મકાનોની અંદર વધુમાં વધુ 6 લોકો અથવા 2 ઘરોનાં સભ્યોના િવસ્તૃત સામાિજક
સંપક� ના િનયમો અનુસાર જ લગ્�ો કરી શકાશે, િસવાય કે કોઈ તાત્કાિલક લગ્� કરવાનો
બનાવ હોય, �ાં લગ્� કરી રહેલામાંથી એક વ્યિ� ગંભીરપણે બીમાર હોય અને સા�
થવાની અપે�ા ન હોય ('મોતના િબછાને કરવામાં આવતાં લગ્�'). આ વધુમાં વધુ 30
લોકોની હાજરી સાથે ખાનગી ઘરોમાં કરી શકાશે.
આ કાય�ક્રમો સલામતીપૂવ�ક થઈ શકે તે માટે તેના પર કે ટલાંક િનયંત્રણો અમલમાં
રહેશ.ે આમાં ટે બલ 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 કરેલ સ્થળ બને તેટલું સલામત બનાવવાનું રહેશ.ે જો તમે 30 કરતાં વધુ

લોકોને બોલાવવાનું િવચારી ર�ાં હો, તો તમારે કોિવડ-19 િરસ્ક અસેસમેન્ટ પૂ�ં કરવું
જ જોઈએ, જેથી ત્યાં કે ટલાં લોકો હાજર રહી શકશે તે ન�ી થઈ શકે અને તે કાય�ક્રમ
બને તેટલો સલામત બનાવવા માટે સરકારના માગ�દશ�નનું અનુસરણ કરવું જ જોઈએ.
િરસ્ક અસેસમેન્ટ કે વી રીતે ભરવું તેનું માગ�દશ�ન આપવામાં આવશે.
લગ્�ો અને િસિવલ પાટ� નરશીપ પ્રસંગો, િરસેપ્શનો તેમજ ઉજવણીઓ ઉપરના
માગ�દશ�નમાં 15 જૂ ન સુધીમાં સુધારા કરવામાં આવશે. કોરોનાવાઈરસ મહામારી
દરમ્યાન ફ્યૂનરલની ગોઠવણ કરવા અને તેમાં હાજરી આપવા ઉપરના માગ�દશ�નમાં
17 જૂ ન સુધીમાં સુધારા કરવામાં આવશે.
21 જૂ નથી મોટા કાય�ક્રમોના પ્રયોગો
પ્રયોગા�ક ધોરણે મયા�િદત પ્રમાણમાં કાય�ક્રમો કરવામાં આવશે, જેથી કાય�ક્રમો
સલામતીપૂવ�ક ફરીથી શ� કરવા ઉપરના પુરાવા મેળવી શકાય. હાજર રહેનારાં
લોકોએ તેમની રસી લીધી હોવાનો કે તાજેતરમાં ટે સ્ટનું નેગેિટવ પિરણામ આવ્યા
હોવાનો પુરાવો દે ખાડવાનો રહેશ.ે
આમાં વેમ્ બલીમાં UEFA EURO 2020ની કે ટલીક મૅચોનો તેમજ થોડી સંખ્ યામાં બી�
રમતો, કલા તેમજ સંગીતના પ્રદશ�નોનો સમાવેશ થશે. પ્રયોગા�ક કાય�ક્રમો તેમજ
તેમના િવશેની વધુ િવગતો ટૂં ક સમયમાં �હેર કરવામાં આવશે.
21 જૂ નથી કે ર હોમની મુલાકાતો
કે ર હોમ્સની અંદર અને બહાર કરવામાં આવતી મુલાકાતોમાં 21 જૂ નથી કે ટલાક
ફે રફારો કરવામાં આવશે.
કે ર હોમમાં મુલાકાતે જવા માટે , કે ર હોમનાં તમામ રહેવાસીઓ તેમના આવશ્યક
સંભાળ પ્રદાન કરનારનું નામ રજૂ કરી શકશે. આ આવશ્યક સંભાળ પ્રદાન કરનારાં

લોકો કે ર હોમના રહેવાસીને મળવા જઈ શકશે, પછી તે રહેવાસી આઈસોલેટ કરી ર�ાં
હશે તો પણ.
મોટા ભાગના કે સોમાં, જે રહેવાસીઓ કે ર હોમની બહાર મુલાકાતે જતાં હોય તેમણે
પાછા આવીને હવેથી 14 િદવસ આઈસોલેટ નિહ કરવું પડે. જે રહેવાસીઓ કે ર હોમની
બહાર થોડા વધારે જોખમવાળી મુલાકાતોએ જતાં હોય, જેમ કે હોિસ્પટલમાં રાિત્ર
રોકાણ કરવા, તો તેમણે હજુ પણ આઈસોલેટ કરવાનું રહેશ.ે બહારની દરેક મુલાકાત
માટે કે ર હોમ �ારા િરસ્ક અસેસમેન્ટ કરવામાં આવ્યા બાદ જોખમો ઉપરના િનણ�યો
લેવામાં આવશે.
કે ર હોમની મુલાકાતે જવા ઉપરના માગ�દશ�નમાં 17 જૂ ન સુધીમાં સુધારા કરવામાં
આવશે.
21 જૂ નથી સ્કૂ લની બહારનાં જૂ થો માટે રાિત્ર રોકાણ સાથેના પ્રવાસો
21 જૂ નથી, સ્કૂ લ બહારનાં સંસ્થાનો વધુમાં વધુ 30 બાળકો માટે ઘરેલું િનવાિસત
મુલાકાતો તેમના એકસરખા જૂ થોમાં આયોિજત કરી શકે છે . આ હાલની 6 લોકો
અથવા 2 ઘરોનાં સભ્યોની મયા�દાના બદલે લાગુ પડે છે .

જો તમે એ િવસ્તારમાં હો �ાં કોિવડ-19 નો નવો પ્રકાર
(જે ડેલ્ટા તરીકે ઓળખાય છે ) ફે લાઈ ર�ો છે
આ નવા પ્રકારને �ારેક ડેલ્ટા પ્રકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે . તે નીચેના
િવસ્તારોમાં સૌથી વધારે ઝડપથી ફે લાઈ ર�ો છે ઃ
● બૅડફડ� બરો કાઉિન્સલ
● બિમ�ગહમ િસટી કાઉિન્સલ
● બ્લૅકબન� િવથ ડારવૅન બરો કાઉિન્સલ

● બ્લૅકપૂલ કાઉિન્સલ
● ચેશાયર ઈસ્ટ કાઉિન્સલ
● ચેશાયર વેસ્ટ એન્ડ ચેસ્ટર કાઉિન્સલ
● ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર કમ્બાઇન્ડ ઓથોિરટી (બોલ્ટન, બરી, માન્ચેસ્ટર, ઓલ્ડહમ,
રોચડેલ, સૅલફડ� , સ્ટૉકપોટ� , ટે મસાઈડ, ટ� ૅ ફડ� , િવગન)
● કક� લીઝ કાઉિન્સલ
● લૅન્કે શાયર કાઉિન્ટ કાઉિન્સલ (બન�લી, ચોરલી, ફ્લાઈડ, િહન્ડબન�, લૅન્કાસ્ટર,
પૅન્ડલ, પ્રેસ્ટન, િરબલ વૅલી, રોસેન્ડેલ, સાઉથ િરબલ, વેસ્ટ લૅન્કે શાયર, વૅયર)
● લેસ્ટર િસટી કાઉિન્સલ
● િલવરપૂલ િસટી રીજન કમ્બાઈન્ડ ઓથોટિરટી (હોલ્ટન, નોઝલી, િલવરપૂલ,
સૅફ્ટન, સેઈન્ટ હેલન્સ, િવરલ)
● લંડન બરો ઓફ હં સલો
● નોથ� ટાઇનસાઇડ કાઉિન્સલ
● વૉિરં ગ્ટન બરો કાઉિન્સલ

કોિવડ-19નો નવો પ્રકાર (જે ડેલ્ટા તરીકે ઓળખાય છે ) તે આ પહેલાંના સૌથી
સામાન્ય બી� પ્રકારો કરતાં વધારે આસાનીથી ફે લાય છે . તેનો ફે લાવો અટકાવવામાં
મદદ માટે , તમારે આ કરવું જોઈએઃ
● �ારે તમને આપવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે, રસીના બંને ડોઝ લઈ લો અને
બી�ંને પણ તે માટે પ્રોત્સાિહત કરો
● તમને રસી મળી ચૂકી હોય કે નિહ, તો પણ તમારા સ્થાિનક િવસ્તારમાં મોટા
પાયે થઈ રહેલા ટે િસ્ટં ગમાં ભાગ લો.
● જો તમને કોિવડ-19નાં કોઈ પણ િચ�ો (ખૂબ વધારે તાવ, નવી, સતત ઉધરસ
અથવા તમારી સૂંઘવાની કે સ્વાદની શિ� ગુમાવી કે બદલાઈ) હોય, અથવા
જો કોિવડ-19 માટે નો તમારો ટે સ્ટ પોિઝિટવ આવ્યો હોય તો તાત્કાિલક
સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરો

