Gujarati

��લે�ડ (England) માટ�ના �થાિનક COVID સાવધ રહ�વાના ધોરણો-લેવ�સ
વે�સ (Wales), �કોટલે�ડ (Scotland), અને નોધર્ન
માગર્દશર્ન�

આયલ�ડ (Northern Ireland) માટ� ના

અ�ુ�મ�ણકા
�ુ
• �થાિનક COVID એલટર ્ ક� સાવધ રહ�વાન ધોરણોનો અથર્ ં થા
• શા માટ� સરકાર �થાિનક COVID સાવધ રહ�વાના ધોરણો દાખલ ક� ર�ૂ કર� રહ� છે
• �થાિનક COVID એલટર ્ લેવ: મ�યમ (મી�ડઅમ) (�ટઅર 1)
• �થાિનક COVID એલટર ્ લેવ: �ચા ક� હાઈ (�ટઅર 2)
• �થાિનક COVID એલટર ્ લેવ: � ૂબજ �ચા ક� વે�ર હાઈ (�ટઅર 3)
�થાિનક COVID એલટર ્ ક� સાવધ રહ�વાનાધોરણોનો અથર્ ં થ
ુ� ા
�થાિનક COVID એલટર ્ લેવ�સ �થાિનક સ�ાવાળા, રહ�વાસીઓ અને કાયર્કરોને તેઓના
િવ�તારમાં ફાટ� નીકળે લ નવા કોરોનાવાઈરસનો ક�વી ર�તે �બંધ કરવા તેઓએ �ુ ં કર�ુ ં
જોઈએ તે િવષે મા�હતી � ૂર� પાડ� છે . આવા એલટર ્ લેવ�સને કોઈકવખત �ટઅસર્ કહ�ય છે .
��લે�ડમાં (England) � લોકો ��લિનકલી ક� નૈદાિનકર�તે � ૂબજ વ�નર� બલ ક� િનબર્ળ હોય
તેઓને કોરોનાવાઈરસમાંથી તેઓનો ભય ઓછો કરવામાં મદદ�પ બનવા ન�ુ માગર્દશર્
મળશે, ક� � તેઓ જયાં રહ�તા હોય તેને અ�ુસાર ક� બંધબેસ�ુ કરવામાં આવેલ છે . આવી
યાદ�માં �ડમેનિશઆવાળાનો સમાવેશ થતો નથી પણ �ુરાવો એ�ુ બતાવે છે ક�
�ડમેનિશઆવાળા (�ચત�ંશ) લોકોને આવા વાઈરસ ક� િવષા�ુ થવાનો �ચો ભય રહ� છે . જો
તમને અથવા તમે �ણતા હોય તેવી કોઈ પણ �ય��તને �ડમેનિશઆ હોય તો, આવા નવા
� ૂચનો અ�ુસરવા�ું તેથી મદદ�પ રહ�શે.
આવા માગર્દશર્નને નવા �થાિ COVID એલટર ્ ક સાવધ રહ�વાના ધોરણોના માળખામા ં
જોડવામા ં આવશે, એટલેક� ક� �ઓને આ વાઈરસ ક� િવષા�ુમાંથી સખત માંદગીનો સૌથી �ચો
ભય હોય, તેઓને િવિશ�ટ સલાહ મળશે ક� �નો આધાર તેઓના �થાિનક િવ�તારમાં રહ�લ
ભયના લેવલ ઉપર હોય છે , કારણક� કોરોનાવાઈરસના �માણમા ં વધારો થવા�ુ ં ચા�ુ રહ� છે .
શા માટ� સરકાર �થાિનક COVID સાવધ રહ�વાના ધોરણો ક� એલટર ્ લેવ�સ દાખલ કર� રહ� છ
સરકાર� યો�ય�થાને �ણ �થાિનક COVID સાવધ રહ�વાના ધોરણો � ૂકયા છે , �થી કર�ને
�થાિનકર�તે ફાટ� નીકળે લ કોરોનાવાઈરસનો �બંધ કરવા સાચા લેવ�સની દર�યાનગીર� ક�
હ�તક્ષેપ યો�ય�થાનહોય.
�કાિશત
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Gujarati
�થાિનક COVID એલટર ્ લેવ: મ�યમ ક� મી�ડઅમ (�ટઅર 1)
આ એવા કોઈ િવ�તારો માટ� હોય છે ક� કોઈ પણ વધાર� �થાિનક �િતબધ
ં ો ક� િનયં�ણો વગર
રા���ય �િતબધ
ં ો યો�ય�થાને રહ�વા�ું ચા�ુ રાખે છે .
આનો અથર્ એવો થાય ક:

