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તબીબી રીતે અત્યુંત સુંવેદનશીલ લોકો માટે માર્ગદશગન 1 એપ્રિલથી બદલાઇ રહ્ ું છે 

22 ફેબ્ર આરીએ સરકારે સમગ્ર વસ્તી માટેના રાષ્ટ્રીય િપ્રતબુંધોનો એક રોડમેપ િકાપ્રિત કયો હતો, 
જે સમજાવ ેછે કે સમય જતાું િપ્રતબુંધોને કેવી રીત ેહળવા કરવામાું આવિે. આ રોડમેપના ભાગ 

રૂપે, હવ ેઅમે તમને જણાવી િકીએ છીએ કે 1 એપ્રિલ 2021 થી તમને િીલ્ડની સલાહ આપવામાું 
આવતી નથી. 

જાન્ય આરીમાું રાષ્ટ્રીય િપ્રતબુંધો અને બચાવનાું પગલાું લેવામાું આવ્યા હોવાથી, દેિના તમામ 

ભાગોમાું COVID-19 ના કેસો માું નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને 22 પ્રમલલયનથી વધ  લોકોને 

રસીનો ઓછામાું ઓછો એક ડોઝ આપવામાું આવ્યો છે. અમે જાણીએ છીએ કે િીલલ્ડિંગ તમારા માટે 

સરળ નથી અને અમે આ પડકારજનક સમયમાું તમારા િયત્નો બદલ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ.  

તેમ છતાું, તબીબી રીત ેઅત્યુંત સુંવેદનિીલ લોકોને હવ ેિીલ્ડની સલાહ આપવામાું આવિે નહીં, 
અને અમે હજી પણ ભલામણ કરીએ છીએ કે વાયરસ હજી પણ આપણા સમ દાયોમાું ફેલાય રહ્યો છે 

ત્યારે તમારે પોતાન ેબચાવવા માટે વધારાની સાવચેતી રાખવી જોઈએ. અપડેટ કરવામાું આવેલ 

માગગદિગન વ્યવહારરક પગલાું િદાન કરે છે જેમાું સમાજીકરણ, િવાસ અને કામ પર જવ ું અને 

િાળા જેવી બાબતોન ેઆવરી લેવામાું આવે છે. આ પ્રનયમો નહીં પણ સલાહ છે, તેથી તમે પસુંદ 

કરી િકો છો કે તમે તેન ું પાલન કરિો અથવા નહીં. તમે આ પત્રના અંતમાું અને 

www.gov.uk/coronavirus પર સુંપણૂગ માગગદિગન મેળવી િકો છો. 
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આ સલાહ ઉપરાુંત, તમારે રોગચાળા દરપ્રમયાન દરેક માટે યોગ્ય પ્રનયમોન ું પાલન કરવાન ું ચાલ  
રાખવ ું જ જોઈએ. આમાું અન્ય પરરવારના લોકો સાથ ેમળવાના પ્રનયમો િામેલ છે.  

સલાહનો સારાુંશ જે 1 એપ્રિલ 2021 થી લાગ  થવા જઈ રહ્યો છે 

જયાું સ ધી સામાજજક અંતરના પ્રનયમો વધ  વ્યાપક રીત ેહળવા કરવામાું ન આવે ત્યાું સ ધી, તે 

મહત્વન ું છે કે તમે જે રીત ેઓછી સામાજજક રિયાિપ્રતરિયા કરો છો તે ચાલ  રાખિો અને તમે જયાું 
સામાજજક અંતર જાળવવા માટે અસમથગ છો ત્યાું સેરટિંગ્સમાું તમે જેટલો સમય પસાર કરો છો તેન ે

ઘટાડવાનો િયાસ કરો. 

દરેકને સલાહ આપવામાું આવે છે કે િક્ય હોય ત્યાુંથી ઘરેથી કામ કરવાન ું ચાલ  રાખવ ું જોઈએ, 

પરુંત   જો તમે ઘરેથી કામ ન કરી િકો તો તમારે હવ ેતમારા કાયગસ્થળ પર જવ ું જોઈએ. તમારા 
પ્રનયોક્તા એ કાયગસ્થળ પર COVID-19 ના સુંપકગમાું આવવાન ું જોખમ ઓછું કરવા માટે પગલાું 
ભરવા જરૂરી છે અને તમને કાયગસ્થળ પર સલામત રાખવા માટે તેઓએ કયા પગલાું ભયાાં છે તે 

તમને સમજાવવામાું સમથગ હોવા જોઈએ. 

કોરોનાવાયરસ જોબ રીટેન્િન સ્કીમ (Job Retention Scheme) (furlough)અને સ્વ-રોજગાર 

આવક સપોટગ  સ્કીમ (Self-Employment Income Support Scheme) (SEISS) 30 સપ્ટેમ્બર 

સ ધી લુંબાવી દેવામાું આવી છે. તમે આ સમયગાળા દરપ્રમયાન પાત્ર બની િકો છો. 