ઉપર જણાવેલા િવસ્તારોમાં, તમારે તમારા ઘર કે સપોટ� બબલની બહારનાં કોઈને પણ
મળતાં પહેલાં વધારે સાવચેતી પણ વત�વી જોઈએ. �ારે પણ શ� હોય ત્યારે, તમારે
આ પ્રય� કરવો જોઈએઃ
● શ� હોય ત્યારે મકાનની અંદર મળવાને બદલે બહાર ખુલ્ લામાં મળો
● તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો તે લોકોથી 2 મીટરનું અંતર રાખો (િસવાય કે
તમે તેમની સાથે સપોટ� બબલ બનાવેલું હોય), આમાં તમે સાથે ન રહેતાં હો
તેવાં િમત્રો અને કુ ટું બીજનો પણ આવી �ય છે
● અસરગ્રસ્ત િવસ્તારોમાં જવાનું કે ત્યાંથી બહાર નીકળવાનું બને તેટલું ઓછું
કરો

તમારે આ પણ કરવું જોઈએઃ
● અઠવાિડયે બે વાર મફત ટે સ્ટ કરાવો અને જો તમા�ં પિરણામ પોિઝિટવ
આવે તો આઈસોલેટ કરો
● તમારાથી શ� હોય તો ઘરેથી કામ કરવાનું ચાલુ રાખો
● તમારા િવસ્તાર માટે ની સ્થાિનક આરોગ્ય સલાહ વાંચો (ઉપર િલન્ક આપેલ
છે )

તમારે કોિવડ-19નો ટે સ્ટ કરાવવો જોઈએ. આમાં સમાવેશ થાય છે ઃ
● PCR ટે સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ કરવી જો તમને કોિવડ-19નાં િચ�ો હોય
● િનયિમતપણે રૅિપડ લૅટરલ ફ્લો ટે સ્ટ્સ કરવા જો તમને કોરોનાવાઈરસ
(કોિવડ-19)નાં િચ�ો ન હોય તો
● જો તમે િવદે શ મુસાફરી કરવાનું િવચારી ર�ાં હો તો ટે સ્ટ કરાવવાની કે
�ૉરન્ટીન પૅકેજના સંચાલનની ગોઠવણ કરવી. વધુ િવગતો જુ ઓ

જો તમને િચ�ો હોય અથવા કોિવડ-19ના ટે સ્ટનું પોિઝિટવ પિરણામ આવ્યું હોય, તો
તમારે તાત્કાિલક સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું જોઈએ. કોરોનાવાઈરસને કારણે જો તમારી
પાસે કામ ન હોય તો નાણાંકીય ટે કો મળી શકે છે .

તમને પોતાને અને બી�ંને સુરિ�ત રાખવાં
ચહે રાનાં આવરણો
ઘણાં ઈનડોર સ્થાનોમાં તમારે ચહેરા પર આવરણો પહેરવાં ફરિજયાત છે , જેમ કે
દુ કાનો તેમજ ધાિમ�ક સ્થળો, અને �હેર વાહનો પર, િસવાય કે તમને તેમાંથી મુિ�
મળે લી હોય અથવા કોઈ વાજબી બહાનું હોય. આ કાયદો છે . ચહેરાનાં આવરણો
ઉપરનું માગ�દશ�ન વાંચો.
જો તમે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હો
જો તમે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હો, તો કોરોનાવાઈરસથી ગંભીર બીમારી થવાનું
તમારા પર ઘણું વધારે જોખમ હોઈ શકે .
જો તમે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હો, તો હવેથી તમને િશલ્ડ કરવાની સલાહ
આપવામાં આવતી નથી. પરં તુ તમારે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હોય તે લોકો માટે
માગ�દશ�ન અનુસરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ અને તમારી �તનું ર�ણ કરવા માટે
વધારાનાં સાવચેતીનાં પગલાં લેવાની તમને સલાહ આપવામાં આવે છે, જેમ કે
ન�કના સંપક� ઓછા કરવા, િદવસના ઓછી ભીડવાળા શાંત સમયે ખરીદી કરવા
જવું કે મુસાફરી કરવી, �મોમાં તા� હવાની પૂરતી અવરજવર રાખવી, તમારા હાથ
િનયિમત રીતે ધોવા. તમારા એમ્પ્લોયરે કામના સ્થળે કોિવડ-19ના પ્રસારણનું જોખમ
ઓછું કરવાનાં પગલાં લેવાં જ�રી છે .
જો તમને કોિવડ-19 સામે રસી મળી ચૂકી હોય

તમા�ં પોતાનું અને તમારાં િમત્રો, કુ ટું બીજનો અને સમાજનું ર�ણ કરવામાં મદદ માટે ,
તમારે આ પાનાં પર આપેલ તમામ માગ�દશ�નનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ,
તમને કોિવડ-19 સામે રસી મળી ચૂકી હોય તો પણ.
મોટા ભાગનાં લોકોમાં આ રસીઓથી ગંભીર બીમારી થવાની શ�તા ઘટી હોવાનું
દે ખાયું છે . બધી દવાઓની જેમ, કોઈ રસી સંપૂણ�પણે અસરકારક હોતી નથી, આથી
જેમને 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 , પરં તુ રસીઓથી કોિવડ-19 ફે લાતો કે ટલા પ્રમાણમાં અટકાવી શકાશે તેની અમને
રજુ સુધી ખબર નથી. તમને રસી મળી ચૂકી હોય, તો પણ તમે હજુ યે બી�ં લોકોમાં
કોિવડ-19 ફે લાવી શકો છો, પછી ભલે તમને કોઈ િચ�ો ન દે ખાતાં હોય.

કોિવડ-19 માટે ટે સ્ટ કરાવવો
િચ�ો ન હોય તેવી કોઈ પણ વ્યિ�ની ચકાસણી માટે હવેથી રૅિપડ લૅટરલ ફ્લો ટે િસ્ટં ગ
મફત ઉપલબ્ધ છે . તમે તમારા ટે સ્ટ્સ ફામ�સીઓ, ટે સ્ટ કરી આપતાં સ્થળો, એમ્પ્લોયરો,
સ્કૂ લો, કોલેજો તેમજ યુિનવિસ�ટીઓમાંથી મેળવી શકો છો.
રૅિપડ લૅટરલ ફ્લો ટે સ્ટ્સ કે વી રીતે મેળવવા તે �ણો
અઠવાિડયે બે વખત ચકાસણી કરવાથી તમને કોિવડ-19 નિહ હોવાની ખાતરી
કરવામાં મદદ થશે, અને તે રીતે તમારી આસપાસનાં લોકો પરનું જોખમ ઓછું થશે.
જો તમને િચ�ો હોય તો તમારે PCR ટે સ્ટ કરાવવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. જો તમે
ચો�સ ન હો, તો કોરોનાવાઈરસ માટે નો કયો ટે સ્ટ તમારે કરાવવો તે અહીંથી �ણી
શકો છો.

જો તમારો ટે સ્ટ પોિઝિટવ આવે તો તમારે સેલ્ફ આઈસોલેટ કરવું જ જોઈએ. બી�ં
લોકોને મળશો નિહ અને ઘરે રહેવા િવશેનું માગ�દશ�ન અનુસરો.

કુ ટું બીજનો અને િમત્રોને બહાર ખુલ્ લામાં મળવું
કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના ફે લાવાનું જોખમ મયા�િદત રાખવા માટે , તમારે ટૂં કા
સમયની અંદર બને તેટલી ઓછી સંખ્ યામાં લોકોને મળવાનું રાખવું જોઈએ. લોકોને
ઘરની બહાર ખુલ્ લામાં મળવા ઉપરનાં મોટાભાગનાં િનયંત્રણો ઉઠાવી લેવામાં આવ્યાં
છે , પરં તુ તેમાં 30 કરતાં વધારે લોકો એકઠા ન જ મળવાં જોઈએ, િસવાય કે તેને કાનૂની
અપવાદમાં આવરી લેવાયેલ હોય, જેમ કે ઃ
● કામ અથવા વોલન્ટીયરીંગના હેતુ માટે
● અસમથ� અથવા અરિ�ત લોકોની સંભાળ કે સહાયતા પૂરી પાડવા માટે

જો તમે િમત્રો અને કુ ટુંબીજનોને મળી ર�ાં હો, તો તમે તેમનાથી તમા�ં અંતર
�ળવવા માગો છો કે નિહ તે તમારી અંગત પસંદગી છે , પરં તુ તમારે હજુ યે સાવચેતી
રાખવી જોઈએ. તમારે િમત્રો અને કુ ટું બીજનોને મળવા ઉપરનું માગ�દશ�ન વાંચવું
જોઈએ.

