Gujarati

�રુ �ક્ષતતા રાખવા માટ�ની હક�કતપિ�કાઃ કોરોનાવાઈ (COVID-19) ફાટ� નીકળે લ
રોગચાળા દરિમયાન ક�� ૂિન�ટના �વયંસેવકો ક� વોલ��ટઅસર
� બી� લોકો પહ�લેથી બીમાર હોય અથવા કોરોનાવાઈરસ થવાનો ખાસ ભય- જોખમ હોય

તેઓને મદદ�પ બનવાની લોકોની ઈ�છા હોય તેવી સંભિવતા રહ� છે . આમાં મોટ� �મરનાઓને
ગણવામાં આવે છે અને �ઓને અ�ુક- ચોકકસ આરો�યની અવ�થાઓ હોય ક� �માં સમાવેશ

થાય છે �ડમેનિશઆ (�ચ��ંશ). આવા વાઈરસ ક� અિત� ૂ�મજ�ુ
ં નો ફ�લાવો બંધ કરવા, સરકાર�

માગર્દશર્નો દાખલ કયાર્ છે ક� �માં મોઢા ઉપર�ર�ગ ક� આવરણ પહ�રવાનો સમાવેશ થાય છે
અને આપણે ક�વી ર�તે છના િનયમો (�લ ઓફ િસકસ) મારફતે ઘરની �દર અને બહાર

બી�ઓ સાથે સંપકર ્ કર�, અને તેની સાથોસાથ લોકો બી�ઓ માટ� ક�વી ર�તે ક�ર ક� સારસંભાળ � ૂર� પાડ� છે .

થોડાક- અ�ુક વ�નર� બલ �ુ�તવયનાઓ, �વાક� �ઓને �ડમેનિશઆ અથવા બી� તબીબી ક�
મે�ડકલ જ��રયાતો હોય, તેઓને ક�� ૂિન�ટ �વયંસેવકો ક� વોલ��ટઅસર્ મારફતેમદદ કર�

શકાય. આ હક�કતપ�ક � લોકો તેઓની ક�� ૂિન�ટને સપોટર ્ કરવામાં સમાિવ�ટ થયા હોય

તેઓની િવિશ�ટ �ફકર- �ચ�તાને સંબોધન કર� છે ક� �થી કર�ને ખાતર� કર� શકાય ક� �ઓને
જ�ર હોય તેઓ શકય હોય તેટલા સલામત રહ� શક�.

મને કોઈ એક એવા ક�� ૂિન�ટ �ૂથ ક� � ૂપની રચના કરવાની ઈ�છા છે  ક� જયાં �વયંસેવકો 
ભોજનો � ૂરા પાડવાની અથવા �ઓ તેઓના ઘર છોડ� શક� તેમ ન હોય તેઓના માટ� 
ે આવા વોલ��ટઅસર્ ક��વયંસેવકો માટ� 
િ����પશન લેવા માટ� ઓફર કર� શક�. � મન
ંુ

�ડસકલોઝર એ�ડ બેર�ગ સિવ�સની (�હ�ર કરવામાં આવેલ અને �િતબંિધત કરનાર� સેવાઓ)

(DBS) તપાસ હાથ ધરવાની જ�ર રહ� છે ?

DBS એ કોઈ એક તપાસ કરવાનો ઉપાય ક� ર�ત છે ક� કોઈ એક �ય��ત પાસે એવો કોઈ

ફોજદાર� ક� ��િમનલ �રકોડર ્ ન હોય ક� � તેઓને આવા વ�નર બલ લોકો સાથે કાયર્ કરવા

ૂ બનાવે. ના, વોલ��ટઅસર્ માટ DBS તપાસ હાથ ધરવા માટ� કોઈ
અયો�ય ક� �બનઅ�ુ�ળ
કા� ૂની આવ�યકતા હોતી નથી. અ�ુક સં�થાઓ (�વીક� રા���ય સખાવતો) પાસે આવી
પો�લિસ ક� નીિત પહ�લેથી યો�ય�થાને રહ�લ છે અને DBS કાયર્ કર� શકય હોય તેટલી
જલદ�થી કોઈ પણ તપાસ કરવાની કાયર્વાહ� કર� રહ� છ .
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�થાિનક સં�થાઓ ક� �ઓ �થાિનક ક�� ૂિન�ટમાં લોકો માટ� વોલ��ટઅર સપોટર ્ની રચના કરવા�ું
આયોજન કર� રહયા હોય તેઓને માટ� િવચારણાઃ

• કોઈ એક વોલ��ટઅર �યવ�થાપક ક� આયોજક તર�ક� તમે કર� શકો તેવી સૌથી

મહ�વની વ��ુ- ��થિત એ ખાતર� કરવાની છે ક� તમા�ું � ૂપ આવી સલામતીની

�યવહાર- આચરણની ર�તને �યાનમાં લે છે . સહ�લી સાવચેતીઓને અપનાવવી �મક�

ખચર્વામાં આવેલ નાણાનો �રકોડર્ રાખવો અને ખર�દ�ની રસીદો �ૂર� પાડવા�ું તમન
મદદ�પ બને ક� જયાં તમે આવા વ�નર� બલ લોકોને સપોટર ્ કરતા હો.