1 એપ્રિલથી િીલ્ડ ની સલાહ આપવાના આધારે તમે કાનનૂી બીમાર પગાર (Statutory Sick 

Pay) (SSP) અથવા રોજગાર અને સહાયક ભથ્ ું (Employment and Support Allowance) 

(ESA) માટે લાયક રહિેો નહીં. 

તબીબી રીત ેઅત્યુંત સુંવેદનિીલ પ્રિષ્ટ્યો અને પ્રવદ્યાથીઓએ તેમની િાળા અથવા અન્ય િૈક્ષલણક 

સેરટિંગ્સમાું પાછા ફરવ ું જોઈએ.  

  



 
 

 

COVID-19 રસીકરણ 

જો તમે 16 કે તેથી વધ  વયના છો, તો તમને પહલેેથી જ રસીનો િથમ ડોઝ આપવામાું આવ્યો 
હોવો જોઈએ. જો તમને હજી સ ધી પહલેો ડોઝ મળ્યો નથી, તો કૃપા કરીને તમારા GP નો સુંપકગ  
કરો.  

12 થી 15 વર્ગની વયના બાળકો માટે, ગુંભીર ન્ય રો-અપુંગ લોકો માટે રસીકરણ યોગ્ય હોઈ િકે છે. 

આ પ્રવકલ્પ અંગે માતાપ્રપતા/વાલીઓ અને બાળકના લચરકત્સક અથવા GP વચ્ચે ચચાગ કરવી 
જોઈએ. 15 વર્ગથી ઓછી ઉંમરના અન્ય બાળકો માટે, હાલમાું વધ  સુંિોધન કરવામાું આવી રહ્ ું 
છે, તેથી હજ  સ ધી રસીકરણની ભલામણ કરવામાું આવી નથી.  

જો તમને તમારો િથમ ડોઝ મળી ગયો છે, તો તમારે રસીનો બીજો ડોઝ જયારે તમને આપવા 
માટે કહવેામા આવે ત્યારે તે લેવાની ખાતરી કરવી જોઈએ. બે ડોઝ લેવાથી તમાર ું રક્ષણન ું સ્તર 

વધી િકે છે.  

કોઈ પણ રસી 100% અસરકારક નથી અને તેથી જો તમે બુંને ડોઝ લઈ લીધા હોય તો પણ, એવી 
કોઈ ચોક્કસ બાુંયધરી નથી કે તમે COVID-19 ના લીધે બીમાર થિો નહીં. તેથી, તમારે પોતાન ે

બચાવવા માટે આ માગગદપ્રિિકામાું પ્રનધાગરરત કરવામાું આવેલ વધારાની સાવચેતીઓ ચાલ  રાખવી 
જોઈએ.  

સમથગનની પહોંચ 

સ્થાપ્રનક કાઉન્ન્સલ અને સ પરમાકેટ્સ 31 માચગ સ ધી િીલલ્ડિંગ સલાહને અન સરવા માટે સમથગન 

આપવાન ું ચાલ  રાખિ.ે આ તારીખ પછી જો િક્ય હોય ત્યાું સ ધી કાઉન્ન્સલ સહાય પરૂી પાડવાનો 
િયત્ન કરિ ેઅને, જો તમે સ પરમાકેટ રડલલવરી સ્લોટમાું િાધાન્યતા માટે િવેિ નોંધાવ્યો છે, તો 
સ પરમાકેટ્સ 21 જૂન સ ધી િાધાન્યતા એક્સેસ આપવાન ું ચાલ  રાખિે. જો તમારે હજી સમથગન 

માટે નોંધણી કરાવવાની બાકી છે પણ અત્યારે જરૂર છે, તો કૃપા કરીન ે31 માચગ સ ધીમાું 
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support પર ઓનલાઇન કરો.  જો તમારી પાસ ે

https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support


 
 

 

ઇન્ટરનેટ માટે એક્સેસ નથી, તો કૃપા કરીન ેતમારી સ્થાપ્રનક કાઉન્ન્સલનો સુંપકગ  કરો કે જે તમને 

તમારા સ્થાપ્રનક ક્ષેત્રમાું ઉપલબ્ધ સમથગનથી જોડવામાું સક્ષમ હિ.ે  

31 માચગ પછી, જો તમે કોરોનાવાયરસના પરરણામે સુંઘર્ગ કરી રહ્યાું છો, તો કૃપા કરીન ે

www.gov.uk/find-coronavirus-support ની મ લાકાત લો અથવા શ ું સમથગન ઉપલબ્ધ છે તે 

જાણવા માટે તમારી સ્થાપ્રનક કાઉન્ન્સલનો સુંપકગ  કરો.   