િમત્રો અને કુ ટું બીજનોને ઈનડોર એટલે કે મકાનની અંદર
મળવું (6નો િનયમ)
લોકોને બહાર ખુલ્ લામાં મળવાનું વધુ સલામત છે . કારણ કે કોિવડ-19 ઘરની અંદર
ઘણો વધારે સરળતાથી ફે લાય છે . પરં તુ તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો તે િમત્રો અને
કુ ટું બીજનોને તમે ઇનડોર મળી શકો છોઃ

● ગમે તેટલી સંખ્ યાનાં ઘરોમાંથી વધુમાં વધુ 6 લોકોના જૂ થમાં (6ની આ
મયા�દામાં કોઈ પણ ઉંમરનાં બાળકોને ગણવામાં આવે છે )
● વધુમાં વધુ બે ઘરોમાંથી ગમે તેટલી સંખ્ યામાં લોકોના જૂ થમાં (દરેક ઘર જો
લાયક બનતાં હોય તો તેમના હાલના સપોટ� બબલનો તેમાં સમાવેશ કરી શકે
છે )

જો તમે િમત્રો અને કુ ટુંબીજનોને મળી ર�ાં હો, તો તમે તેમનાથી તમા�ં અંતર
�ળવવા માગો છો કે નિહ તે તમારી અંગત પસંદગી છે , પરં તુ તમારે હજુ યે સાવચેતી
રાખવી જોઈએ. તમારે િમત્રો અને કુ ટું બીજનોને મળવા ઉપરનું માગ�દશ�ન વાંચવું
જોઈએ.
જો તમે સપોટ� બબલમાં હો
જો તમે સપોટ� બબલ બનાવવા માટે લાયક બનતાં હો તો બી�ં લોકોને ઇનડોર
મળતી વખતે, 2 ઘરોનાં લોકોની મયા�દા પ્રિત તમને અને તમારા સપોટ� બબલને એક જ
ઘરનાં સભ્યો તરીકે ગણવામાં આવે છે. એટલે કે , દાખલા તરીકે , તમે અને તમા�ં સપોટ�
બબલ બી� ઘરનાં લોકોને મળી શકો છો, પછી ભલે તે જૂ થમાં લોકોની કુ લ સંખ્ યા 6
જણાં કરતાં વધારે થતી હોય.
તમે ઇનડોર �ાં મળી શકો છો
તમે 6 જણાંના જૂ થમાં અથવા વધુમાં વધુ 2 ઘરોનાં (તેમનાં સપોટ� બબલો સિહત)
લોકોના વધુ સંખ્ યાનાં લોકોના જૂ થમાં ઇનડોર આવાં સ્થળોએ મળી શકો છોઃ
● અંગત ઘરો
● છૂટક વેચાણની દુ કાનો
● રેસ્ટોરં ટો, બાર અને કૅ ફે જેવાં હોિસ્પટાિલટીનાં ઇનડોર સ્થળો

● િજમ, સ્પોટ્સ� કોટ્સ� અને િસ્વિમંગ પૂલો જેવાં રમત અને લેઝરનાં ઇનડોર
સુિવધાનાં સ્થાનો
● સ્પા જેવાં અંગત સંભાળનાં સ્થળ
● મ્યુઝીયમો, િથયેટરો અને ઇનડોર રમતનાં સ્થળો જેવાં મનોરં જન અને
મુલાકાતીઓ માટે નાં આકષ�ણનાં સ્થળો

કોિવડ-19નો ફે લાવો કે વી રીતે અટકાવવો, જેમ કે તા� હવા અંદર આવવા
દે વા ઉપરના માગ�દશ�નનું પાલન કરવાનું યાદ રાખો.
તમે વધાર ે લોકોને �ાર ે મળી શકો છો
6 જણાં કે 2 ઘરોનાં લોકોની મયા�દા કરતાં વધારે લોકો સાથે ઇનડોર ભેગા તો જ થઈ
શકાશે જો તે કાનૂની અપવાદમાં આવરી લેવાયેલ હશે, જેમ કે ઃ
● માતાિપતા તેમજ બાળકનાં આયોિજત જૂ થો અથવા સહાય જૂ થો જેમાં વધુમાં
વધુ 30 લોકો હાજરી આપી શકે છે
● કામ અથવા વોલન્ટીયરીંગના હેતુ માટે એટલે કે , દાખલા તરીકે , કામ માટે
આવેલ કોઈ વેપારી વ્યિ� સંખ્ યાની મયા�દા તોડ્યા વગર ઘરની અંદર જઈ
શકે છે
● અસમથ� અથવા અરિ�ત વ્યિ�ને સંભાળ કે સહાય પૂરી પાડવા, તેમના વતી
આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની ખરીદી કરી લાવવા અને સેવાઓ મેળવી આપવા
સિહત

સપોટ� બબલ્સ

જો તમે સપોટ� બબલ બનાવવા માટે લાયક બનતાં હો તો બી�ં લોકોને ઇનડોર
મળતી વખતે, 2 ઘરોનાં લોકોની મયા�દા પ્રિત તમને અને તમારા સપોટ� બબલને એક જ
ઘરનાં સભ્યો તરીકે ગણવામાં આવે છે. સપોટ� બબલો ઉપરનું અલગ માગ�દશ�ન જુ ઓ.
જુ દા જુ દા ઘરોનાં વધુમાં વધુ 6 લોકો અથવા 2 ઘરોનાં તેથી વધુ સંખ્ યામાં લોકો બાળ
સંભાળ માટે ની કોઈ ઔપચાિરક ગોઠવણો જેમ કે ચાઈલ્ડકે ર બબલ બનાવ્યા વગર
ઇનડોર મળી શકે છે

કામ પર જવું
�ારે શ� હોય ત્યારે તમારે ઘરેથી કામ કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.
જો તમે ઘરેથી કામ ન કરી શકતાં હોવ, તો તમારે તમારા કાય�સ્થળનો પ્રવાસ કરવાનું
ચાલુ રાખવું જોઇએ. જો તમે ઘરેથી કામ ન કરી શકતાં હોવ તો કામ પર જવા માટે
તમારે જિટલ કામદાર તરીકે વગ�કૃ ત થવાની જ�ર છે .
એમ્પ્લોયરો અને કમ�ચારીઓએ તેમના કામની ગોઠવણો ઉપર ચચા� કરવી જોઈએ અને
નોકરીદાતાઓએ તેમના કમ�ચારીઓ ઘરે રહીને કામ કરી શકે તેની સુિવધા કરવાનાં
તમામ સંભિવત પગલાં લેવાં જોઈએ, જેમ કે દૂ ર બેસીને કામ કરી શકાય તે માટે નાં
યોગ્ય આઈ.ટી. તેમજ સાધનો પૂરાં પાડવાં. �ાં લોકો ઘરેથી કામ ન કરી શકે , ત્યાં
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. જેમના પર વધારે જોખમ રહેલું છે તે લોકો
પ્રિત વધારે ધ્યાન આપવામાં આવવું જોઈએ.
કામના સ્થળે કોિવડ-સુર�ાના િનયમો, સોિશઅલ િડસ્ટિન્સંગની આવશ્યકતાઓ લાગુ
પડવાનું ચાલુ રહે છે . કોિવડ-સુરિ�ત માગ�દિશ�કાઓ સમગ્ર અથ�તંત્રમાં િવિભ� �ેત્રોમાં
કોિવડ-19ના ફે લાવાનું જોખમ સ્થાયી રીતે ઘટાડવા માટે ઉપલબ્ધ છે .

ઇં ગ્લેન્ડમાં ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો પરનાં િનયંત્રણો માટે નું માગ�દશ�ન જુ ઓ
કામ માટે બી�ં લોકોને મળવું
તમારા કામ માટે �ાં જ�રી હોય ત્યાં તમે છ કરતાં વધુ કે બે ઘરોનાં સભ્યો કરતાં વધુ
સંખ્ યાનાં લોકો સાથે ઇનડોર અથવા 30 કરતાં વધુ લોકોનાં જૂ થમાં આઉટડોર ભેગાં
થઈ શકો છો. કામ કરતી વખતે, શ� હોય ત્યારે, તમે જેમની સાથે ન રહેતાં હો તેમની
સાથે તમારે 2 મીટર અથવા વધારાનાં સાવચેતીનાં પગલાં સાથે ઓછામાં ઓછું 1
મીટર અંતર રાખવું જોઈએ.
બી�ં લોકોનાં ઘરોમાં કામ કરવું
�ાં તમારે વાજબી રીતે બી� લોકોના ઘરોમાં કામ કરવાનું આવશ્યક હોય તો તમે તે
ચાલુ રાખી શકો છો, દાખલા તરીકે જો તમે આમાંથી કોઈ હો:
● આયા
● સફાઈકમ�
● વેપારી
● બાળકો અને કુ ટું બોને સહાયતા પૂરી પાડતાં સામાિજક સંભાળનાં કાય�કર હો.

