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તમારો NHS ,માકં: [NHS ,માકં]  

િ-ય [દદ"], 

 

રા./0ય લોકડાઉન દરિમયાન તબીબી ર0તે અ:યતં સવેંદનશીલ લોકો માટ? મહ:વAણૂD સલાહ 

4 /01આુર3 2021 ના રોજ, વડા -ધાને દ:શભરમા ંCOVID-19 ના ઉ?ચ અને વધતા જતા 

ક:સોનો સામનો કરવા માટ: એક નવી રાGH3ય લોકડાઉનની /હ:રાત કર3. દર:કને નવા 

રાGH3ય િનયJંણોLુ ંપાલન કરNુ ંઆવOયક છે, Qમા ંઆ શામેલ છે: 

1. લોકોને િવિશGટ હ:Rઓુ િસવાય, ઘર: રહ:વાની જUર છે. 

2. િવિશGટ હ:Rઓુ િસવાય, તમે સાથે ન રહ:તા લોકો સાથે એકJીત થવાથી બચો. 

3. આિતXય અને Yબન-આવOયક Zટક Qવા ક:ટલાક [યવસાયો અને \થળોએ બધં 

રાખNુ.ં 

4. બાળકો અને 1વુાનોને ફ:`આુર3ની અડધી 'દુત aધુી bૂર\થ શીખવા માટ: સમથdન 

આપો, સવેંદનશીલ બાળકો અને જટ3લ કામદારોના બાળકો િસવાય ક: Q હe 

શાળામા ંભણી શક: છે. 

નવી રાGH3ય લોકડાઉન -િતબધંો એવા િનયમો છે Q દર:કને લાf ુપડ: છે અને Qને દર:કએ 

અLસુરવા જોઈએ. આ િનયમોની સhંણૂd િવગતો ઓનલાઇન gov.uk/coronavirus પર મળ3 

શક: છે. 

લોકડાઉનના ભાગ Uપે, સરકાર તમામ તબીબી jkGટએ અlયતં સવેંદનશીલ લોકોને પોતાને 

બચાવવા માટ: વધારાના રmણ આપવાના પગલા ભરવાની સલાહ પણ આપી રહ3 છે. આ 

7 /01આુર3 2021 



 
 

સલાહ 21 ફ:`આુર3 2021 aધુી લાf ુરહ:શે. જો સલાહ તે તાર3ખથી આગળ ચાn ુરાખવાની 

છે, તો અમે તમને વo ુમાpહતી સાથે ફર3થી લખીqુ.ં 

અમે તમને પJ લખી રrા છ3એ કારણ ક: તમને અગાઉ કોઈ [યstત તબીબી ર3તે અlયતં 

સવેંદનશીલ હોવાLુ ંમાનવામા ંઆવે છે અને તેથી જો તમે COVID-19 થી પીpડત થાવ છો 

તો uબૂ અ\વ\થ થવાLુ ંજોખમ છે. આ પJમા ંતમાર3 /તને ક:વી ર3તે aરુYmત રાખવી 

અને વo ુસહાય ક:વી ર3તે મેળવવી તે િવશેની મહlવhણૂd સલાહ છે. તેમા ંતબીબી ર3તે 

અlયતં સવેંદનશીલ બાળકો અને 1વુાન લોકો માટ: િવિશGટ સલાહ શામેલ છે. 

vયાર: તમને તમાર3 /તને aરુYmત રાખવામા ંસહાય કરવા આ વધારાના સાવચેતીના ંરmણ 

આપનારા પગલાનેં અLસુરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે, lયાર: આ કાયદો નહw પણ 

સલાહ છે. તમાર:, જો ક:, દર:કને લાf ુપડ: તેવા લોકડાઉન િનયમોLુ ંપાલન કરNુ ંઆવOયક 

છે. 

જો તમે એવા mેJમા ંરહ:તા હોવ Q અગાઉ ટાયર 4 મા ંહતો, તો તમને તાQતરમા ંએક 

પJ મxયો હશે Q તમને રmણ આપવાની સલાહ આપે છે. આ પJ હવે તે એકને બદલે 

છે, અને તમાર: આ પJમા ંિનદy િશત માગdદશdન અને સમય અવિધLુ ંપાલન કરNુ ંજોઈએ. 