• તમે � ૂપમાં તમાર� સાથે રહ�તા ન હોય તેવા અિધકતમ 6 લોકોને ફકત મળ� શકો

(અથવા તમારા સપોટર ્ બબલમાં હો) તે કાંતો ઘરની �દર અથવા બહાર (અને �માં
સમાવેશ થાય છે ઘરનો). આને 6 નો િનયમ કહ�વામાં આવે છે , અને તેને અવ�ય
અ�ુસરવો જોઈએ કારણક� તે કાયદો છે .
• ર� �ટોરા, ક�ફ� અને પબોએ એવી ખાતર� કરવી જોઈએ ક� જયાર� �ાહકો બેઠ�લા હોય
�યાર� જ ખોરાક અને પીણાઓ લેતા હોય, અને રાતના 10 થી સવારના 5 વા�યે અવ�ય
બધ
ં હોય
• ટ�કઅવે ક� લઈ જવા માટ� બહાર ખાઈ શકાય તેવા ખાધપદાથ� વેચતા �બઝનેસીસ અને
�થળો કાંતો �ડ�લવ�રઝ સિવ�સ, ��લક- એ�ડ- કલેકટ અથવા �ાઈવ- � ૂ મારફતે રાતના
10 વા�યા પછ� તે� ુ કરવા�ું ચા�ુ રાખી શક�

• ��ૂલો અને �ુિનવિસ��ટ �ુ�લા રહ�શે.
• � ૂ�- પાઠ ક� ભ��ત કરવા માટ�ના �થળો �ુ�લા રહ�શે અને તેઓએ અવ�ય 6નો િનયમ
રાખવાની ખાતર� કરવી જોઈએ
• લ�ન�સંગો અને ફ� ૂનર�સમા ં હાજર રહ�વા મયાર્�દ સ�ં યામા ં થઈ શક�
• જો 6 નો િનયમ અ�ુસરવામાં આવે તો ઘરની �દર અથવા બહાર કસરતના વગ�
અને સંગ�ઠત (ઓગર્નાઈઝ) �પોટર ્સ ચા�ુ રહ� શક
તમાર� અવ�ય:

• જયાં આવ�યકતા રાખવામાં આવતી હોય �યાં તમાર� તેવા િવ�તારોમાં ચહ�રા ઉપર�ું

આવરણ ક� કવ�ર�ગ પહ�ર�ું જોઈએ (િસવાયક� તમને �ુ��ત હોય), ક� �મા ં ર� �ટોરા, ક�ફ�
અને પબોની �દર �વેશ કરતા, છોડતા અને આ�ુબા�ુમાં ફરવાના સમાવેશ સાથે

તમાર� ચા�ુ રાખ�ુ ં જોઈએ:

• સામા�જક �તર રાખવાના િનયમો અ�ુસરવા
• જયાર� શકય બને �યાર� ઘર� થી કામકાજ કર�ું
• �ુસાફર� કરતી વખતે, આગળથી આયોજન કર� અથવા �� ૃિતમય સમયો અને
માગ�થી �ૂર રહો. જો તમારાથી બની શક� તો ચાલીને અથવા સાઈકલથી કરો

COVID-19 નો ફ�લાવો ઓછો કરવામા ં મદદ�પ બનવા માટ� મ�યમ ક� મી�ડઅમ એલટર
લેવલના િવ�તારોમાં લા�ુ પડતા ઉપાયો િવષે વધાર� મા�હતી મેળવો.
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Gujarati
�થાિનક COVID એલટર ્ લેવ: �� ું ક� હાઈ (�ટઅર 2)
આ એવા �ચા લેવલના ચેપવાળા િવ�તારો સાથે હોય છે , ક� જયા ં થોડાક વધારાના �િતબધ
ં ો
યો�ય�થાને હોય છે .
ઉપર વણર્ન કર� એલટર ્ ક� સાવધવાળા મ�યમ લેવલના �િતબંધની સાથોસાથ આનો અથર્
થાયઃ

• તમારા ઘરના માણસોની બહાર કોઈ પણ �ય��ત અથવા ઘરની �દરના કોઈ સે�ટ�ગમાં
સપોટર ્ બબલ સાથે સામ�જક (સો�યલાઇઝ) બની ન શકો, પછ� ભલે તે ઘરમાં અથવા
�હ�ર �થળમા ં હોય
• તમે અવ�ય બહાર 6 કરતા ં વધાર� ના � ૂપમા ં સામા�જક બની ન શકો, ક� �માં સમાવેશ
થાય છે ગાડર ્ન અથવા બી� જ�યાઓ વાક� દ�રયાકાઠ
ં � અથવા પાકર ્સમાં(િસવાયક�
જયા ં કાયદામા ં િવિશ�ટ �ટછાટ ક� �ુ��ત લા�ુ પડતી હોય
•