સ્વાસ્્ય અને સુંભાળની પહોંચ 

કૃપા કરીન ેયાદ રાખો કે NHS ખ લ્ ું છે, અને અમે તમને પ્રવનુંતી કરીએ છીએ કે તમારે જરૂરી બધી 
NHS સેવાઓનો વપરાિ ચાલ  રાખવો જોઈએ. તમારા માટે એકલા સુંચાલનના િયત્નો કરતા 
NHS નો ઉપયોગ કરવો વધ  સલામત છે. 

જો તમે તમારા સ્વાસ્થય પર COVID-19 ની અસર પ્રવિ ેલચિંપ્રતત છો, તો તમારા GP, હોન્સ્પટલના 
ક્ક્લપ્રનપ્રિયન સાથ ેવાત કરો અથવા NHS111 નો ઉપયોગ કરો. મદદ અને સહાયન ેએક્સેસ 

કરવા પ્રવિેની વધ  મારહતી જોડાયેલ માગગદપ્રિિકામાું મળી િકે છે. 

જો ભપ્રવષ્યમાું આ માર્ગદપ્રશિકા બદલાય છે તો તમારો સુંપકગ  કરવામાું આવશે 

કૃપા કરીન ેખાતરી કરો કે તમારા GP પાસ ેતમારા ઘરના સરનામાું અને, જો િક્ય હોય તો, એક 

વ્યન્ક્તગત ઇમેઇલ સરનામા સરહતની નવીનતમ સુંપકગ  પ્રવગતો છે, જેથી ભપ્રવષ્ટ્યમાું માગગદિગન 

બદલાઇ જાય તેવા સુંજોગોમાું અમે ઝડપથી તમારો સુંપકગ  કરી િકીએ. 

  

http://www.gov.uk/find-coronavirus-support


 
 

 

 

ફરી એકવાર, અમે તમારી જાતન ેઅને અન્ય લોકોને સ રલક્ષત રાખવાના તમારા િયત્નો બદલ 

તમારો આભાર માનીએ છીએ. 

આપનો સ્નેહાધીન, 

 
 

 
 

 
MATT HANCOCK       ROBERT JENRICK  

આરોગ્ય અને સામાજજક સુંભાળ માટે રાજય સલચવ  આવાસ, સમ દાયો અને સ્થાપ્રનક 

સરકાર માટે રાજય સલચવ 

 

આ પત્ર GOV.UK પર, સરળ વાુંચવા સહહત પ્રવપ્રવધ ભાષાઓ અને સ્વરૂપોમાું 
ઉપલબ્ધ છે. ઑહિઓ, બે્રઇલ, મોટી પ્રિન્ટ માટે  

0303 1239999 પર RNIB ને કૉલ કરો 



 
 

 

તબીબી રીતે અત્યુંત સુંવેદનશીલ લોકો માટે હાલની સલાહ  

(1 એપ્રિલ 2021) 

સ રક્ષા સલાહ 31 માચગથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે બુંધ કરવામાું આવી રહી છે. 1 એપ્રિલથી તમને હવ ે

િીલલ્ડિંગ ની સલાહ આપવામાું આવતી નથી, પરુંત   તમારે વતગમાન રાષ્ટ્રીય િપ્રતબુંધો હઠેળ દરેક 

માટેના પ્રનયમોન ું પાલન કરવાન ું ચાલ  રાખવ ું જ જોઈએ.  

સરકાર દ્વારા ‘COVID-19 રરસ્પોન્સ - ન્સ્િિંગ 2021’ િકાપ્રિત કરવામાું આવ્ય ું છે, જે ઇંગ્લેન્ડમાું 
વતગમાન લોકડાઉનમાુંથી બહાર નીકળવા માટે રોડમેપ સ યોજજત કરે છે. આ સમજાવ ેછે કે સમય 

જતાું પ્રનયુંત્રણો કેવી રીત ેહળવા થિે. તમે www.gov.uk/coronavirus પર ‘રોડમેપ’ િોધીન ેઆ 

પ્રનયમો િોધી િકો છો. 

તમારે રાષ્ટ્રીય િપ્રતબુંધોન ેઅન સરવાન ું ચાલ  રાખવ ું જોઈએ, જે દરેકને લાગ  પડ ેછે. અમે તબીબી 
રીતે અત્યુંત સુંવેદનિીલ લોકોને પોતાની સ રક્ષા માટે વધારાની સાવચેતી ચાલ  રાખવાની પણ 

સલાહ આપી રહ્યા છીએ. વાયરસના સુંપકગમાું આવવાન ું જોખમ ઓછું કરવા માટે તમને નીચે 
વણગવેલ વ્યવહારરક પગલાુંને અન સરવાની સલાહ આપવામાું આવે છે. 

ઘરની અંદર અને બહાર સમાજીકરણ 

સામાજજક અંતર જાળવવાન ું ચાલ  રાખો, પ્રનયપ્રમતપણે તમારા હાથ ધ ઓ અને તમારા ચહરેાન ે

સ્પિગ કરવાન ું ટાળો.  