સલાહ સEેંપ 

તબીબી ર3તે અlયતં સવેંદનશીલ લોકોને શz તેટnુ ંઘર: રહ:વાની સલાહ આપવામા ંઆવે 

છે. તમે કસરત કરવા અથવા \વા\Xય 'લુાકાતોમા ંભાગ લેવા માટ: કાળehવૂdક બહાર જઇ 

શકો છો. જો તમે કર3 શકો તો તમને ઘર:થી કામ કરવાની ભારhવૂdક સલાહ આપવામા ં

આવે છે. જો તમે ઘર:થી કામ કર3 શકતા નથી, તો તમાર: કામ ેજNુ ંજોઈએ નહw. તમે 

કોરોનાવાયરસ જોબ ર3ટ:0શન \ક3મ (ફલ{) માટ: પાJ હોઈ શકો છો. આ પJ ઔપચાpરક 

રmણની aચૂના છે અને તમારા એ}~લોયર માટ: તે બતાવવા માટ: hરુાવા તર3ક: કાયd કર3 

શક: છે ક: તમે 5 /01આુર3થી 21 ફ:`આુર3 2021 aધુી તમારા ઘરની બહાર કામ કર3 શકતા 

નથી, Qમા ંકાLનૂી માદંગી (SSP) હ:Rઓુનો સમાવેશ છે. 

�ૃપા કર3ને ખાતર3 કરો ક: તમારા e.પી. પાસે તમારા ઘરના સરનામા ંઅને, જો શz હોય 

તો, એક [યstતગત ઇમેઇલ સરનામા સpહતની નવીનતમ સપંકd િવગતો છે, Qથી ભિવGયમા ં

માગdદશdન બદલાઇ /ય તેવા સજંોગોમા ંઅમે ઝડપથી તમારો સપંકd કર3 શક3એ. 



 
 

જો તમને માગdદશdનLુ ંપાલન કરવામા ંસહાય માટ: કોઈ વધારાની સહાયની જUર હોય, તો 

તમાર3 \થાિનક કાઉs0સલ મદદ કર3 શક: છે. તમે તમાર3 કાઉs0સલનો સપંકd કર3 િશk�ડ�ગ 

સપોટd વેબસાઇટ પર સપોટd માટ: ન�ધણી કર3 શકો છો: www.gov.uk/coronavirus-shielding-

support 

તબીબી ર0તે અ:યતં સવેંદનશીલ બાળકો અને Hવુાન લોકો માટ? સલાહ 

અમા�ંુ વતdમાન �ાન aચૂવે છે ક: વાયરસને કારણે uબૂ ઓછા બાળકોમા ંગભંીર બીમાર3Lુ ં

ઉ?ચતમ જોખમ રહ:nુ ંછે. તેથી ડોકટરો એવા તમામ બાળકો અને 1વુાન લોકોની સમીmા 

કર3 રrા છે ક: Qઓને શUઆતમા ંતબીબી ર3તે અlયતં સવેંદનશીલ તર3ક: ઓળખવામા ં

આ[યા હતા ક: તેની ખાતર3 કરવા માટ: ક: તેઓને હe પણ સૌથી વo ુજોખમ હોવાLુ ં

માનવામા ંઆવે છે.  

જો આ પJ કોઈ બાળક અથવા 1વુાન [યstતને સબંોિધત કરવામા ંઆવે છે, અને તમે હe 

aધુી તમારા બાળકના હોs\પટલના ડૉtટર અથવા e.પી.થી આ િવશે ચચાd કરવા માટ: 

સાભંx1ુ ંનથી, તો �ૃપા કર3ને તમારા બાળકની સામા0ય ર3તે તબીબી સભંાળ hરૂ3 પાડ: છે 

તેનો સપંકd કરો અને તપાસો ક: તેઓને હe પણ તબીબી ર3તે અlયતં સવેંદનશીલ માનNુ ં

જોઈએ ક: નહw. જો તમે પહ:લાથી જ તમારા બાળકના ડોકટરો સાથે આ િવશે ચચાd કર3 છે 

અને તેઓએ hkુGટ આપી છે ક: તમારા બાળકને હe પણ તબીબી jkGટએ અlયતં 

સવેંદનશીલ માનવામા ંઆવે છે, તો તેઓએ આ પJની સલાહને અLસુરો. 