��ૂલો, �ુિનવિસ��ટઓ અને � ૂ�- ભ��તના �થળો �ુ�લા રહ� છે

• લ�ન�સંગો અને ફ� ૂનર�સ હાજર રહ�તી સ�ં યાની મયાર્દ સાથે થઈ શક�.
• બહાર કસરતના વગ� અને સગ
ં �ઠત �પોટર ્ થવા� ું ચા�ુ રહ� શક. ઘરની �દર આ�ુ

ફકત �યાર� જ ર� આપવામા ં આવી શક� ક� � લોકો સાથે તેઓ રહ�તા ન હોય (અથવા
સપોટર ્ બબલ સાથે શેર કરવા�ુ), અથવા � ૂથ અથવા �ડસ�બ�લ�ટ �પોટર ્ માટ લોકો
સાથે િમકસ�ગ થવા�ું ટાળ� શકાય તેમ હોય

• તમે એવા �થળોએ અથવા અમીિન�ટઝ ક� �ુિવધાઓવાળા �થળોએ �ુસાફર� કરવા�ું
ચા�ુ રાખી શકો, ક� � કામકાજ અથવા િશક્ષણમાં �ુગમતા સાધવા �ુ�લા હ, પણ
જયાર� શકય બને �યાર� તમે �ુસાફર�ઓ કરતી સં�યામાં ઘટાડો કરવાની તપાસ કરો

તમાર� અવ�ય:

• જયાં આવ�યકતા રાખવામાં આવતી હોય �યાં તમાર� તેવા િવ�તારોમાં ચહ�રા ઉપર�ું

આવરણ ક� કવ�ર�ગ પહ�ર�ું જોઈએ (િસવાયક� તમને �ુ��ત હોય), ક� �મા ં ર� �ટોરા, ક�ફ�
અને પબોની �દર �વેશ કરતા, છોડતા અને આ�ુબા�ુમાં ફરવાના સમાવેશ સાથે

તમાર� ચા�ુ રાખ�ુ ં જોઈએ:

• સામા�જક �તર રાખવાના િનયમો અ�ુસરવા
• જયાર� શકય બને �યાર� ઘર� થી કામકાજ કર�ું
• �ુસાફર� કરતી વખતે, આગળથી આયોજન કર� અથવા �� ૃિતમય સમયો અને
માગ�થી �ૂર રહો. જો તમારાથી બની શક� તો ચાલીને અથવા સાઈકલથી કરો

• COVID-19 નો ફ�લાવો ઓછો કરવામા ં મદદ�પ બનવા માટ� �ચા ક� હાઈ એલટર ્
લેવલના િવ�તારોમાં લા�ુ પડતા ઉપાયો િવષે વધાર� મા�હતી મેળવો.
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�થાિનક COVID એલટર ્ લેવ: � ૂબજ �� ું ક� વે�ર હાઈ (�ટઅર 3)
આ એવા િવ�તારો માટ� હોય છે ક� જયાં ચેપ લાગવા�ુ ં લેવલ ક� ધોરણ � ૂબજ ��ુ ં હોય અને
જયા ં સ�જડ િનયં�ણો યો�ય�થાને હોય. � ૂબજ �ચા લેવલના ચેપવાળા િવ�તારો સાથે
� ૂકવામાં આવેલ મયાર ્દાઓ કદાચ �ુદ� હોઈ શક� કારણક�તે મ�ય�થ અને �થાિનક સરકાર
વ�ચેની ચચાર - િવચારણાઓ આધા�રત હોય છે . તમાર� તેથી તમારા િવ�તારના િવિશ�ટ
િનયમોની તપાસ કરવી જોઈએ.
આનો અથર્ એવો થાય ક:

• તમે રહ�તા ન હોય તેવી કોઈ પણ �ય��ત સાથે અવ�ય સામા�જક બની ન શકો અથવા

સપોટર ્ બબલની રચના કર� હોય ક� � ઘરની �દ, કોઈ ખાનગી ગાડર ્નમાં અથવા
મોટા ભાગના બહારના િવ�તારોમા ં
• બહારની �હ�ર જ�યાઓમા,ં �મક� પાકર , અથવા દ�રયાકાઠં �, �ામીણ જ�યાઓમા,ં �હ�ર
ગાડર ્ન અથવા �પોટર્સના �થળ 6 કરતા ં વધાર� � ૂપમા ં તમે અવ�ય સામા�જક બની
ન શકો
• પ�સ અને બાસર્ અવ�ય બંધ કરવા જોઈ. તેઓ ફકત �યાર� જ �ુ�લા રહ� શક� જો
તેઓ�ું કોઈ એક ર� �ટોરા તર�ક� સચ
ં ાલન કરવામા ં આવ�ુ હોય, ભોજનો આપવામા ં
આવતા હોય, �મક� �ુ�ય બપોર�ુ ં ભોજન અથવા સાજ
ં ના ભોજનની �મ. તેઓ આવા
ભોજનના ભાગ�પે ફકત એ�કોહોલ આપી શક�.

