બી�ઓને મળવા માટ�ની અધતન સલામતી
િમ�ો અને પ�રવારને મળવા માટ�ના માગર્દશર્નમ 14 સ�ટ��બર 2020 થી ફ�રફાર થયેલ
છે .
િમ�ો અને પ�રવારને મળવામાં
�ઓ તમાર� સાથે રહ�તા ન હોય તેવા િમ�ો અને પ�રવારને મળવા માટ� , તમને નીચે જણાવેલ
� ૂચનો અ�ુસરવાની સલાહ આપવામા ં આવે છે ઃ
•
•
•

સામા�જક �તર રાખવાના િનયમોને અ�ુસરો (બી�ઓ અને તમાર� વ�ચે 2
મીટસર્�ું �ર રાખો)
ૂ ા સમયના ગાળામાં તમે સામા�જકર�તે ક�ટલા બધા �ુદા �ુદા લોકાને મળ� શકો
�ંક
તેની મયાર ્દા રાખ
જયાં �ુધી બની શક� �યાં �ુધી લોકોને ઘરની બહાર મળોઃ ઘરની �દર મળવા�ુ ં
રાખવા કરતાં ઘરની બહાર લોકોને મળવા�ુ ં વધાર� સલામતભ�ુ્ છે કારણક� વધાર�
ર
વે��ટલેશનથી (હવાની આવ-�) તા� હવા � ૂર� પાડ� શકાય

તમે �ઓની સાથે રહ�તા ન હોય તેવા ફકત અિધકતમ 6 લોકોને કાંતો ઘરની �દર
અથવા બહાર લોકોના � ૂપમાં મળ� શકો (ક� �માં સમાવેશ થાય છે ઘરનો). આને
કહ�વામા ં આવે છે “છ નો િનયમ” અને તેને અવ�ય અ�ુસરવો જોઈએ કારણક� તે
કાયદો- કા� ૂન છે .
નવા િનયમો (�� ૂ ��સ)
તાર�ખ 14 સ�ટ��બરના રોજથી તમે � લોકો સાથે રહ�તા ન હોય તેવા લોકોને 6 લોકોના
�ૂથ કરતાં વધાર� માં મળવા�ુ ં કાયદાની િવ�ુ�ધ બનશે (િસવાયક� તમે તમારા ‘સપોટર ્
બબલ’માં મળતા હોય – ક� �માં ક�વળ ફકત કોઈ એક બી� �ુ�ુંબ- પ�રવારનો
સમાવેશ થઈ શક� – અને આથી છ કરતાં વધાર� લોકોનો સરવાળો થાય છે ). પોલીસ
પાસે કા� ૂની મયાર્દાઓનો અમલ કરવાની સ�ા હોય છે અને તેઓ ફાઈન ક� દંડ આપી
શક� (કોઈ એક િનિ�ત િશક્ષા�મક દંડની નો�) £100 ની અને �માં અિધકતમ
£3,200 �ુધીનો વધાર� કોઈ વધાર� ભંગ માટ� થઈ શક�. જો તમે આવી કા� ૂની
મયાર્દાઓ અ�ુસરો ન�હ તો તમને કોઈ ફોજદાર� �રકોડર્ �ા�ત થવાનો ભય રહ� .
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6 કરતાં વધાર� લોકોના �ૂથો મળ� શક�ઃ
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જયાં બધા સાથે ભેગામળ�ને રહ�તા હોય અથવા એકજ સરખા સપોટર ્ બબલમા હોય
(તમા�ંુ પ�રવાર વ�ા એક બી�ુ પ�રવાર), અથવા અ��ત�વમાં રહ�લ ગોઠવણો ચા�ુ
રાખવા માટ� ક� જયાં બાળકો તેઓના બ�ે માબાપો માફક એકજ સરખા ઘરમાં રહ�તા
ન હોય
નોકર�- રોજગાર ક� �માં વોલ�ટ�ર- �વૈ��છક અથવા ધમાર્દાવાળ� સેવાઓનો
સમાવેશ હોય, અને �માં �ડમેનિશઆવાળા વયો� ૃ�ધોના સપોટર ્ માટ� સમાવેશ થતો
હોય
િવિશ�ટ �ુ�ક�લીઓનો સામનો કરતા લોકોના સંગ�ઠત સપોટર ્�ૂથોના સમાવેશઃ
�ડમેનિશઆ �વી લાંબા સમય ગાળાની આરો�ય ��થિત (આમા ં કદાચ ક�રસર્ માટ�
સમાવેશ થઈ શક�) અને � લોકો િવહોણા (બર�વમે�ટ) બ�યા હોય