IવાIJય અને સભંાળની પહLચ 

�ૃપા કર3ને યાદ રાખો ક: NHS NOુPુ ંછે, અને અમે તમને િવનતંી કર3એ છ3એ ક: તમાર: 

જUર3 બધી NHS સેવાઓનો વપરાશ ચાn ુરાખવો જોઈએ. તમારા માટ: એકલા સભંાળવાના 

-યlનો કરતા NHSનો ઉપયોગ કરવો વo ુસલામત છે. 

જો તમે તમારા \વા\Xય પર COVID-19 ની અસર િવશે Yચ�િતત છો, તો તમારા e.પી., 

હોs\પટલના �tલિનિશયન સાથે વાત કરો અથવા NHS111 નો ઉપયોગ કરો. મદદ અને 

સહાયને એtસેસ કરવા િવશેની વo ુમાpહતી જોડાયેલ માગdદિશ�કામા ંમળ3 શક: છે. 

તબીબી jkGટએ અlયતં સવેંદનશીલ લોકોને સામા0ય વ\તી પહ:લા ંઅને રસીકરણ અને 

રસીકરણ સ1ંtુત સિમિત (JCVI) ની સ1ંtુત સિમિત �ારા િનધાdpરત અ�તા �કુમના અLUુપ 



 
 

COVID-19 સામેની રસીકરણની -ાધા0યતા -ા~ત થશે. તમને zાર: અને ક:વી ર3તે રસી 

મેળવવા માટ: આમિંJત કરવામા ંઆવશે તેની વo ુમાpહતી સાથે NHS �ારા ફર3થી સપંકd 

કરવામા ંઆવશે.  

રસી તમને COVID-19 થી બચાવવા મહlવનો ફાળો આપે તેવી સભંાવના છે. અમે અપેmા 

રાખીએ છ3એ ક: ફ:`આુર3ના મ�યભાગ aધુીમા ંતમને રસીનો -થમ ડોઝ આપવામા ંસmમ 

થઈ જશે.  

તમા�ંુ \થાિનક NHS aિુનિ�ત કરશે ક: તમે શz તેટલી સલામત રસી, તેમજ કોઈપણ 

સભંાળ અને સહાયતા -ા~ત કર3 શકો. જો તમાર3 પાસે રસીના બનેં ડોઝ હોય, તો પણ 

તમાર: આ aચૂનાLુ ંપાલન આગળની aચૂના aધુી કરવાLુ ંચાn ુરાખNુ ંજોઈએ કારણ ક: 

અમે બધા �ૂથોમા ંરસીકરણની અસરLુ ં'�ૂયાકંન કરવાLુ ંચાn ુરાખીએ છ3એ. તમે Q 

લોકોની સાથે રહો છો lયા ંaધુી /હ:ર આરો�યના િનયમો અને માગdદશdનLુ ંપાલન કરવાLુ ં

ચાn ુરાખNુ ંજોઈએ, vયા ંaધુી તેઓ \થાને છે, Qમા ંતમને રસી મળ3 છે ક: નહw અને જો 

તેમને રસી મળ3 હોય તો પણ.  

સામા0ય આરો�યને સપોટd આપવા માટ: �tલિનકલી અિત સવેંદનશીલ એવા તમામ h�ુત 

વયના લોકો માટ: મફત 4 મpહનાની િવટાિમન ડ3 સ�~લમે0ટની ઓફર સરકાર લબંાવી રહ3 

છે. જો તમે પહ:લાથી અરe કર3 નથી, તો તમે www.nhs.uk/get-vitamin-d પર અહw 

ન�ધણી કરાવી શકો છો. ઓ~ટ-ઇન -p�યા દરિમયાન િવટાિમન ડ3 hરૂવણીઓ aરુYmત ર3તે 

ક:વી ર3તે લેવી તે �ગેLુ ંવo ુમાગdદશdન આપવામા ંઆવશે. 