તમારે બી�ં લોકોનાં ઘરોમાં કામ કરવા ઉપરના માગ�દશ�નનું પાલન કરવું જોઈએ.
�ાં કામ માટે ની મીિટં ગ કોઈના ખાનગી ઘર અથવા ગાડ� નમાં કરવી જ�રી ન હોય,
ત્યાં તે ન કરવી જોઈએ.
જો તમે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હો અથવા તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત
કોઇ વ્યિ� સાથે રહે તાં હો

જો તમને તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત હોવા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યાં હોય તો
�ારે શ� હોય ત્યારે તમારે ઘરેથી કામ કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ. જો તમે ઘરેથી
કામ ન કરી શકતાં હો, તો તમે કામ પર જઈ શકો છો. કામના સ્થળે કોિવડ-19ના
ખુલ્ લા ફે લાવાનું જોખમ ઘટાડવા માટે તમારા એમ્પ્લોયરે પગલાં લેવાં જ�રી છે અને
તમને કામ પર સલામત રાખવા માટે તેમણે જે પગલાં અમલમાં મૂકેલાં હોય તેઓ તમને
સમ�વી શકવાં જોઈએ. આ પગલાંના ભાગ�પે કે ટલાક એમ્પ્લોયરો તેમના
કમ�ચારીઓની િનયિમત ચકાસણી કરવાનું શ� કરી શકે . તમે કામ પર કે વી રીતે જશો
અને આવશો તે પણ તમે િવચાર કરવા ઈચ્છો, જેમ કે ભીડવાળા વ્યસ્ત સમયે �હેર
વાહનો નિહ વાપરવાનું શ� છે કે નિહ.
જો તમે તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત વ્યિ� સાથે રહેતાં હો અને જો તમે ઘરેથી કામ
ન કરી શકતાં હો તો તમે કામ પર જવાનું ચાલુ રાખી શકો છો. એમ્પ્લોયર તરીકે , યોગ્ય
ગોઠવણો અમલમાં મૂકાયેલી હોવાની તમારે ખાતરી કરવી જોઈએ, જેથી તેઓ
સલામતીથી કામ કરી શકે . બહુ ભીડવાળા સમયે મુસાફરી ન કરવી પડે તે માટે તબીબી
રીતે અત્યંત અરિ�ત લોકો બીજું કોઈ કામ કરી શકે તેમ છે કે નિહ તેનો અથવા થોડા
સમય પૂરતી તેમના કામની પ�િત બદલી શકાય તેમ છે કે નિહ તેનો તમારે િવચાર
કરવો જોઈએ.
તમારે કોરોનાવાઇરસ ફે લાતો કે વી રીતે અટકાવવો, સિહત ઘરે વાઇરસનો ચેપ
લાગવાના કે પસાર કરવાના તમારા જોખમને કે વી રીતે ઓછું કરવું તે માટે તેના પર
અનુસરવું જોઇએ.
જો તમે કામ પર ન જવા અથવા તમે કામ ન કરી શકવા માટે િચંિતત હો
કોરોનાવાઈરસને કારણે જો તમારે સેલ્ફ-આઈસોલેટ કરવું પડે અથવા કામ પર ન જઈ
શકો અને જો તમે નોકરીયાત હો અને કામ ન કરી શકો તો શું કરવું તે િવશેનું
માગ�દશ�ન તે િવશેનું માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે .

િસિટઝન્સ એડવાઈઝ પાસે જો તમે કામ કરવા િવશે િચંિતત હો તો તે િવશેની
સલાહ છે , જેમાં તમને લાગતું હોય કે તમારા કામનું સ્થળ સુરિ�ત નથી, અથવા તમે
કોઈ અરિ�ત વ્યિ� સાથે રહેતાં હો તો શું કરવું તેનો પણ સમાવેશ કરેલો છે .
જો તમે કામ કરી શકતા નથી તો સપોટ� ઉપલબ્ધ છે , ઉદાહરણ તરીકે જો તમારે
કોઇની સંભાળ લેવાની જ�ર છે અથવા તમારી પાસે ઓછું કામ છે .
ત્યાં કમ�ચારીઓ અને િનયો�ાઓ માટે ACAS તરફથી વધારાની સલાહ આપવામાં
આવી છે (એડવાઇઝરી, સમાધાન અને મધ્યસ્થતા સેવા).

સ્કૂ લ કે કોલેજ જવું
સ્કૂ લનાં િવ�ાથ�ઓ અને આગળ અભ્યાસનાં િવ�ાથ�ઓએ સ્કૂ લ અને કોલેજ જવું
જોઈએ.
બધી જ સ્કૂ લો, કોલેજો અને આગળ અભ્યાસનાં શૈ�િણક સંસ્થાનો સત્રના સમય
દરમ્યાન �બ�માં િશ�ણ આપવા માટે ખુલ્ લાં છે . બાળકો અને યુવાનો માટે હાજરી
આપવાનું તેમની સુખાકારી અને િશ�ણને ટે કો આપવા તેમજ કામકા� માતાિપતા
અને વાલીઓને મદદ કરવા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂણ� ર�ું છે .
તબીબી રીતે અત્યંત અરિ�ત િવ�ાથ�ઓએ સ્કૂ લ કે કોલેજ જવું જોઈએ.
કોિવડ-19 દરમ્યાન અરલી યસ� પ્રોવાઈડરો, સ્કૂ લો અને કોલેજો િવશે માતાિપતાઓએ
શું �ણવું જ�રી છે તેના ઉપર વધારાનું માગ�દશ�ન મળી શકે છે .
ઇં ગ્લેન્ડમાં હવેથી દરેક જણ માટે રૅિપડ લૅટરલ ફ્લો ટે િસ્ટં ગ ઉપલબ્ધ છે . તમામ
સેકન્ડરી સ્કૂ લનાં િવ�ાથ�ઓ અને કોલેજનાં િવ�ાથ�ઓ, તેમનાં કુ ટું બીજનો અને સ્કૂ લ
અને કોલેજનાં તમામ કમ�ચારીઓ માટે તેની ભલામણ કરવામાં આવે છે .

જો તમને કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)નાં િચ�ો ન હોય તો તમે કે વી રીતે િનયિમત રીતે
રૅિપડ ટે સ્ટ કરી શકો તેના ઉપરનું માગ�દશ�ન જુ ઓ.

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 કરે તે પહેલાં તેમણે ટે સ્ટ
કરાવવો જોઈએ.
ઊચ્ચ િશ�ણ શ� કરવા અને તેમાં પાછા ફરવા માટે યુિનવિસ�ટીઓ અને િવ�ાથ�ઓ
માટે માગ�દશ�ન મળી શકે છે .
િવ�ાથ�ઓએ કોિવડ-19નો ફે લાવો કે વી રીતે અટકાવવો તેના ઉપરનું માગ�દશ�ન દરેક
સમયે અનુસરવું જોઈએ.

બાળ સંભાળ
ઔપચાિરક બાળ સંભાળની ગોઠવણો કયા� વગર જુ દા જુ દા ઘરોનાં વધુમાં વધુ 6 લોકો
અથવા 2 ઘરોનાં લોકો ઇનડોર ભેગાં મળી શકે છે . તમામ બાળકો નોંધાયેલ બાળ
સંભાળ, ચાઈલ્ડમાઈન્ડરો, સ્કૂ લ સમય પહેલાં અને તે પછી આપવામાં આવતી સંભાળ
તેમજ બાળકો માટે ની દે ખરેખ હેઠળની અન્ય ઈનડોર અને આઉટડોર પ્રવૃિ�ઓમાં
જઈ શકે છે .
વધુમાં વધુ 30 લોકોની સંખ્ યા સાથે માતાિપતા અને બાળકનાં જૂ થો ઇનડોર તેમજ
આઉટડોર કરી શકાય છે . માતાિપતા અથવા વાલીની સાથે રહેલાં 5 વષ�થી નીચેના
બાળકોનો આ મયા�દામાં સમાવેશ થતો નથી. આ માગ�દશ�નનો માતાિપતા અને
બાળકનાં જૂ થો ઉપરનો િવભાગ જુ ઓ.

બાળ સંભાળ માટે બી�ં લોકોને મળવું
6 જણાંથી વધુ કે 2 કરતાં વધુ ઘરોનાં લોકોનું ઇનડોર એકઠા મળવાનુ,ં અથવા 30
કરતાં વધુ લોકોનું આઉટડોર મળવાનું નીચેના હેતુસર થઈ શકે છે ઃ
● િશ�ણ માટે , નોંધાયેલ બાળ સંભાળ, તેમજ બાળકો માટે ની દે ખરેખ હેઠળની
પ્રવૃિ�ઓ માટે િશ�ણ અને બાળ સંભાળ ઉપર વધારે માિહતી જુ ઓ
● �ાં બાળકો તેમનાં માતા અને િપતા બંને અથવા વાલીઓ સાથે એક જ
ઘરમાં ન રહેતાં હોય તેવા િકસ્સામાં ગોઠવણો માટે
● જન્મદાતા માતાિપતા અને સંભાળમાં રહેલ બાળક વચ્ચે, તેમજ સંભાળમાં
રહેલાં ભાઈ બહેનો વચ્ચેનો સંપક� કરાવવા માટે
● સોિશયલ સવ�સીસ �ારા કોઈ બાળક અથવા બાળકોને બી�ની સંભાળમાં
મૂકવા અથવા તે માટે ની સુિવધા કરી આપવા માટે

માતાિપતા અને બાળકનાં જૂ થો
માતાિપતા અને બાળકનાં જૂ થો જો 5 વષ�થી ઓછી ઉંમરનાં બાળકોના ફાયદા માટે
હોય અને તે કોઈ વ્યવસાય, ચેિરટી કે �હેર સંસ્થા �ારા ગોઠવવામાં આવ્યાં હોય, તો
બહાર ખુલ્ લામાં તેમ જ ઈનડોર પણ મળી શકે છે (પરં તુ કોઈના અંગત ઘરો કે
બગીચાઓમાં નિહ).
માતાિપતા અને બાળકનાં જૂ થોમાં 30 કરતાં વધુ લોકોની સંખ્ યા ન જ હોવી જોઈએ.
પાંચ વષ�થી નાનાં બાળકો તેમજ જૂ થના ભાગ તરીકે કામ કરનાર કે સ્વેચ્છાએ સેવા
આપનાર વ્યિ�ને આ નંબરમાં ગણવામાં આવતાં નથી, જેમ કે જૂ થના લીડર.