તમારી સામાજજક રિયાિપ્રતરિયાઓની સુંખ્યા ઘટાડવાન ું ચાલ  રાખો. તમારી જેટલી ઓછી 
સામાજજક રિયાિપ્રતરિયાઓ હિ,ે તેટલ ું COVID-19 સુંિમણન ું જોખમ ઓછું હિ.ે 

જયારે પ્રનયમો તમને તમારા ઘરની બહારના લોકોને મળવાની મુંજૂરી આપે છે, તો જો તમ ેતેમને 

બહાર મળિો તો તમને COVID-19 સુંિમણન ું જોખમ ઓછું છે.  

જયારે તમને ઘરની અંદર અન્યન ેમળવાની મુંજૂરી હોય, ત્યારે તાજી હવા સાથ ેઆ પ્રવસ્તારન ેસારી 
રીતે હવા-ઉજાસ વાળો રાખો, ઉદાહરણ તરીકે બારી ખ લ્લી રાખો. કૃપા કરીને વધ  મારહતી માટે 

COVID-19: અંદરના પ્રવસ્તારના વેલન્ટલેિન માટે  માગગદિગન જ ઓ. 

http://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-ventilation-of-indoor-spaces-to-stop-the-spread-of-coronavirus


 
 

 

જયાું તમે સામાજજક અંતર જાળવવા માટે અસમથગ હોવ અથવા અન્ય લોકોની િવપૃ્રિઓ સામાજજક 

અંતર જાળવવાની વ્યન્ક્તગત સુંભાવનાને ઘટાડી િકે છે, ત્યાું સેરટિંગ્સમાું તમે જેટલો સમય પસાર 

કરો છો તેન ેઘટાડવાનો િયાસ કરો,  

તમે હાલના સપોટગ  બબલ્સ અને ચાઇલ્ડકેર બબલ્સ ની રચના અથવા જાળવણી કરવાન ું ચાલ  
રાખી િકો છો. 

તમે કોરોનાવાયરસનો ફેલાવો કેવી રીતે અટકાવવો તે પ્રવિ ેઓનલાઇન વધ  મારહતી મેળવી િકો 
છો. 

કામ 

દરેકને હાલમાું િક્ય હોય ત્યાું સ ધી ઘરેથી કામ કરવાની સલાહ આપવામાું આવે છે.  

જો તમે ઘરેથી કામ કરી િકતા નથી, તો તમારે કામ ેજવ ું જોઈએ. તમારા પ્રનયોક્તા એ કાયગસ્થળ 

પર COVID-19 ના સુંપકગમાું આવવાન ું જોખમ ઓછું કરવા માટે પગલાું ભરવા જરૂરી છે અને 

તમને કાયગસ્થળ પર સલામત રાખવા માટે તેઓએ કયા પગલાું ભયાાં છે તે તમન ેસમજાવવામાું 
સમથગ હોવા જોઈએ. કેટલાક પ્રનયોક્તા આ પગલાઓના ભાગ રૂપે કમગચારીઓ ન ું પ્રનયપ્રમત પરીક્ષણ 

કરવાન ું િરૂ કરી િકે છે. તમે કામ પર કેવી રીત ેજાઓ છો અને કેવી રીતે પાછા આવો છો તેના પર 

પણ પ્રવચાર કરવો જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે, ધસારા સમયે સાવગજપ્રનક પરરવહનનો ઉપયોગ 

કરવાન ું ટાળવ ું િક્ય છે. 

સરકાર દ્વારા પ્રનયોક્તાઓ કેવી રીત ેકાયગસ્થળોને COVID-સલામત બનાવી િકે છે તે સરહત, કેવી 
રીતે તેઓ સામાજજક અંતર જાળવી િકે છે અને તમારા કાયગસ્થળમાું જોખમ વ્યવસ્થાપનની 
પ્રસસ્ટમ કેવી રીત ેબનાવી િકે છે તેના પ્રવિ ેઅલગ માગગદિગન જારી કરવામાું આવ્ય ું છે.  સ્વાસ્થય 

અને સ રક્ષા એક્ક્ઝક્ય રટવ (HSE) એ પણ સુંવેદનિીલ કામદારોન ેસ રલક્ષત રાખવા , કાયગસ્થળમાું 
જોખમો ઘટાડવા પ્રવિ ેકેવી રીત ેવાત કરવી તેના પર પ્રનયોક્તા અને કમગચારીઓને સલાહ સરહત 

માગગદિગન િકાપ્રિત કય ાં છે. 

જો તમારે ઘરેથી કામ કરવા માટે અથવા કાયગસ્થળે સહાયની જરૂર હોય તો તમે એક્સેસ ટ ૂવકગ  માટે 

અરજી કરી િકો છો. એક્સેસ ટ ૂવકગ  એ કાયગક્ષમતાના પ્રવકલાુંગતા સુંબુંપ્રધત વધારાના ખચગ માટે 

સમથગન આપિ ેજે પ્રનયોક્તા દ્વારા પરૂા પાડવામાું આવતાું િમાણભતૂ વાજબી ગોઠવણીથી વધ  છે. 