 
21 ફ:`આુર3ના રોજ આ માગdદશdન સમા~ત થાય તે પહ:લા,ં અમે તમને પpરs\થિતમા ંફ:રફાર 

થતા ંજ તમને અપડ:ટ કરવાLુ ંચાn ુરાખીqુ ંઅને તમને વo ુસલાહ આપીqુ.ં ફર3 એકવાર, 

અમે તમાર3 /તને અને અ0ય લોકોને aરુYmત રાખવાના તમારા -યlનો બદલ તમારો 

આભાર માનીએ છ3એ. 

 
 
 
 
 
 



 
 

આપનો \નેહાધીન, 

 
 
 
 
 

 
 
MATT HANCOCK       ROBERT JENRICK  
આરો�ય અને સામા�જક સભંાળ માટ: રાvય સYચવ  આવાસ, સ'દુાયો અને \થાિનક 

સરકાર માટ: રાvય સYચવ 

 

આ પR GOV.UK પર, સરળ વાચંવા સSહત િવિવધ ભાષાઓ અને IવWપોમા ં

ઉપલXધ છે. ઑSડઓ, [ેઇલ, મોટ0 િ]^ટ માટ? 0303 1239999 પર RNIB ને કૉલ 

કરો  



 
 

તબીબી ર0તે અ:યતં સવેંદનશીલ લોકો માટ? માગDદશDન 

આ માગdદશdન ��લે0ડના તબીબી ર3તે અlયતં સવેંદનશીલ લોકો માટ: છે. 

સhંણૂd માગdદશdન gov.uk/coronavirus પર ઓનલાઇન મળ3 શક: છે. આ ખાસ કર3ને તબીબી 

ર3તે અlયતં સવેંદનશીલ લોકો માટ: વધારાLુ ંમાગdદશdન છે, આ બચાવના પગલાનેં 

અLસુર3ને તમને વાયરસથી બચાવવા તમાર3 સહાય માટ:. 

આ માગdદશdન ફtત તબીબી ર3તે અlયતં સવેંદનશીલ [યstતઓને લાf ુપડ: છે. તબીબી 

ર3તે અlયતં સવેંદનશીલ એવા કોઈની સાથે ઘરમા ંરહ:તા અ0ય લોકોને આ માગdદશdનLુ ં

પાલન કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવતી નથી.  

 
સામાaકકરણ 

નNુ ંરાGH3ય લોકડાઉન માગdદશdન, Q દર:કને લાf ુપડ: છે, એનો અથd એ છે ક: તમાર: તે 

માગdદશdનમા ંિનધાdpરત મયાdpદત હ:Rઓુ િસવાય તમારા ઘર અને બગીચાની બહાર ન જNુ ં

જોઈએ અથવા બહાર ન જNુ ંજોઈએ. 

અમે તબીબી ર3તે અlયતં સવેંદનશીલ લોકોને શz તેટnુ ંઘર: રહ:વાની સલાહ આપી રrા 

છ3એ. 

તમે હe પણ કસરત માટ: અથવા આરો�ય 'લુાકાતોમા ંભાગ લેવા માટ: બહાર જઇ શકો 

છો, પરંR ુતમારા ઘરની બહારના લોકો સાથેના બધા સપંકdને ઓછામા ંઓ� ંરાખવાનો 

-યlન કરો, અને [ય\ત િવ\તારોને ટાળો. 

તમે હe પણ તમારા સપોટd બબલથી મળ3 શકો છો, પરંR ુvયા ંaધુી તેઓ તમારા સપોટd 

બબલનો ભાગ ન હોય lયા ંaધુી તમે eવતા નથી તેવા અ0ય લોકોને તમે મળ3 શકતા 

નથી. બહાર, તમે કસરત માટ: બી/ ઘરના એક [યstતને મળ3 શકો છો. આ [યાપક 

રાGH3ય િનયમોનો એક ભાગ છે Q દર:કને લાf ુપડ: છે. 