સંભાળ અથવા સહાય પૂરી પાડવી

6 જણાં અથવા 2 ઘરોનાં લોકો કરતાં વધારે સંખ્ યાનાં લોકોનું ઇનડોર મળવાનું સંભાળ
કે સહાય પૂરી પાડવાના હેતુસર જ કરી શકાય છે , જેમ કે ઃ
● તમારા સપોટ� બબલનાં લોકોને મળવા માટે , (જો તમને કાયદે સર તે
બનાવવાની પરવાનગી હોય તો)
● કટોકટીમાં સહાયતા પૂરી પાડવા માટે
● 30 જેટલાં ભાગ લેનારાં લોકો સાથેના સહાય જૂ થમાં જવા માટે 30 ની
મયા�દામાં 5 વષ�થી નીચેના બાળકોનો સમાવેશ થતો નથી જેઓ માતાિપતા
અથવા વાલીની સાથે હોય
● અસમથ� અથવા અરિ�ત વ્યિ�ને સંભાળ કે સહાય પૂરી પાડવા, તેમના વતી
આવશ્યક ચીજવસ્તુઓની ખરીદી કરી લાવવા અને સેવાઓ મેળવી આપવા
સિહત

�ાં જ�રી હોય ત્યાં તમે કોઈના ઘરની અંદર અસમથ� કે અરિ�ત વ્યિ�ને સંભાળ કે
સહાય પણ પૂરી પાડી શકો છો.
તમારે કોરોનાવાઈરસનો ફે લાવો કે વી રીતે અટકાવવો તેના ઉપરના માગ�દશ�નનું દરેક
સમયે અનુસરણ કરવું જોઈએ. િમત્રો કે કુ ટુંબીજનોને જેઓ િબનપગારી સંભાળ પૂરી
પાડતાં હોય તેમના માટે નું વધુ માગ�દશ�ન મળી શકે છે .

સહાય જૂ થો
જે સહાય જૂ થો પરસ્પર સહાય, થેરિપ અથવા બી� કોઈ પ્રકારની સહાયતા પૂરી
પાડવા માટે અિધકૃ તપણે આયોિજત કરવામાં આવ્યા હોય તે વધુમાં વધુ 30 લોકો
સાથે કરી શકાય છે. સહાય જૂ થો 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.

બહુ -હેતક
ુ સાવ�િજક સુિવધાઓના સલામત ઉપયોગ માટે ની માગ�દિશ�કાની અંદર
સલામતીપૂવ�ક સહાય જૂ થ કે વી રીતે ચલાવવું કે તેમાં હાજરી આપવી તે િવશેનું વધારે
માગ�દશ�ન આપેલું છે .
સપોટ� જૂ થોના ઉદાહરણોમાં એવાં લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેઓ નીચેનાને સમથ�ન
પુ�ં પાડે છે :
● ગુનાના પીિડતો (ઘરેલુ અત્યાચાર સિહત)
● વ્યસનો ધરાવતા, અથવા તેમાંથી બહાર નીકળી રહેલા (દા�, નશીલા દ્રવ્યો,
અથવા અન્ય નશીલી દવાઓની લત સિહત) અથવા નશીલી વત�ણૂકની પેટન�
● જેમને લાંબા સમયની બીમારી હોય કે �વલેણ બીમારી હોય અથવા
અરિ�ત હોય તેઓ અથવા તેમની સંભાળ રાખનારાં લોકો (માનિસક
આરોગ્યની બીમારી ધરાવતાં લોકો સિહત)
● જેઓ પોતાની �તીયતા અથવા ઓળખ સંબંિધત પ્ર�ોનો સામનો કરી ર�ા
હોય તેઓ (લેિસ્બયન, ગે, િ��તીય અથવા ટ� ાંસજેન્ડર તરીકે �વી રહેલા
લોકો સિહત)
● એ લોકો જેઓએ સ્વજન ગુમાવ્યાની પીડા ભોગવી હોય
● અરિ�ત યુવા લોકો (તેમને યુવા કાય�કરો સાથે મળવા માટે સમથ� બનાવવા
સિહત)
● અસમથ� લોકો અને તેમના કે રરો
30 લોકોની મયા�દામાં માતા િપતા કે વાલીની સાથે આવેલ 5 વષ�થી નાની ઉંમરનાં
બાળકોનો સમાવેશ થતો નથી. સહાય મેળવવા માટે જૂ થના સભ્ય માત્ર તરીકે હાજરી
આપવાને બદલે, જો કોઈ વ્યિ�ની તે જૂ થ ચલાવવામાં કે તેના સંચાલનમાં મદદ
માટે ની સ્પ� અને ઔપચાિરક ભૂિમકા હોય (પગાર સાથે કે સ્વૈિચ્છક), તો ત્યાં તેમની
ગણતરી એકઠા થનારાંની સંખ્ યાની મયા�દામાં કરવી જ�રી નથી.

કસરત, રમતો તેમજ શારીિરક પ્રવૃિ�
તમે ગમે તેટલી કસરત કરી શકો છો પરં તુ તમે કે ટલી સંખ્ યામાં લોકોની સાથે કસરત
કરી શકો તેના પર મયા�દા છે . આઉટડોર હો ત્યારે તમે વધુમાં વધુ 30 લોકોના જૂ થ
સાથે કસરત કરી શકો છો. ઇનડોર હો ત્યારે તમે કસરત કરી શકો છોઃ
● તમે એકલાં
● વધુમાં વધુ 6 લોકોના જૂ થમાં
● વધુમાં વધુ 2 ઘરોનાં (અને લાયક બનતાં હોય તો તેમનાં સપોટ� બબલો
સિહત)નાં વધુ મોટા જૂ થમાં

તમે ગમે તેટલી સંખ્ યામાં લોકો સાથે ઔપચાિરક રીતે આયોિજત આઉટોડર રમતો કે
લાઈસન્સ પ્રા� શારીિરક પ્રવૃિ�માં પણ ભાગ લઈ શકો છો. આ કોઈ વ્યવસાય, ચેિરટી
કે �હેર સંસ્થા �ારા જ ગોઠવવામાં આવ્યું હોવું જોઈએ અને આયોજકે જોખમની
આકારણી પૂરી કરવા સિહતનાં સાવચેતીનાં આવશ્યક પગલાં લેવાં જ જોઈએ. તમારે
તાલીમ દરમ્યાન સંપક� કરવાનુ,ં અને કે ટલીક રમતો માટે , તમામ પ્રવૃિ�ઓમાં સંપક� માં
આવવાનું ટાળવું જોઈએ. સંપક� ટાળવાનો અથ� તમારી રમત માટે શું થાય તેના ઉપરનું
માગ�દશ�ન વાંચો.
તમારે એકલાએ, વધુમાં વધુ 6 લોકોના જૂ થમાં કે વધુમાં વધુ 2 ઘરોનાં ગમે તેટલી
સંખ્ યાનાં લોકો સાથે કસરત કરવા માટે ઇનડોર લેઝરની સુિવધાઓ ખૂલી શકે છે .
તમારે આ માગ�દશ�નનું પાલન કરવું જોઈએઃ
● ઇં ગ્લેન્ડમાં ઘાસનાં મેદાનો પરની રમતો અને ફૂરસદના સમયની પ્રવૃિ�ઓ

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

શ્રે� કોટીનાં રમતવીરો
શ્રે� કોટીનાં રમતવીરો (અથવા જેઓ અિધકૃ તપણે શ્રે� કોટીનાં રમતોના માગ� પર
હોય તેઓ) સ્પધા� તેમજ તાલીમ માટે મોટી સંખ્ યાનાં જૂ થોમાં ઇનડોર પણ મળી શકે
છે . જ�ર હોય તો તેમના પ્રિશ�કો, અથવા જો તેઓ 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 કે ટલાં
લોકો હાજરી આપી શકે તે સ્થળ પર સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ સાથે કે ટલાં લોકોને
સલામતીપૂવ�ક સમાવી શકાય છે તે પરથી ન�ી કરવામાં આવશે.
મૃતકનાં કુ ટુંબીજનો અને િમત્રો માટે ખાસ કરીને ફ્યૂનરલો અગત્યના પ્રસંગો હોય છે
અને તે એ હકીકતમાં પ્રિતિબંિબત થાય છે કે સમગ્ર મહામારી દરમ્યાન, ફ્યૂનરલોમાં
બી� �વન પ્રસંગો કરતાં લોકોની હાજરીની સંખ્ યા પર વધુ મયા�દા આપવામાં આવી
છે .
તેની સાથે જોડાયેલા ધાિમ�ક કે માન્યતા-આધાિરત સ્મૃિત કાય�ક્રમો, જેમ કે મૃતકની
યાદમાં કરવામાં આવતાં �ગરણો, િશલા સ્થાપન અને અિસ્થ િવસજ�ન જેવા કાય�ક્રમો

પણ વધુમાં વધુ 30 લોકોની હાજરીથી કરવાનું ચાલુ રહી શકે છે , જેમાં 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 માટે નું માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે .

લગ્�ો અને િસિવલ પાટ� નરશીપના પ્રસંગો અને રીસેપ્શનો
લગ્�, િસિવલ પાટ� નરશીપના પ્રસંગ કે રીસેપ્શનમાં વધુમાં વધુ 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 માટે નું
માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે .

�વનના અગત્યના પ્રસંગો
�વનના અગત્યના પ્રસંગો, જેમ 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

તમે િવિધ માટે ધાિમ�ક સ્થળે જઈ શકો છો. �ારે િવિધ ઇનડોર કરવામાં આવી રહી
હોય ત્યારે તમારે 6 જણાં કરતાં વધારે મોટા જૂ થોમાં હળવું મળવું ન જ જોઈએ, િસવાય
કે ત્યાં હાજર દરેક જણ (સપોટ� બબલો સિહત) 2 કરતાં વધુ ઘરોમાંથી આવેલાં લોકો ન
હોય. તમારે દરેક સમયે જૂ થો વચ્ચે સામાિજક અંતર �ળવવું જોઈએ.
�ારે િવિધ બહાર ખુલ્ લામાં કરવામાં આવી રહી હોય, ત્યારે તમારે 30 જણાં કરતાં વધુ
સંખ્ યાના જૂ થમાં લોકો સાથે હળવું મળવું ન જ જોઈએ. તમારે ધાિમ�ક સ્થળોના
સલામતીપૂવ�કના વપરાશ ઉપરની રા�� ીય માગ�દિશ�કા અનુસરવી જોઈએ.

વોલન્ટીયરીંગ તેમજ ધમા�દાને લગતી સેવાઓ
6 જણાં કે 2 ઘરોનાં લોકોનું ઇનડોર એકઠાં મળવાનુ,ં અથવા 30 કરતાં વધુ લોકોનું
આઉટડોર મળવાનું સ્વૈિચ્છક કે ધમા�દાની સેવાઓ પૂરી પાડવાના હેતુસર કરી શકાય
છે .
તમારે કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) દરમ્યાન વોલન્ટીયરીંગ કરવા ઉપરના
માગ�દશ�નનું પાલન કરવું જોઈએ.

બી� એવા સંજોગો �ાર ે તમે વધાર ે મોટા જૂ થોમાં ભેગાં
મળી શકો છો
વધારે મોટાં જૂ થોમાં મળવાનું એટલે કે 6 જણાં કે 2 ઘરોનાં લોકો કરતાં વધુ લોકોનું
ઇનડોર મળવાનું અથવા 30 કરતાં વધારે લોકોનું આઉટડોર મળવાનુ.ં

તમે વધારે મોટા જૂ થોમાં એકઠાં મળી શકોઃ

● ઈમજ�ન્સીમાં સહાયતા પૂરી પાડવા માટે , અને કોઈ ઈ� કે બીમારી ટાળવા
માટે , અથવા નુક્સાનના જોખમથી દૂ ર ભાગવા માટે (ઘરેલૂ દુવ્ ય�વહાર સિહત)
● 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 કરીને સાવચેતીનાં આવશ્યક પગલાં
લીધેલાં હોય.
● કોઈ ચૂંટણી કે લોકમતમાં મત આપવામાં સહાય કરવા માટે �ાં તેમ કરવાનું
વાજબીપણે જ�રી હોય (જેમ કે મતગણતરી કરવા કે કાનૂની િનરી�કો માટે ).

જે લોકો ચૂટ
ં ણીઓ કે લોકમતોમાં અમુક ચો�સ પિરણામ માટે ની ઝૂ ં બેશ કરી ર�ાં
હોય તેઓ કોિવડ-19 દરમ્યાન ચૂંટણીઓ અને લોકમતો ઉપરના માગ�દશ�ન અનુસાર
ઘરોનાં બારણે બારણે ફરીને તેમની પ્રચાર પ્રવૃિ� કરી શકે છે .
તમે િક્રિમનલ જિસ્ટસનાં રહેઠાણો અથવા ઈિમગ્રેશન ડીટે ન્શન સેન્ટરોમાં વધારે મોટી
સંખ્ યાનાં જૂ થોમાં એકઠાં થઈ શકો છો.

જો તમે િનયમો તોડશો તો
તમે મોટાં જૂ થોમાં મળશો તો પોલીસ તમારી સામે પગલાં લઈ શકે છે . આમાં
ગેરકાયદે સર થતાં મોટા મેળાવડાઓ િવખેરવાનો તેમજ દં ડ (િનિ�ત રકમના દં ડની
નોિટસો) �રી કરવાનો સમાવેશ થાય છે .
તમને પહેલીવારના ગુના માટે £200ના િનિ�ત રકમના દં ડની નોિટસ આપવામાં
આવી શકે છે , તે પછી બી� વધારાના ગુના માટે તે રકમ બમણી કરીને £6,400 સુધી
દં ડ કરવામાં આવી શકે .

જો તમે તમારા ઘરમાં ન રહેતાં હોય તેવાં 15થી વધુ લોકો સાથેની કોઈ હાઉસ પાટ�
જેવા ઈનડોર અંગત મેળાવડામાં જશો, તો તમને £800નો દં ડ થઈ શકે છે , જે તે પછી
ફરીથી કરવામાં આવતા દરેક ગુના માટે બમણો થઈને વધુમાં વધુ £6,400 સુધી થઈ
શકે છે .
જો તમે ગેરકાનૂની રીતે 30 કરતાં વધારે લોકોનો મેળાવડો ઇનડોર અથવા 50 કરતાં
વધુ લોકોનો આઉટડોર મેળાવડો ભેગો કરશો અથવા તે ભેગો કરવામાં સંડોવાયેલાં
હશો, તો પોલીસ તમને £10,000નો દં ડ કરી શકે છે .

કે ર હોમની મુલાકાતો
તમે કે ર હોમમાં કોઈની મુલાકાતે જઈ ર�ાં છો કે પછી ત્યાંના રહેવાસી હોમની બહાર
કોઈને ત્યાં મુલાકાતે જઈ ર�ાં છે તેના આધારે તેના િનયમો જુ દા છે .
કે ર હોમની મુલાકાતે જવું
રહેવાસીઓ પાંચ જેટલાં મુલાકાતીઓને િનયિમત મળવા બોલાવી શકે છે , જેમાંથી એક
િદવસે અથવા એક સાથે વધુમાં વધુ 2 મુલાકાતીઓ આવી શકે છે. મુલાકાતે આવતાં
લોકો હોમની અંદર આવે તે પહેલાં તેમનો કોિવડ-19 માટે નો નેગેિટવ ટે સ્ટ થયેલો હોવો
જોઈશે અને તેમણે રોગનો ફે લાવો થતાં રોકવા માટે ના િનયમોનું પાલન કરવાનું રહેશ.ે
કોિવડ-19 દરમ્યાન કે ર હોમ્સની મુલાકાતે જવાનું માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે .
કે ર હોમની બહાર ઓછા જોખમો સાથેની મુલાકાતો
કે ર હોમનાં જે રહેવાસીઓ હોમની બહાર ઓછી જોખમી મુલાકાતે જતાં હોય, જેમ કે
પાક� માં ચાલવા જવા માટે , તેમણે તેઓ પાછાં ફરે ત્યારે 14 િદવસ સુધી સેલ્ફ-

આઈસોલેટ નિહ કરવું પડે. કોિવડ-19 દરમ્યાન કે ર હોમની બહાર મુલાકાતે જવા િવશે
રહેવાસીઓ અને કે ર હોમ્સ માટે નું માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે .
સહાયતા સાથેનાં રહેઠાણોમાં રહેતાં લોકો માટે અલગ માગ�દશ�ન મળી શકે છે .

ઘરથી દૂ ર રાિત્ર રોકાણ કરવું
હોિલડેમાં રહેવા માટે નાં તમામ રહેઠાણો ફરીથી ખૂલી શકે છે . તમે આ સ્થળોએ રાિત્ર
રોકાણ કરી શકો છોઃ
● હોટે લ / બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ
● કૅ મ્પસાઈટ
● કૅ રવ
ે ૅન
● બોટ
● બીજું ઘર
● અન્ય રહેઠાણ.