• ��ૂલો અને �ુિનવિસ��ટઓ �ુ�લા રહ�શે
• � ૂ�- ભ��તના �થળો �ુ�લા રહ�શે, પણ ઘરના માણસોને િમકસ�ગ થવાની ર� નથી
• હાજર રહ�તી સં�યાની મયાર્દા સાથેલ�ન�સગ
ં ો અને ફ� ૂનર�સ થઈ શક�, અને લ�ન

સમારંભો (વે�ડ�ગ �રસેપશ�સ) કરવાની ર� નથી
• બહાર કસરતના વગ� અને સંગ�ઠત �પોટર ્ ચા�ુ રહ� શક. ઘરની �દર ફકત �યાર� જ
ર� આપવામા ં આવી શક� ક� � લોકો સાથે તમે રહ�તા ન હોય (અથવા સપોટર ્ બબલ
સાથે શેર કરવા�ુ),
ં અથવા � ૂથ અથવા �ડસ�બ�લ�ટ �પોટર ્ માટ લોકો સાથે િમકસ�ગ
થવા�ુ ં જો શકય બને તો ટાળ� શકાય
• તમાર� આવા � ૂબજ - �ચા એલટર ્ લેવલના િવ�તારોની બહાર�ુસાફર� કરવા�ું ક� જયા ં
તમે હો અથવા � ૂબજ –�ચા એલટર ્ લેવલના િવ�તારમાં �વેશ કરવા� ુંટાળવાનો
�ય�ન કરવો જોઈએ, િસવાયક� તે નોકર�, િશકણ અથવા � ૂથ સિવ�સીસ �વી વ��ુ��થિત હોય, ક�ર�ગની જવાબદાર�ઓ સત
ં ોષવા માટ� હોય, અથવા તમે કોઈ એક લાંબી
�ુસાફર�ના ભાગ�પે તે મારફતે �ુસાફર� કર� રહયા હોય
• જો તમે કોઈ એક � ૂબજ �ચા એલટર ્ લેવલ િવ�તારના રહ�વાસી હો ત, તમાર� � ૂક�ના
(UK) કોઈ બી� ભાગમાં રાતના સમયે રહ�વા�ું ટાળ�ું જોઈએ અથવા જો તમે બી�
કોઈ અ�ય �થળના રહ�વાસી હો તો, � ૂબજ �ચા એલટર ્ લેવલના િવ�તારમાં રાતના
સમયે રહ�વા�ુ ં ટાળ�ુ ં જોઈએ
તમાર� અવ�ય:
જયા ં આવ�યકતા રાખવામાં આવતી હોય તેવા િવ�તારોમાં તમાર� ચહ�રા ઉપર આવરણ ક�
કવ�ર�ગ પહ�ર�ુ ં જોઈએ
�કાિશત
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તમાર� ચા�ુ રાખ�ુ ં જોઈએ:

• સામા�જક �તર રાખવાના િનયમો અ�ુસરવા
• જયાર� શકય બને �યાર� ઘર� થી કામકાજ કર�ું
• નોકર� અથવા િશક્ષણ મા, � �થળો �ુ�લા હોય �યા ં �ુસાફર� કરવી, પણ કરવામા ં
આવતી તમાર� �ુસાફર�ની સ�ં યા મયાર ્�દત કર

� ૂબજ �ચા એલટર ્ લેવલના િવ�તારોમાંઆ આધારર� ખા ક� બેસલાઈન હોય છે .
કોરોનાવાઈરસનો ફ�લાવો ઓછો કરવા સરકાર �થાિનક સ�ાવાળાઓ સાથે સલાહમં�ણા
કરવામા ં વધારાની દર�યાનગીર� ક� હ�તક્ષેકરવાનો �ય�ન કરશે. તમારા િવ�તારમા ં આવા
વધારાના �િતબધ
ં ો લા�ુ પડ� છે ક� ન�હ તે માટ� તમાર� તપાસ કરવી જોઈએ.
કોરોનાવાઈરસનો ફ�લાવો ઓછો કરવામાં મદદ�પ બને તેવા � ૂબજ �ચા લેવલના િવ�તારોમાં
લા�ુ પડતા ઉપાયો િવષે વધાર� મા�હતી મેળવો.
વધાર� મા�હતી માટ� �ૃપા કર� સરકારની વેબસાઈટમાં �ઓ

https://www.gov.uk/coronavirus

�ઓ ��લિનકલી � ૂબજ વ�નર� બલ હોય તેઓની સલાહ માટ� તપાસ કરો ક� �ૂઓ

https://www.gov.uk/government/news/clinically-extremely-vulnerablereceive-updated-advice-tailored-to-local-covid-alert-levels
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