તમારા ઘરના અ0ય લોકોથી 2 મીટર bૂર રહ:વાનો -યાસ કરો, ખાસ કર3ને જો તેઓ 

વાયરસના લmણો દશાdવે છે અથવા તેઓને \વ-અલગ થવાની સલાહ આપવામા ંઆવી છે. 



 
 

કામ 

તમને ઘર:થી કામ કરવાની ભારhવૂdક સલાહ આપવામા ંઆવે છે કારણ ક: તમારા િવ\તારમા ં

વાયરસના સપંકdમા ંઆવવાLુ ંજોખમ હાલમા ંવધાર: હોઈ શક: છે. જો તમે ઘર:થી કામ કર3 

શકતા નથી, તો તમાર: કામે જNુ ંજોઈએ નહw. 

તમે તમારા નોકર3દાતા સાથે વૈક��પક �િૂમકા લેવાની વાત કર3 શકો છો અથવા તમારા 

કાયdકાર3 દાખલાને અ\થાયીUપે બદલવા માગંો છો Qથી શz હોય lયાથંી ઘર:થી કામ કર3 

શકો. 

જો તમાર: ઘર:થી કામ કરવા માટ: સહાયની જUર હોય તો તમે એtસેસ � ૂવકd માટ: અરe 

કર3 શકો છો. એtસેસ � ૂવકd એ કાયdmમતાના િવકલાગંતા સબંિંધત વધારાના ખચd માટ: 

સમથdન આપશે Q એ}~લોયર �ારા hરૂા પાડવામા ંઆવતા ં-માણ�તૂ વાજબી ગોઠવણોથી 

વo ુછે. 

જો તમે વૈક��પક ગોઠવણી કર3 શકતા નથી, તો તમારા નોકર3દાતા તમને કોરોનાવાયરસ 

જોબ ર3ટ:0શન \ક3મ હ:ઠળ ર/ મ�ૂંર કર3 શકશે, Q એિ-લ 2021 ના �ત aધુી 

વધારવામા ંઆ[1ુ ંછે. આ શz છે ક: ક:મ તે િવશે તમાર: તમારા નોકર3દાતા સાથે વાતચીત 

કરવી જોઈએ. 

Qમ ક: તમને કામમા ંન આવવાની સલાહ આપવામા ંઆવી રહ3 છે, તમે કાLનૂી બીમાર 

પગાર (SSP) અથવા રોજગાર સહાય ભX�ુ ં(ESA) માટ: પાJ થઈ શકો છો. ઔપચાpરક 

િશk�ડ�ગ પJ તમને -ા~ત થશે તે તમારા એ}~લોયર અને કાયd અને પે0શન િવભાગ માટ: 

hરુાવા તર3ક: કાયd કરશે ક: Q તમને રmણની સલાહ આપવામા ંઆવે છે અને તેના માટ: 

પાJ હોઈ શક: છે SSP અથવા ESA. 

�ુ�ંુબના સ�યો ક: Qઓ તબીબી jkGટએ અlયતં સવેંદનશીલ નથી, તેઓ રાGH3ય લોકડાઉન 

માગdદશdનમા ંિનધાdpરત િવશાળ િનયમો અLસુાર, ઘર:થી કામ કરવામા ંઅસમથd હોય તો 

તેઓએ કામમા ંજNુ ંજોઈએ. 