• જો બેની જોડમાં (પેઅસર) કાયર્ કરતા હોય તો બધાજ સમયે બે મીટસર્ અવ�ય �ૂર ર.
• � ૂળ-પાયાની જ��રયાતો માટ� તમાર� શોપ�ગ કરવા જ�ુ જોઈએ �મક� ખોરાક અને
દવાઓ, ક� � શકય હોય તેટ�ુ િવરલ ક� વારં વાર ન હોય. જયાં શકય બને �યાં,
� ૂરવઠો દરવા� પાસે છોડ� દો �થી કર�ને બી�ુ �ુ�ુંબ દાખલ થવાથી �ૂ ર રહ�.

�ુર�ક્ષતતા માટ�ના �યવહાર ક� આચરણ અ DBS ની તપાસ કરવા માટ�ની વધાર� મા�હતી
વારં વાર � ૂછવામાં આવતા ��ોમાં સરકારની વેબસાઈટ ઉપર મળ� શક�.

માર� ���ટ ક� ર�તામાં રહ�નારા લોકો ક� �ઓ તેઓ� ંુ ઘર છોડ� શક� તેમ ન હોય તેઓને શોપ�ગ
પહ�ચાડવા અથવા તેઓના �ત
ૂ રાઓને ચલાવવામાં મદદ�પ બનવા મને �વે�છાથી કાયર્
ે DBS ચેક ક� તપાસની જ�ર છે ?
કરવાની ઈ�છા છે  તો � મન
ંુ

ના, તમાર� પાસે DBS તપાસ ક� ચેક હોય તેવી કોઈ કા� ૂની આવ�યકતા નથી.
પણ વોલ��ટઅસર્ ક� �વયંસેવકોને ખાતર� કરવાની ઈ�છા હોઈ શક� ક� તેઓ � કંઈકર� રહયા

હોય તે �પ�ટ હોય અને � ક�� ૂિન�ટને તેઓ મદદ કરતા હોય તેઓનો તેઓ િવ�ાસ ધરાવતા
હોય. સરળ ક� સાદ� �યવહા�રક સાવચેતીઓ �મક� બેની જોડમાં (પેઅસર) સલામતર�તે કાયર્
કર�ુ,ં ખચર્વામાં આવેલ નાણાનો �રકોડર્ રાખવો અને શોપ�ગની રસીદો �ૂર� પાડવાથી
િસ�ધ કરવામાં મદદ�પ થાય છે .

જો તેઓ એકજ સરખા �ુ�ુંબના માણસો ન હોય તો, વોલ��ટઅસ� અવ�ય બધાજ સમયે બે
મીટસર્�ું �તર રાખ�ુ જોઈ.

�ૃપા કર� યાદ રાખશો ક� �હ�ર ક� પ��લકમાં છ કરતાં વધાર� લોકોના ભેગા થવા ઉપર �િતબંધ

છે , અને પોલીસ �ારા આવી કાયર્વાહ�નો અમલ કરવામાં આવે છ . પણ 15 લોકો �ુધીના સપોટર ્
� ૂપો, ક� �માં �ડમેનિશઆ �વી લાંબા સમયની માંદગીઓને સપોટર ્ �ૂરા પાડતા લોકના
સમાવેશને �ટ છે , અને મળવા માટ� ની ર� હોય છે .

� કોઈ પ
ંુ
ણ �ય��ત આવી �વે�છા� ૂવર્કન સેવામાથ
ં ી બાધ ક� �િતબંિધત હોય છે ?
ફકત એવાજ લોકો, ક� �ઓને વ�નર� બલ �ુ�તવયનાઓ સાથે કા� ૂનીર�તે વોલ��ટઅર�ગ

કરવામાંથી અટકાવવામાં આવતા હોય, તેઓ એ હોય છે ક� �ઓને તેમ કરવાથી DBS �ારા

�િતબંિધત કર� લ હોય. જો તમને અ�ુક �કારના કાયર્માંથી કામ કરવા�ું �િતબંિત ક� બાિધત
હોય, તો પછ� તે �કાર�ુ ં કાયર્ કરવાથી તમે કોઈ એક �ુનો કરો છ.
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ક�� ૂિન�ટ � ૂપોએ તેઓના વોલ��ટઅસર્ને �ૂછ�ું જોઈએ ક� જો તેઓને �િતબંિધત કરવામાં

આવેલ છે . જો તેઓને �િતબંિધત કરવામાં આવેલ હોય તો, તમાર� તેઓને બાળકો અથવા

વ�નર� બલ �ુ�તવયનાઓ સાથે ગાઢર�તે કાયર્કરવા દ� વા જોઈએ ન�હ. વધાર� મા�હતી માટ�
�ૂઓ આ DBS માગર્દશર.

આ મા�હતી સરકારની સલાહ ઉપર આધા�રત છે

https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-factsheetcommunity-volunteers-during-covid-19-outbreak
ધ ગવનર્મે�ટ કોરોનાવાઈરસ માગર્દશર્ 22 સ�ટ��બરના રોજ અધતન કરવામાં આવેલ હ�ુ ં

https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-what-haschanged-22-september
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