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/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/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/protect-people.htm
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/protect-people.htm
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/talking-to-your-workers/index.htm
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/talking-to-your-workers/index.htm
https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/talking-to-your-workers/index.htm
https://www.gov.uk/access-to-work


 
 

 

કોરોનાવાયરસ જોબ રીટેન્િન સ્કીમ (Job Retention Scheme) (furlough) 30 સપ્ટેમ્બર સ ધી 
લુંબાવી દેવામાું આવી છે. તમે આ સમયગાળા દરમ્યાન પાત્ર થઈ િકો છો, ભલ ેિીલલ્ડિંગ બુંધ 

કરવામાું આવી હોય િરત એ કે તમારા પ્રનયોક્તા સુંમત થાય. સ્વ-રોજગાર આવક સપોટગ  યોજના 
(SEISS) પણ 30 સપ્ટેમ્બર સ ધી લુંબાવી દેવામાું આવી છે.  

1 એપ્રિલથી તમને સ રક્ષાની સલાહ આપવાના આધારે તમે કાનનૂી બીમાર પગાર (Statutory 

Sick Pay) (SSP) અથવા રોજગાર અન ેસહાયક ભથ્ ું (Employment and Support 

Allowance) (ESA) માટે લાયક રહિેો નહીં. જો તમે કોરોનાવાયરસ અથવા અન્ય આરોગ્ય 

કારણોસર, પાત્રતાની િરતોને પણૂગ કરવાન ેઆપ્રધન, બીમાર છો અથવા કામમાું અસમથગ છો, તો 
SSP અથવા ESA માટે પાત્ર હોઈ િકો છો. જો તમન ેકામ પર તમારા સ્વાસ્થય અને સલામતી 
પ્રવિે લચિંતા હોય તો તમે તેન ેતમારા કાયગસ્થળ ય પ્રનયન, HSE અથવા સ્થાપ્રનક સિાન ેકહી િકો 
છો.  જયાું પ્રનયોક્તા COVID-19 ના જોખમન ું સુંચાલન કરી રહ્યા નથી, ત્યાું HSE અને સ્થાપ્રનક 

અપ્રધકારીઓ કાયગવાહી કરી િકે છે જેમાું ચોક્કસ સલાહની જોગવાઈથી માુંડીને, અમલીકરણની 
સચૂનાઓ જારી કરી િકે છે, જયાું સ ધી તેઓને સલામત ન લાગ ેત્યાું સ ધી અમ ક કામ કરવાની 
પદ્ધપ્રતઓ બુંધ કરી િકે છે અને જયાું વ્યવસાયો અમલીકરણ સચૂનાઓન ું અન પાલન કરવામાું 
પ્રનષ્ટ્ફળ જાય છે, તો આ કાયદેસરની કાયગવાહી તરફ દોરી જઈ િકે છે. 

િવતગમાન રોજગાર અપ્રધકારોનો માળખ ું ભેદભાવ, અન્યાયી બરતરફ અને િપ્રતબુંધ પ્રવર દ્ધ રક્ષણ 

પરૂ ું પાડ ેછે. કોરોનાવાયરસ (COVID-19) ને કારણ ેકામની ગેરહાજરી પ્રવિે પ્રનયોક્તા અને 
કામદારો માટે પ્રવિેર્ માગગદિગન િકાપ્રિત કરવામાું આવ્ય ું છે.  

પ્રસટીઝન એડવાઇસ બ્ય રો પાસ ેકામ પરના તમારા અપ્રધકારો અને કાયગસ્થળમાું સમસ્યાઓ કેવી 
રીતે હલ કરવી તે પ્રવિેની મારહતી પણ છે.  જો તમને લચિંતા હોય તો તમે Acas 

વેબસાઇટ મ લાકાત લઈન ેઅથવા 0300 123 1100 પર Acas હલે્પલાઈન પર ફોન કરીન ેતમારી 
પ્રવપ્રિષ્ટ્ટ પરરન્સ્થપ્રત અને તમારા રોજગાર અપ્રધકારો પ્રવિે સલાહ પણ મેળવી િકો છો. 