 



 
 

િશEણ સેSટbcસ 

Qમ ક: COVID-19 િવશેLુ ંઆપ ુ ં�ાન વ�1ુ ંછે, હવે આપણે /ણીએ છ3એ ક: વાયરસને 

લીધે uબૂ ઓછા બાળકો અને 1વુાનોમા ંગભંીર બીમાર3 Lુ ંજોખમ છે. તેથી ડોકટરો એવા 

તમામ બાળકો અને 1વુાન લોકોની સમીmા કર3 રrા છે ક: Qઓને શUઆતમા ંતબીબી ર3તે 

અlયતં સવેંદનશીલ તર3ક: ઓળખવામા ંઆ[યા હતા ક: તેની ખાતર3 કરવા માટ: ક: તેઓને 

હe પણ સૌથી વo ુજોખમ હોવાLુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 

જો તમે પહ:લાથી જ તમારા બાળકના ડોકટરો સાથે આ િવશે ચચાd કર3 છે અને તેઓએ 

hkુGટ આપી છે ક: તમારા બાળકને હe પણ તબીબી jkGટએ અlયતં સવેંદનશીલ માનવામા ં

આવે છે, તો તમારા બાળકને આ રmણ આપવાની સલાહને અLસુરવી જોઈએ. 

વતdમાન રાGH3ય લોકડાઉન હ:ઠળ, બાળકો સવેંદનશીલ બાળકો અને જpટલ કામદારોના 

બાળકો િસવાય, ફ:`આુર3ની અડધી 'દુત aધુી bૂર\થ શીખશે, Qઓ હe શાળામા ંભણી શક: 

છે. 

તબીબી ર3તે અlયતં સવેંદનશીલ બાળકો અને 1વુાનોએ શાળા ક: અ0ય શૈmYણક સેpટ��સમા ં

ન આવNુ ંજોઈએ, કારણ ક: સ'દુાયમા ંવાયરસના સપંકdમા ંઆવવાLુ ંજોખમ હવે uબૂ 

વધાર: છે. તમાર3 શાળા અથવા કોલેજ તમે ઘર: િશmણ ચાn ુરાખી શકવા માટ: યો�ય 

ગોઠવણ કરશે. 

dસુાફર0 

 
તમને સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક: શz તેટnુ ંવo ુઘર: જ રહ:Nુ ંજોઈએ અને vયા ંaધુી 

જUર3 ન હોય lયા ંaધુી 'સુાફર3 ન કરવી (દા.ત. આરો�ય 'લુાકાતમા ંભાગ લેવા). 
 
ખર0દ0 

 
તમને bુકાનો પર ન જવાની સલાહ આપવામા ંઆવી છે. જો તમે આ કર3 શકો તો 

ઓનલાઇન શોિપ�ગનો ઉપયોગ કરો, અથવા તમારા માટ: શોિપ�ગ એકિJત કરવા અને 

પહ�ચાડવા માટ: અ0ય લોકોને hછૂો (િમJો અને �ુ�ંુબ, \થાિનક \વયસેંવકો અથવા NHS 

\વયસેંવક -િતસાદકતાdઓ). 



 
 

 
જો તમાર3 સાથે કોઈ ખર3દ3 માટ: આવી શક: એવી િવ¡ાસપાJ [યstત ન હોય તો તમે 

aપુરમાકyટ pડYલવર3 \લો¢સમા ંઅ�તાની એtસેસની િવનતંી માટ: તમે  ર�જ\ટર  કર3 શકો 

છો. જો તમાર3 પાસે aપુરમાકyટ pડYલવર3 \લોટમા ંપહ:લેથી જ -ાધા0યતા છે, તો તે ચાn ુ

રહ:શે - તમાર: આગળ કંઇ કરવાની જUર નથી ન�ધણી કરતી વખતે તમને તમારા NHS 

નબંર માટ: hછૂવામા ંઆવશે. તમે તેને NHS �ારા મોકલવામા ંઆવેલ કોઈપણ પJ પર 

અથવા િ-k\�~શન પર મળ3 શક: છે. 

સાઇટ પર ન�ધણી તમને અ�તા આપે છે. તેનો અથd એ નથી ક: તમે ચો£સપણે pડYલવર3 

\લોટ મેળવશો. જો તમે aપુરમાકyટ pડYલવર3ની એtસેસ મેળવવા માગંતા હો, તો તમાર: 

ઓછામા ંઓ� ંએક aપુરમાકyટ અને ¤કુ \લો¢સ /તે જ એક એકાઉ0ટ સેટ કરNુ ંપડશે. 