તમે વધુમાં વધુ 6 જણાંના જૂ થમાં, અથવા જો હાજર રહેલ દરેક જણ 2 ઘરોનાં સભ્યો
હોય તો તેથી મોટા જૂ થમાં હોિલડે માટે ના રહેઠાણમાં રાિત્ર રોકાણ કરી શકો છો, (દરેક
ઘર જો લાયક બનતાં હોય તો પોતાના સપોટ� બબલનો તેમાં સમાવેશ કરી શકે છે ),
િસવાય કે કોઈ કાનૂની છૂટછાટ લાગુ પડતી હોય.
તમે િમત્રો અને કુ ટું બીજનો સાથે તેમના ઘરોમાં વધુમાં વધુ 6 જણાંના જૂ થમાં, અથવા
જો હાજર રહેલ દરેક જણ 2 ઘરોનાં સભ્યો હોય (સપોટ� બબલ્સ સિહત), તો તેથી મોટા
જૂ થમાં રાિત્ર રોકાણ પણ કરી શકો છો.
હોટે લો તેમજ અન્ય મહેમાન રહેઠાણો ઉપરનું વધુ માગ�દશ�ન ઉપલબ્ધ છે .

ઇં ગ્લેન્ડની અંદર મુસાફરી કરવી
�ાં શ� હોય ત્યાં તમારે અગાઉથી આયોજન કરવાનું અને સલામતીપૂવક
� મુસાફરી
કરવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.
તમે નીચેનાં સાવચેતીનાં પગલાં લઈને અગાઉથી આયોજન કરીને સલામતીપૂવ�ક
મુસાફરી કરી શકો છો–
● શ� હોય ત્યારે ચાલીને કે સાઇકલ પર �વ
● અગાઉથી યોજના કરીને ભીડ હોય તેવા સમયે કે માગ�એથી �હેર વાહનોમાં
ન �વ
● િનયિમત રીતે તમારા હાથ ધૂઓ કે સેિનટાઈઝ કરો
● �હેર વાહનો પર ચહેરા પર આવરણ પહેરો, િસવાય કે તમને તેમાંથી છૂટ
મળે લી હોય
● સ્થળમાં હવાની સારી અવરજવર હોવાની ખાતરી કરો. બારીઓ ખોલી
નાંખો, અથવા બી� કોઈ રીતે અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં તા� હવા આવવા દો

તમારે 6 જણાં કરતાં વધારે મોટા જૂ થોમાં એક અંગત વાહન ન જ વાપરવું જોઈએ,
(િસવાય કે હાજર દરેક વ્યિ� 2 કરતાં વધુ ઘરોનાં સભ્યો ન હોય), િસવાય કે તમે કોઈ
છૂટછાટ અપાયેલ કારણસર મુસાફરી કરી ર�ાં હો.
�હેર વાહનોનો સલામતીપૂવક
� ઉપયોગ કરવા સિહત, સલામતીપૂવ�ક મુસાફરી કરવા
ઉપર વધારાનું માગ�દશ�ન મળી શકે છે .

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

ઇં ગ્લેન્ડમાં આવવું
કોમન ટ� ાવેલ એિરયા એટલે કે સામાન્ય મુસાફરીના િવસ્તારો (યુ.કે ., રીપિબ્લક ઓફ
આયરલેન્ડ, ગન�સી તેમજ આઈલો ઓફ મૅન)ના જુ દા જુ દા ભાગોમાં, ત્યાંથી ઇં ગ્લેન્ડ
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 તમારે તપાસ કરી લેવી જોઈએ.
જો તમને કોમન ટ� ાવેલ એિરયાના (યુ.કે ., રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, ગન�સી તેમજ
આઈલ ઓફ મૅનના) બી� ભાગોમાંથી મુસાફરી કરવાની અનુમિત હોય, તો તમે
ઇં ગ્લેન્ડમાં પ્રવેશી શકો અને આવ્યા પછી તમારે �ોરન્ટીન કરવાની જ�રત નથી. જો
તમે ઇં ગ્લેન્ડમાં આવો જ, તો તમે શું કરી શકો અને શું ન કરી શકો તે ઉપરના
િનયંત્રણોનું પાલન કરવું જ પડશે.
ઈંગ્લેન્ડથી મુસાફરી કરીને બહાર જવું
કોમન ટ� ાવેલ એિરયાના (યુ.કે ., રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, ગન�સી તેમજ આઈલ ઓફ
મૅનના) જુ દા જુ દા ભાગોમાં એવા િનયમો અમલમાં હોઈ શકે છે જેના લીધે તમે
ઇં ગ્લેન્ડથી મુસાફરી કરીને ત્યાં ન જઈ શકો. ઇં ગ્લેન્ડ છોડીને યુ.કે .ના બી� ભાગોમાં,
રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, જસ�, ગન�સી અથવા આઈલ ઓફ મૅનમાં જવા માટે તમારે
વાજબી બહાનું બતાવવાની જ�ર નથી. તમે મુસાફરીની ગોઠવણો કરો તે પહેલાં તમે
જે સ્થળે જવા માગતાં હો ત્યાં શું િનયંત્રણો અમલમાં છે તેની તમારે તપાસ કરી લેવી
જોઈએ.
નોધ�ન આયરલેન્ડ જવું કે ત્યાંથી આવવું
નોધ�ન આયરલેન્ડ જવા કે ત્યાંથી આવવા પર કોઈ િનયંત્રણો નથી, જો તમે યુ.કે .ની
અંદરથી કે િવસ્તૃત કોમન ટ� ાવેલ એિરયા (રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, જસ�, ગન�સી

અને આઈલ ઓફ મૅન)માંથી મુસાફરી કરીને જતાં હો તો. કોમન ટ� ાવેલ એિરયાના જુ દા
જુ દા ભાગોમાં એવા િનયમો અમલમાં હોઈ શકે છે જેના લીધે તમે નોધ�ન આયરલેન્ડથી
મુસાફરી કરીને ત્યાં ન જઈ શકો. નોધ�ન આયરલેન્ડ છોડીને યુ.કે .ના બી� ભાગોમાં,
રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, જસ�, ગન�સી અથવા આઈલ ઓફ મૅનમાં જવા માટે તમારે
વાજબી બહાનું બતાવવાની જ�ર નથી. મુસાફરીની ગોઠવણો કરતાં પહેલાં તમે જે
સ્થળે જવા માગતાં હો ત્યાં શું િનયંત્રણો અમલમાં છે તેની તમારે તપાસ કરી લેવી
જોઈએ. આ માગ�દશ�નમાં નોધ�ન આયરલેન્ડ જવા અને ત્યાંથી આવવા ઉપરની સલાહ
પૂરી પાડવામાં આવી છે , જેમાં જો રાિત્ર રોકાણ કરવાનાં હો, તો રૅિપડ લૅટરલ ફ્લો ટે સ્ટ
કરવાની જ�િરયાત પણ સામેલ છે .
સ્કોટલેન્ડ જવું કે ત્યાંથી આવવું
સ્કૉિટશ કોરોનાવાઈરસ િનયમનો હેઠળ સ્કૉટલેન્ડની અંદર તેમજ સ્કૉટલેન્ડ અને
ઇં ગ્લેન્ડ, વેલ્સ, 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 વધારાનું માગ�દશ�ન મળી શકે છે .
વેલ્સ જવું કે ત્યાંથી આવવું
વેલ્સ જવા કે ત્યાંથી આવવા પર કોઈ િનયંત્રણો નથી, જો તમે યુ.કે .ની અંદરથી કે
િવસ્તૃત કોમન ટ� ાવેલ એિરયા (રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ, જસ�, ગન�સી અને આઈલ
ઓફ મૅન)માંથી મુસાફરી કરીને જતાં હો તો. કોમન ટ� ાવેલ એિરયાના જુ દા જુ દા
ભાગોમાં એવા િનયમો અમલમાં હોઈ શકે છે જેના લીધે તમે વેલ્સથી મુસાફરી કરીને
ત્યાં ન જઈ શકો. વેલ્સ છોડીને યુ.કે .ના બી� ભાગોમાં, રીપિબ્લક ઓફ આયરલેન્ડ,
જસ�, ગન�સી અથવા આઈલ ઓફ મૅનમાં જવા માટે તમારે વાજબી બહાનું
બતાવવાની જ�ર નથી. મુસાફરીની ગોઠવણો કરતાં પહેલાં તમે જે સ્થળે જવા માગતાં