શાળા, કોલેજ અને અન્ય શૈક્ષણણક સેહટિંગ્સ 

તબીબી રીત ેઅત્યુંત સુંવેદનિીલ પ્રિષ્ટ્યો અને પ્રવદ્યાથીઓએ 1 એપ્રિલ 2021 થી તેમની િાળા 
અથવા અન્ય િૈક્ષલણક સેરટિંગ્સમાું પાછા ફરવ ું જોઈએ. જે બાળકો તબીબી રીત ેઅપ્રત સુંવેદનિીલ 

https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-job-retention-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/self-employment-income-support-scheme-grant-extension
https://www.gov.uk/government/publications/self-employment-income-support-scheme-grant-extension
https://www.gov.uk/government/publications/self-employment-income-support-scheme-grant-extension
https://www.gov.uk/guidance/if-you-need-to-self-isolate-or-cannot-attend-work-due-to-coronavirus
https://www.citizensadvice.org.uk/work/
https://www.acas.org.uk/contact
https://www.acas.org.uk/contact


 
 

 

હોય તેવા વ્યન્ક્ત સાથ ેઘરમાું રહતેા હોય તેમને િીલ્ડ ની સલાહ આપવામાું આવતી નથી અને 8 

માચે િાળા અથવા કોલેજમાું પાછા ફરવ ું જોઈએ.  

રેપ્રપડ લેટરલ ફ્લો પરીક્ષણોનો ઉપયોગ અમન ેકોરોનાવાયરસ (COVID-19) ધરાવતા 
વ્યન્ક્તઓની ઓળખ કરવી િકે છે.  જેઓન ેલક્ષણો નથી, તેવા વ્યન્ક્તઓ તમામ કેસોના ત્રીજા 

ભાગની આસપાસ હોય છે. અન્ય ચેપ પ્રનવારણ અને સામાજીક અંતર જેવા પ્રનયુંત્રણના પગલાની 
સાથ ેલક્ષણપ્રવહીન કેસો િોધવાથી અમને વાયરસના િસારન ેસુંચાલલત કરવામાું મદદ  
મળી િકે છે. 

તેથી અધ્યાપન કમગચારીઓના સ્વાસ્થયની સ રક્ષા માટે અને િક્ય તેટલા સ્ટાફ, પ્રિષ્ટ્યો અને 

પ્રવદ્યાથીઓને િાળા અને કોલેજમાું રાખવા માટે, અમે િાળાઓ અને કોલેજોમાું રેપ્રપડ લેટરલ ફ્લો 
કોરોનાવાયરસ (COVID-19)પરીક્ષણો ઉપલબ્ધ  કરાવ્યા છે. લેટરલ ફ્લો પરીક્ષણો ઘરે, બાળ 

સુંભાળ અને િાથપ્રમક અને માધ્યપ્રમક િાળાના પ્રવદ્યાથીઓના સમપ્રથિત બબલ્સ અને ઘરના લોકો 
માટે, િાથપ્રમક અને માધ્યપ્રમક િાળાના કમગચારીઓના બાળ સુંભાળ અને સમપ્રથિત બબલ્સ દ્વારા 
પણ સીધા એક્સેસ કરી િકાય છે. આ પરીક્ષણ સમ દાયના જે લોકો તબીબી દ્રલષ્ટ્ટએ અત્યુંત 

સુંવેદહિીલ છે તેઓને અને તેમના પરરવારોને સ રલક્ષત રાખવામાું મદદ કરિ.ે  

લક્ષણપ્રવહીન લોકો ના પરીક્ષણ ઉપરાુંત, માધ્યપ્રમક િાળાઓ અને કોલેજોએ COVID-19 ફેલાવાન ું 
જોખમ ઘટાડવામાું મદદ કરવા માટે અનેક રક્ષણાત્મક પગલાું ભરવાન ું ચાલ  રાખ્ય ું છે. આમાું 
સામાજજક અંતર, હાથ ધોવા, પ્રવપ્રિષ્ટ્ટ પરરન્સ્થપ્રતઓમાું ચહરેાને ઢાુંકવાનો ઉપયોગ, બબલ્સ, સફાઇ 

અને વેલન્ટલેિનમાું વધારો અને પ લષ્ટ્ટવાળા કેસોન ું સુંચાલન િામેલ છે. 

મ સાફરી 

જો તમારે સાવગજપ્રનક પરરવહનનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર હોય, તો તમને મ ન્ક્ત આપવામાું ન 

આવે ત્યાું સ ધી તમારે ચહરેો ઢાુંકવો આવશ્યક છે. તમે સુંપકગમાું આવો છો તવેા લોકોની સુંખ્યા 
ઘટાડવા માટે પીક અવસગ પ્રસવાય બહાર મ સાફરી કરવાન ું પ્રવચારો. 

જો તમારે મ સાફરી કરવાની જરૂર હોય તો જો તમે કરી િકો તો પગપાળા ચાલો અથવા સાઈકલ 

ચલાવો. લાુંબી મ સાફરી માટે, અથવા જો તમે પગપાળા ચાલવા અથવા સાઇકલ ચલાવવામાું 

https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
https://www.gov.uk/guidance/rapid-lateral-flow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupils-and-staff
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#માર્ગદર્શન
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


 
 

 

અસમથગ છો, તો તમે જે લોકોની સાથ ેગાઢ સુંપકગમાું આવો છો તમેની સુંખ્યા ઘટાડવાનો  
િયાસ કરો.  