જો તમને aપુરમાકyટ pડYલવર3 \લો¢સમા ંઅ�તાના -વેશ માટ: ન�ધણી કરવા માટ:ના સપોટd 

સpહત અ0ય -કારની સહાયની જUર હોય, તો તમાર: તમાર3 \થાિનક કાઉs0સલનો સીધો 

સપંકd કરવો જોઈએ. તમાર3 \થાિનક કાઉs0સલ  ક:વી ર3તે મદદ કર3 શક: છે તે શોધો. 

 
 
દવાઓ 

તમને ભારhવૂdક સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક: ફામdસીમા ંન જશો. 

-થમ pક\સામા,ં તમાર: hછૂNુ ંજોઈએ ક: કોઈ િમJો, �ુ�ંુબ અથવા \વયસેંવકો તમારા માટ: 

દવાઓ એકિJત કર3 શક: છે. 

જો િમJો અને �ુ�ંુબ તમારા માટ: તમાર3 દવાઓ એકિJત કરવામા ંસમથd ન હોય, અને તમે 

અને / અથવા ફામdસી કોઈ \વયસેંવકની [યવ\થા કરવામા ંઅસમથd હોય, તો પછ3 તમે 

મફત દવાઓ િવતરણ માટ: પાJ છો. �ૃપા કર3ને તમાર3 ફામdસીનો સપંકd કરવા માટ: તેમને 

જણાવો ક: તમે તબીબી Uપે અlયયં સવેંદનશીલ છો અને તમને તમાર3 દવાઓ 

પહ�ચાડવાની જUર છે, અને તેઓ િન:q�ુકપણે આની [યવ\થા કરશે. 

સભંાળ અને સહાયની પહLચ ]ાgત કરવી 

 



 
 

તમે હe પણ તમાર3  સપોટd બબલના લોકોથી ઘર: ઘર: અનૌપચાpરક સભંાળ મેળવી શકો 

છો. 

તમે હe પણ [યવસાિયક સામા�જક સભંાળ અને તબીબી [યાવસાિયકો પાસેથી ઘર: સભંાળ 

મેળવી શકો છો. 

અમે તમને તમાર3 હાલની \વા\Xયની s\થિત અને આરો�યની કોઈપણ નવી Yચ�તાઓ માટ: 

NHS અને અ0ય આરો�ય -દાતાઓનો ઉપયોગ ચાn ુરાખવાની િવનતંી કર3એ છ3એ.  

 
ઑનલાઇન પરામશd �ારા તમારા આરો�ય [યવસાયીનો સપંકd કરવો અથવા hનુરાવિત�ત 

િ-k\�~શનોનો ઑડdર આપવા સpહત, તમે ઘર:થી NHS સેવાઓની ¦ેણીની પહ�ચ -ા~ત કર3 

શકો છો. વo ુ/ણવા માટ:, 'લુાકાત લો www.nhs.uk/health-at-home, અથવા NHS એપ 

ડાઉનલોડ કરો. જો તમને તાક3દ3 તબીબી આવOયકતાની જUર હોય તો, NHS 111 ને કૉલ 

કરો, તબીબી ઇમરજ0સી માટ:, 999 ડાયલ કરો. 

 
જો તમને [યstતગત સભંાળની જUર હોય તો, તમે મેળવી શકો છો. તમાર3 \થાિનક NHS 

સેવાઓ સાર3 ર3તે aસુ§ત છે અને તમને aરુYmત રાખવા માટ: કાયdરત છે. 

 
તમારા માનિસક \વા\XયLુ ં�યાન રાખNુ ંપણ ખર:ખર મહlવLુ ંછે. દર:ક મનની બાબતો  

 વેબસાઇટ અને સલાહ અને [યવહા�ુ પગલા ંમાટ: ક: Q તમે આ રોગચાળા દરિમયાન 

તમાર3 aખુાકાર3ને સપોટd આપવા અને તમારા માનિસક \વા\XયLુ ંસચંાલન કર3 શકો છો. જો 

તમે અથવા તમે Qની સભંાળ લો છો તે માનિસક \વા\Xય સકંટનો સામનો કર3 રrા ંછો, તો 

અમે તમને તરત જ એક \થાિનક \વા\Xય [યવસાયીનો સપંકd કરવાની િવનતંી કર3એ 

છ3એ . 