હો ત્યાં શું િનયંત્રણો અમલમાં છે તેની તમારે 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 ઇં ગ્લેન્ડ છોડીને જવા પર કોઈ િનયંત્રણો હવેથી નથી,
પરં તુ યુ.કે .માં �હેર જનતાના આરોગ્ય તેમજ રસીકરણ કાય�ક્રમના ર�ણ માટે , તમારે
રૅડ અથવા ઍમ્બર િલસ્ટ્સ પર રહેલા દે શો કે પ્રાંતોમાં મુસાફરી ન કરવી જોઈએ.
જો તમે આમાંથી કોઈ દે શ કે પ્રાંતમાં �વ, તો તમારે તમારા ગંતવ્ય સ્થાન પરના
િનયમો અને ફોરેન, કોમનવેલ્થ એન્ડ ડેવલપેમન્ટ ઓિફસ (FCDO)ની મુસાફરીને લગતી
સલાહ જોવી જોઈએ. તમે �ાં પહેલાં મુલાકાતે જઈ આવ્યાં હો તે સ્થળે પાછાં જતાં હો
ત્યારે પણ તમારે આ કરવું જોઈએ.
યુ.કે .ની બહારથી ઇં ગ્લ�ડમાં મુસાફરી કરવી
મુસાફરી કરીને ઇં ગ્લેન્ડ આવી રહેલ તમામ મુલાકાતીઓ કોરોનાવાઈરસને લગતા
િનયંત્રણોના િનયમોને અધીન છે .
િવદે શથી તમે ઇં ગ્લેન્ડ આવો ત્યારે તમારે શું કરવું આવશ્યક છે તેનો આધાર તમે
આવતા પહેલાંના 10 િદવસમાં �ાં હતાં તેના પર રહેલો છે .
મુસાફરી કરીને ઇં ગ્લેન્ડ આવવાનું િવચારી રહેલાં લોકોએ યુ.કે .માં પ્રવેશવા ઉપરનું
માગ�દશ�ન અનુસરવું જોઈએ.
તમે જે દે શમાંથી મુસાફરી કરીને આવી ર�ાં હો તે કયા િલસ્ટ પર છે અને તમારે શું
કરવું જ�રી છે તે અહીંથી �ણો

ઇં ગ્લ�ડમાં મુલાકાતીઓ અને િવદે શી નાગિરકો માટે સલાહ
િવદે શી નાગિરકો રા�� ીય િનયંત્રણોને અધીન છે .
જો તમે યુકેની મુલાકાત લઈ ર�ાં હો, તો તમે ઘરે પાછા જઈ શકો છો. તમારે તપાસવું
જોઈએ કે તમારા લ�સ્થાન પર કોઈ પ્રિતબંધો છે કે કે મ.

ઘર બદલવું
તમે ઘર બદલી શકો છો.
એસ્ટે ટ અને ઘરો ભાડે આપતા એજન્ટો તેમજ ઘરનો માલસામાન ખસેડવાનું કામ
કરતી રીમૂવલ કં પનીઓ કામ ચાલુ રાખી શકે છે . જો તમે ઘર બદલવાનું િવચારતાં હો,
તો તમે મકાનો જોવા માટે જઈ શકો છો.
સલામતીપૂવ�ક ઘર બદલવા ઉપરની રા�� ીય માગ�દિશ�કા અનુસરો, જેમાં સામાિજક
અંતર રાખવાની, અંદર તા� હવા આવવા દે વી, અને ચહેરા પર આવરણ
પહેરવાની સલાહનો સમાવેશ થાય છે .

નાણાંકીય ટે કો
તમે ગમે ત્યાં રહેતાં હો, નાણાંકીય મદદ કદાચ મેળવી શકો.
ધંધામાં સહાયતા અને કોરોનાવાઈરસને કારણે જો તમારી પાસે કામ ન હોય તો
નાણાંકીય ટે કો મેળવવા ઉપર વધારે માિહતી જુ ઓ.

ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો

બી�ં વધારે સ્થળોને ખૂલવાની અનુમિત છે . તમે વધુમાં 6 જણાંના જૂ થમાં અથવા
વધુમાં વધુ 2 ઘરોનાં (તેમનાં સપોટ� બબલો સિહત) વધુ સંખ્ યાનાં સભ્યોના જૂ થમાં
ઈનડોર સ્થળોએ મુલાકાતે જઈ શકો છો.
કોિવડ-સુર�ાના િનયમો, સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગની આવશ્યકતાઓ, કામના સ્થળે
તેમજ ધંધાઓ અને �હેર સ્થાનોમાં લાગુ પડવાનું ચાલુ રહે છે .
ફરીથી ખૂલી શકે તેવા ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો
હોિસ્પટાિલટી સ્થળોનાં ઇનડોર સ્થાનો (કૅ ફે, બાર, પબ, સોિશયલ �લબો, સભ્યો
માટે ની �લબો સિહત) ફરીથી ખૂલી શકે છે . આલ્કોહોલ પીરસતાં કોઈ પણ સ્થળોએ
ગ્રાહકોએ એક જગ્યા પર બેસીને ઓડ� ર આપવાનો, સેવા લેવાની અને ખાવા/પીવાનું
રહેશે ("ટે બલ સિવ�સ"). સ્થળો પર શીશા પાઈપો જેવાં ધુમ્રપાનનાં સાધનો તે સ્થાન પર
વાપરવા માટે પૂરાં પાડવા પર પ્રિતબંધ છે .
િબન્ગો હોલ્સ, બોિલંગ ઍલીઝ તેમજ કે િસનોઝ જેવા મનોરં જનના ઇનડોર સ્થળો પણ
ફરીથી ખૂલી શકે છે , તેવી જ રીતે થીમ પાક� અને પ્રાણી સંગ્રહાલયો જેવા આઉટડોર
આકષ�ણોનાં ઇનડોર ભાગો પણ ફરી ખૂલી શકે છે . િસનમા તેમજ િથયેટરો જેવાં
આઉટડોર અને ઇનડોર કાય�પ્રદશ�નનાં સ્થળોને પણ ફરીથી ખૂલવાની અનુમિત છે.
બાળકો માટે ની બાળ સંભાળની તેમજ દે ખરેખ હેઠળની પ્રવૃિ�ઓ ગોઠવતા વ્યવસાયો
હવેથી કોઈ પણ સંજોગોમાં બધાં જ બાળકો માટે આ પ્રવૃિ�ઓ (રમતગમતો સિહત)
ગોઠવી શકે છે . રમતના ઇનડોર કે ન્દ્રો તેમજ િવસ્તારો પણ ફરીથી ખૂલી શકે છે .
બંધ રાખવાં જ જોઈએ તેવા ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો
સામાિજક સંપક� ઓછો કરવા માટે , કે ટલાક વ્યવસાયો, જેમ કે નાઈટ�લબો બંધ રહેવી
જ જોઈએ અથવા તેઓ કે વી રીતે માલ-સામાન અને સેવાઓ પૂરાં પાડે છે તેના પરના
િનયંત્રણોનું પાલન કરવું જ જોઈએ.

ઇં ગ્લેન્ડમાં ધંધા વ્યવસાયો અને સ્થળો પરનાં િનયંત્રણો ઉપર વધારે માગ�દશ�ન મળી
શકે છે જે સમ�વે છે કે 4થા પગલા પર અમે કયાં િનયંત્રણો હળવાં કરીશું, જે ઈવેન્ટ
રીસચ� પ્રોગ્રામ, સોિશયલ િડસ્ટિન્સંગ તેમજ કોિવડ-િસ્થિતના સિટ� િફકે શનની
સમી�ાઓને અધીન રહેશ.ે

આરોગ્ય સંભાળ અને �હે ર સેવાઓ
NHS અને તબીબી સેવાઓ ખુલ્ લી છે , જેમ કે ઃ
● 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 પાડવાનું ચાલુ
રાખ્યું છે . જો કોઈ પણ વ્યિ�ને કોઈ પણ પ્રકારની તબીબી સંભાળની જ�રત હોવાનું
લાગે તો તેઓ આગળ આવીને મદદ મેળવે તે ખૂબ જ અગત્યનું છે .
મોટાભાગની �હેર સેવાઓ ચાલુ રહેશ.ે આમાં સમાવેશ થાય છે ઃ
● જોબસેન્ટર પ્લસ સ્થાનો
● કોટ� અને પ્રોબેશન સેવાઓ
● નાગિરક નોંધણી કચેરીઓ

● પાસપોટ� અને િવઝા સેવાઓ
● ગુનાનો ભોગ બનેલાં લોકોને પૂરી પાડવામાં આવતી સેવાઓ
● કચરો ફ� કવાના અથવા િરસાયિ�લંગ કે ન્દ્રો
● MOT કરાવવું

ડ� ાઈિવંગ લેસનો તેમજ ગાડી ચલાવતાં શીખવું
ડ� ાઈિવંગ ટે સ્ટ્સ અને ડ� ાઈિવંગ લેસનો ફરીથી શ� કરી શકાય છે . કોરોનાવાઈરસ
દરમ્યાન ગાડી ચલાવતાં શીખવા િવશે વધારાનું 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� ગુડ્ ઝ વેિહકલ LGV) ચલાવવાની તાલીમ
● ડ� ાઈિવંગ ઈન્સટ� ક્ટર તરીકે ની તાલીમ

નીચે જણાવ્યા પ્રકારના ટે સ્ટ્સ ફરીથી શ� થશેઃ
● લેિખત ટે સ્ટ્સ
● મોટરસાઈકલના ટે સ્ટ્સ
● LGV ચલાવવાના ટે સ્ટ્સ
● ગાડી અને ટ� ે ઈલરો ચલાવવાના ટે સ્ટ્સ