કૃપા કરીન ેતમારા ઘર અથવા સમપ્રથિત જ થની બહારના લોકો સાથ ેકાર િેર ન કરો અને 

ટેક્સીઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમે ચહરેો ઢાુંકી રાખો છો તેની ખાતરી કરો. 

દ કાનો અને ફામગસીઓમાું જવ ું 

જો કે તમને દ કાનમાું જવાન ું ટાળવાની સલાહ આપવામાું આવતી નથી, તો પણ તમે ખોરાક અને 

આવશ્યક ખરીદી માટે ઓનલાઇન રડલલવરીનો ઉપયોગ કરવાન ું ચાલ  રાખી િકો અથવા ક ટ ુંબ 

અને પ્રમત્રો પર આધાર રાખી િકો છો. જો તમે દ કાનો અથવા ફામગસીમાું જાઓ છો, તો રદવસમાું 
વધ  િાુંત સમયે જવાનો પ્રવચાર કરો. જયાું સ ધી તમને મ ન્ક્ત આપવામાું ન આવે ત્યાું સ ધી તમારે 

બધી દ કાનમાું ચહરેો ઢાુંકવો આવશ્યક છે. 

જો તમે પહલેાથી જ માચગ 31 સ ધીમાું િીલલ્ડિંગ સમથગન વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરીન ેઅથવા 
તમારી કાઉન્ન્સલ દ્વારા સ પરમાકેટ રડલલવરી સ્લોટ્સમાું િાધાન્યતા િવેિ માટે નોંધણી કરાવી છે, 

તો અમે ખાતરી કરી િકીએ છીએ કે ભાગ લેનાર સ પરમાકેટ 21 જૂન સ ધી િાધાન્યતા એક્સેસ 

આપવાન ું ચાલ  રાખિ.ે આ તારીખ પછી વ્યન્ક્તઓ સ પરમાકેટમાુંથી રડલલવરી બ ક કરવાન ું ચાલ  
રાખી િકે છે.  

જો તમને 31 માચગ પહલેા ખાદ્યપદાથો અને આવશ્યક ચીજોની ખરીદી માટે એક્સેસ કરવા માટે 

સહાયની જરૂર હોય, અને તમે જાતે અથવા પ્રમત્રો, ક ટ ુંલબક અથવા અન્ય સપોટગ  નેટવકગ  દ્વારા આ 

ગોઠવણ કરવામાું અસમથગ છો, તો તમે સ પરમાકેટ રડલલવરી સ્લોટમાું િાધાન્યતાની એક્સેસની 
પ્રવનુંતી કરવા માટે િીલલ્ડિંગ સપોટગ  વબેસાઇટ www.gov.uk/coronavirus-shielding-support 

પર 31 માચગ સ ધીમાું નોંધણી કરી િકો છો. હવ ેતમે 31 માચગની મધ્યરાપ્રત્ર પછી આ વેબસાઇટનો 
ઉપયોગ કરીન ેનોંધણી કરી િકિો નહીં. 

  

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
http://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support


 
 

 

તમે હજી પણ પ્રમત્રો, ક ટ ુંબ અથવા સ્વયુંસેવકોને તમારા માટે દવાઓ લેવા માટે કહી િકો છો. 

NHS સ્વયુંસેવક િપ્રતસાદકતાગ કાયગક્ર્મ, જેઓને જરૂર હોય તેમને સમથગન આપવા માટે હજી પણ 

ઉપલબ્ધ છે. સ્વયુંસેવકો ખરીદી, દવા અને અન્ય આવશ્યક પ રવઠો એકપ્રત્રત કરી અને પહોંચાડી 
િકે છે. સેલ્ફ રેફર કરવા માટે કે વધ  મારહતી માટે અઠવારડયાના 7 રદવસ સવારે 8 થી રાત્ર ે8 

વાગ્યાની વચ્ચે 0808 196 3646 પર કોલ કરો 
અથવા www.nhsvolunteerresponders.org.uk ની મ લાકાત લો. તમારા સ્થાપ્રનક ક્ષેત્રમાું અન્ય 

સ્વૈક્ચ્છક અથવા સમ દાય સેવાઓ પણ હોઈ િકે છે કે જેને તમે સહાય માટે એક્સેસ કરી િકો છો. 

જો તમને વધારાની સુંભાળ અને સહાયની જરૂર હોય 

તે મહત્વન ું છે કે તમારે સ રલક્ષતપણ ેઅને સારી રીત ેરહવેા માટે તમને જરૂરી સુંભાળ અને સહાય 

મેળવવી જરૂરી છે. સામાજજક સુંભાળ અને તબીબી સેવાઓ િદાતાઓ સેવાઓ ચાલ  રાખવા અને 

િક્ય તેટલી સ રલક્ષત રહ ેતે માટે તમામ િયાસ કરી રહ્યા છે. 