િશક્, તાલીમ અથવા ર�જ�ટડર ્ ચાઈ�ડ ક� માટ� (ક� �મા ં ર� પ અરાઉ�ડ ક� વે��ટત
ક�રનો સમાવેશ થતો હોય)
કા� ૂની જવાબદાર�ઓ પ�ર� ૂણર્ કરવી �વી ક� અદાલત અથવા જ�ૂ�ર સિવ�સમાં
હાજર� આપવા માટ�

તાક�દની મદદ- સહાય � ૂર� પાડવા અથવા કોઈ એક વ�નર� બલ ક� િનબર્ળ�ય��તને
સપોટર ્ �ૂરા પાડવા માટ
બીમાર�, ઈ� અથવા હાિન- �ુકસાનથી �ૂર રહ�વા માટ� તમારા અથવા બી� કોઈ
�ય��ત માટ�
લ�ન (વે�ડ�ગ) અને િસિવલ પાટર ્નરશીપ િવિધક� સે�રમિન અને �રસેપશન માટ�
અથવા બી� ધાિમ�ક �વનના ઘટના�મ માટ� – ક� જયાં 30 લોકો હાજર રહ� શક�
ફ� ૂનરલ (�ેતયા�ા) વખતે – ક� �માં 30 ની સં�યા �ુધી લોકો હાજર રહ� શક�

�યવ��થત ક� સંઘ�ટત કર� લ ઘરની �દર અને બહારના �પોટર ્, શાર��રક �� ૃિત
અને કસરતના વગ�ની યાદ� �ુઓ ર���એશનલ ટ�મ �પોટર ્, આઉટડોર �પોટર અને
�જમ અને લેઝર સે�ટર ગાઈડ�સ હ�ઠળ ર� ક� પરવાનગી હોય તેવી કસરત)

COVID-19 ના �ુર�ક્ષત માગર્દશર્નની સંમિત સાથે અને - ભયની સખત
આકારણીઓની શરતે સંગ�ઠત થયેલ િવરોધ અને રાજક�ય �� ૃિતઓ

અમાર� ગવનર્મે� વેબસાઈટ ઉપર વારં વાર � ૂછવામાં આવતા ��ોમાં વધાર� મા�હતી
મળ� શક�
બી� �થળો અને �� ૃિતઓમાં િનયમો

COVID-19 ના �ુર�ક્ � ૂચનો અ�ુસરતા �થળો �ુ�લે વધાર� લોકો�ુ ં અિતિથ સ�કાર
કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખી શક� – �મક� ધાિમ�ક �થળોમાં ધાિમ�ક સેવાઓ- પણ 6 કરતાં વધાર�
સં�યામાં કોઈ �ુલાકાતે જઈ શક� ન�હ.

તમે જયાર� કોઈ એક આવા �થળે �ુલાકાતે �ઓ, – �મક� ધમર્�ું �થ, �ુકાનમાં,
લેઝરના �થળે , ર� �ટોરા અથવા પબમાં, �યાર� તમાર� ઃ
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કોઈ એક � ૂપ ક� �ૂથ તર�ક� તમે મળ� શકો તેવા બી� લોકોની સં�યાની મયાર ્દાઓ
અ�ુસરો – છ કરતાં વધાર� લોકો ન�હ, િસવાય ક� તમે બધા સાથે રહ�નારા (અથવા
એકજ સરખા સપોટર ્ બબલમાં હો)
તમે � � ૂપ ક� �ૂથમાં હો તેની બહાર કોઈ પણ �ય��ત સાથે સામા�જક પાર�પ�રક
��યા ટાળશો, પછ� ભલે તમે �ણતા હોય તેવા બી� લોકોને તમે �ૂઓ
સંચાલન કરનારને તમાર� સંપકર ્ િવગત � ૂર� પાડો �થી કર�ને જ�ર જણાતા NHS
ટ��ટ અને ��સ �ો�ામ �ારા તમારો સપ
ં કર ્ કર� શકા

આવા ફ�રફારો િવષેની વધાર� િવગતો ગવનર્મે�ટ વેબસાઈટ ઉપર મળ� શક

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19meeting-with-others-safely-social-distancing
તમને ઉપયોગી શ�દોનો �ુલાસો પણ કદાચ મળ� શક� �ૂઓ

https://raceequalityfoundation.org.uk/health-care/covid-19-translatedmaterials-resources/
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