 
કોઈપણ સભંાળ આપનાર અથવા 'લુાકાતીઓ ક: Q તમાર3 રો�જ�દ3 જUpરયાતોને સમથdન 

આપે છે તે 'લુાકાત લેવાLુ ંચાn ુરાખી શક: છે. આ તમાર3 સભંાળમા ંરહ:લા બાળક અથવા 

1વુાન [યstત માટ: પણ લાf ુપડ: છે. તેઓએ સામાeક �તર માગdદશdન Lુ ંપાલન કરNુ ં

જોઈએ Qમા ંિનકટતમ ક: [યstતગત સપંકd આવOયક નથી. 

તમાર: \થાિનક સખાવતી સ\ંથાઓ અને સ\ંથાઓ તેમ જ NHS \વયસેંવક -િતસાદકારોના 

સપોટdને એtસેસ કરવાLુ ંચાn ુરાખNુ ંજોઈએ. શોિપ�ગ અને દવાઓ પહ�ચાડવામા ંમદદ 



 
 

કરવા ઉપરાતં, એનએચએસ \વયસેંવક -િતસાદકારો િનયિમત, મૈJીhણૂd ફોન કોલ અને 

આરો�ય િનમ  ૂકંમા ંઅને lયાથંી પpરવહન કરવામા ંમદદ કર3 શક: છે. 

સહાયતા ગોઠવવા સવાર: 8 વા�યાથંી રાJે 8 વા�યા ંaધુી 0808 196 3646 પર કૉલ કરો 

અથવા NHS \વયસેંવી ર3\પો0ડરો વેબસાઇટની 'લુાકાત લો.  

 
વધારાના સપોટD  માટ? નLધણી 

 

જો તમને આ માગdદશdનLુ ંપાલન કરવા માટ: વધારાની સહાયની જUર હોય, તો તમાર3 

\થાિનક પpરષદ મદદ કર3 શક: છે. જો તમને રmણની સલાહ આપવામા ંઆવે તો તમે  

 તમાર3 /તને અથવા કોઈ બી/ને રe\ટર કર3 શકશો  આના માટ:: 

● aપુરમાકyટ pડYલવર3 \લોટમા ં-ાધા0યતાની એtસેસની િવનતંી કરો (જો તમને પહ:લેથી 

જ અ�તાની એtસેસ મળ3 છે Q ચાn ુરહ:શે - તમાર: આગળ કંઇ કરવાની જUર નથી) 

● િશk�ડ�ગ ગાઇડ0સને અLસુરવા માટ: તમને સપોટdની જUર હોય તો તમાર3 કાઉs0સલને 

કહો, ખાસ કર3ને જો તમે આ /તે ગોઠવવા માટ: અથવા તો િમJો, �ુ�ંુબ અથવા અ0ય 

સપોટd નેટવકdની સહાયથી અસમથd છો 

● ખાતર3 કરો ક: તમાર3 િવગતો, Qમ ક: તમા�ંુ સરના'ુ,ં અપ � ૂડ:ટ છે 

ન�ધણી કરતી વખતે તમને તમારા NHS નબંર માટ: hછૂવામા ંઆવશે. તમે તેને NHS �ારા 

મોકલવામા ંઆવેલ કોઈપણ પJ પર અથવા િ-k\�~શન પર મળ3 શક: છે. જો તમને આ 

સમયે સહાયની જUpરયાતો ન હોય તો પણ જો તમે ન�ધણી કરો તો તે ઉપયોગી છે. જો 

સજંોગો કોઈપણ સમયે બદલાઈ /ય તો તમે લૉગ ઇન કર3ને તમાર3 આવOયકતાઓને 

અપડ:ટ કર3 શકો છો. 

 