તમારે તમારી હાલની સ્વાસ્થયની ન્સ્થપ્રત માટે NHS ન ું સમથગન લેવાન ું ચાલ  રાખવ ું જોઈએ. 

ઑનલાઇન પરામિગ દ્વારા તમારા આરોગ્ય વ્યવસાયીનો સુંપકગ  કરવો અથવા પ નરાવપ્રતિત 

પ્રિલસ્િપ્િનોનો ઑડગર આપવા સરહત, તમે ઘરેથી NHS સેવાઓની શ્રેણીની પહોંચ િાપ્ત કરી િકો 
છો. વધ  જાણવા માટે, મ લાકાત લો www.nhs.uk/health-at-home, અથવા NHS એપ 

ડાઉનલોડ કરો. જો તમને તાકીદી  તબીબી આવશ્યકતાની જરૂર હોય તો, NHS 111 ને કૉલ કરો, 
તબીબી ઇમરજન્સી માટે, 999 ડાયલ કરો. 

તમારા માનપ્રસક સ્વાસ્થયન ું ધ્યાન રાખવ ું પણ મહત્વન ું છે. Every Mind Matters  વેબસાઇટ 

સલાહ અને વ્યવહાર  પગલાું માટે છે કે જે તમને આ રોગચાળા દરપ્રમયાન તમારી સ ખાકારીને 

સમથગન આપવા અને તમારા માનપ્રસક સ્વાસ્થયન ું સુંચાલન સાર  રાખવા માટે છે. Let’s Talk 

Loneliness વેબસાઇટમાું પ્રવપ્રવધ ટીપ્સ, સલાહ અન ેવધ  સુંસાધનો પણ છે જે તમને મદદરૂપ  
થઈ િકે.  

જો તમે અથવા તમે જેની સુંભાળ લો છો તે માનપ્રસક સ્વાસ્થય સુંકટનો સામનો કરી રહ્યાું છો, તો 
અમે તમને તરત જ સ્થાપ્રનક સ્વાસ્થય વ્યવસાયીનો સુંપકગ  કરવાની પ્રવનુંતી કરીએ છીએ. NHS 

https://www.nhsvolunteerresponders.org.uk/
https://www.nhs.uk/health-at-home
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/the-nhs-app
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/the-nhs-app
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://letstalkloneliness.co.uk/
https://letstalkloneliness.co.uk/
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/


 
 

 

માનપ્રસક સ્વાસ્થય રસ્ટ્ દ્વારા, જયારે જરૂર પડ ેત્યારે, તેઓને જરૂરી સહાય મેળવવા માટે, દરેક 

વયના લોકોને ટેકો આપવા માટે 24/7 ટેલલફોન લાઇનો િરૂ કરી છે. 

કોઈપણ સુંભાળ આપનાર અથવા મ લાકાતીઓ કે જે તમારી રોજજિંદી જરૂરરયાતોન ેસમથગન આપે છે 

તે મ લાકાત લેવાન ું ચાલ  રાખી િકે છે. તેઓએ સામાજીક અંતર માગગદિગન ન ું પાલન કરવ ું જોઈએ 

જેમાું પ્રનકટતમ કે વ્યન્ક્તગત સુંપકગ  આવશ્યક નથી. 

તમે તમારા ઉજાગ સપ્લાયર દ્વારા વધારાના સમથગનન ેપણ એક્સેસ કરી િકો છો. સુંવેદનિીલ 

સુંજોગોમાું િાધાન્યતા સેવા રજજસ્ટર તરીકે ઓળખાતા ગ્રાહકોન ું રજજસ્ટર રાખવા માટે ઉજાગ 
િદાતાઓન ેપ્રનયમનકાર, Ofgem, દ્વારા આવશ્યક છે. જો તમે તબીબી રીતે ખબૂ જ સુંવેદનિીલ 

હોવ તો તમને આ રજજસ્ટરમાું ઉમેરી િકાય છે. રજજસ્ટરમાું કેવી રીત ેઉમેરવ ું અને તમારા િદાતા 
તમને જે વધારાની સેવાઓ િદાન કરી િકે છે તે પ્રવિેની મારહતી માટે, કૃપા કરીન ેOfgem ની 
વેબસાઇટની મ લાકાત લો.  

પ્રનયમનકાર, Ofcom દ્વારા ટેલલકોમ િદાતાઓ માટે તેમના નબળા ગ્રાહકોને ટેકો આપવો પણ 

આવશ્યક છે. રજજસ્ટરમાું કેવી રીત ેઉમેરવ ું અને તમારા સપ્લાયર તમને જે વધારાની સેવાઓ 

િદાન કરી િકે છે તે પ્રવિેની મારહતી માટે, કૃપા કરીન ેOfcom ની વેબસાઇટની મ લાકાત લો. 

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.ofgem.gov.uk/consumers/household-gas-and-electricity-guide/extra-help-energy-services/priority-services-register
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/what-is-ofcom/consumer-vulnerability

