Gujarati

�થાિનક COVID એલટર ્ ક� સાવધ રહ�વાના ધોરણ- લેવ�સ િવષે � ૂબજ વ�નર�બલ – િનબર્ળ
લોકો માટ� અધતન સલાહ
��લે�ડમાં (England) નૈદાિનકર�તે ક� ��લિનકલી �ઓ � ૂબજ વ�નર� બલ ક� િનબર્ળ હોય
તેઓને કોરોનાવાઈરસમાંથી જોખમ- ભય ઓ� કરવામાં મદદ�પ બને તે� ું ન�ુ માગર્દશર
મળશે, ક� � જયાં તેઓ રહ�તા હોય તેને �ુયો�ય ક� બંધબેસ�ુ કરવામાં આવેલ છે . � લોકોને
નૈદાિનકર�તે � ૂબજ વ�નર� બલ અથર્બ�ધકરવામાં આવેલ હોય તેઓને COVID-19
(coronavirus) માંથી સખત બીમાર�નો � ૂબજ વધાર� જોખમ- ભય રહ� છે . જો તમે આવા
� ૂપમાં હો તો તમાર� આ માગર્દશર્નમાં જણાવેલ  �ૂજદર� ક એલટર ્ ક� સાવધ લેવલ તમાર�
�ત�ું રક્ષણ કરવામાં મદદ�પ બનવા સલાહ અ�ુસરવી જો.
આ � ૂપમાં રહ�લ લોકોમાં એવી અવ�થાનો સમાવેશ થાય છે ક� �માં ઈ�� ૂન ક� �િતર�ક્ષ
િસ�ટમ, અ�ુક ક��સરોમાં, અને બી�ઓની વ�ચે ઈ���યોના �િતરોપણ (ઓગર્ન �ા�સ�લા�)
મેળવનારાઓનો સમાવેશ થાય છે (આ દ�તાવેજના �તે આરો�યની ��થિતઓ- અવ�થાઓની
સં� ૂણર્ યાદ� �ૂ). આવી યાદ�માં �ડમેનિશઆનો (�ચત�ંશ) સમાવેશ થતો નથી, પણ �ુરાવો
એ�ુ બતાવે છે ક� �ડમેનિશઆવાળા લોકોને વાઈરસ થવાનો �ચો ભય હોય છે . જો તમને
અથવા તમે �ણતા હોય તેવી કોઈ �ય��તને �ડમેનિશઆ હોય તો, આવી નવી � ૂચનાઓ
અ�ુસરવા�ુ ં તેથી મદદ�પ બનશે.
•

�ઓની ��લિનકલીર�તે સૌથી વ�નર� બલ હોવાની િવચારણા કરવામાં આવતી હોય,
તેઓને અધતન માગર્દશર્ન મળ, ક� � તેઓના �થાિનક િવ�તાર માટ� �ુયો�ય
બનાવી, નવા �થાિનક COVID એલટર ્ લેવલના �ુમેળમાં શે

•

જયાં શકય હોય તેવી ઘણી બધી સામા�યતા રાખવાની સાથે, આ�ુ ન�ુ માગર્દશર્
તેઓના દ� િનક �વનમાં યો�ય રક્ષણા�મક કાયર્વાહ� કરવામાં તેઓને સપોટર્ 

આવા ��લિનકલી � ૂબજ વ�નર� બલ � ૂપને પહ�લેથી યો�ય�થાને રહ�લ િવ�� ૃત રા���ય
રક્ષણા�મકના ઉપાયો �ારા મદદ�પ થાય છે ક� � દર�કને લા�ુ પડતા હોય છ– ��ટાંત તર�ક�,
છ નો િનયમ અને આદ� શા�મક ચહ�રાને આવરણ ક� કવ�ર��સ કરવા�ુ ં
આ નવી સલાહ આવા વધાર� જોખમવાળા � ૂપને વાઈરસમાંથી તેઓ�ું વધાર� સા�ુ રક્ષ
કરવામાં મદદ�પ કરશે ક� �માં વધાર� ‘શી�ડ�ગ” માગર્દશર્ન અ�ુસરવાની જ�ર રહ�શે ન.
�ઓ � ૂબજ �ચા ક� વધાર� જોખમના િવ�તારોમાં હશે તેઓને હ� પણ ભિવ�યમાં ઔપચા�રક
શી�ડ�ગની કાયર્પ�ધિત અ�ુસરવાની સલાહ આપવામાં આવશ, �મક� ઘર� રહ�વા�ુ,ં નોકર�
અથવા ��ૂલે ન�હ જવા�ુ,ં અને તેઓના પોતાના ઘરના માણસો અને સપોટર ્ બબલમા
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સામા�જક સંપકર ્ મયાર્� કરવાનો. જો શી��ડ�ગ કરવાની સલાહના િનણર્યન અ�ુસરવાની ન�હ
હોય તો, આવા િવ�તારના લોકોને અધતન કરવામાં આવશે.
આમાં �ઓ ��લિનકલી � ૂબજ વ�નર� બલ ક� િનબર્ળ હોય તેઓનો વધાર� સલાહમાં કદાચ
સમાવેશ થઈ શક�ઃ

• �થાિનક COVID એલટર ્ લેવલમ�યમ ક� મી�ડઅમ માટ� (�ટઅર 1): સામા�જક �તર

રાખવા િવષે સખત �યાન આપ�ુ,ં જયાં શકય હોય �યાં બહાર લોકોને મળવા�ુ,ં પ��લક
����પોટર ્માં �બ- જ�ર� �ુસાફર�ઓ મયાર્�દ કરો, અને જયાં શકય હોય �યાં ઘર� થી
કામકાજ કરો, પણ તમે હ� પણ નોકર�એ જઈ શકો અને બાળકોએ હ� પણ ��ૂલમાં
હાજર� આપવી જોઈએ. આ મયાર ્દાઓના વધારામાં6 લોકો �ુધીના �ૂથમાં ક�વળ
દર� કને માટ� મળવા ઉપર છે .
• �થાિનક COVID એલટર ્ લેવલ�� ંુ (હાઈ) (�ટઅર 2): તમે બહાર મળતા �ુદા લોકોની
સં�યામાં ઘટાડો કરો, આવ�યક �ુસાફર�ઓ િસવાય �ુસાફર� કરવા�ુ ં ટાળો, શકય હોય
�યાં ઘર� થી કામકાજ કરો, અને ખર�દ�- શોપ�ગ કરવામાં આવતી ���સની સં�યા ઓછ�
કરો અથવા �દવસના શાંત સમયે �ઓ. જો તમે ઘર� થી કામકાજ કર� શકો તેમ ન હોય
તો, હ� પણ નોકર�એ �ઓ કારણક� બધાજ નોકર�ના �થાનો COVID- �ુર�ક્ષત હો
જોઈએ અને બાળકોએ હ� પણ ��ૂલે હાજર રહ�� ુ ં જોઈએ. આ ઘરની �દર બી�
ઘરના માણસોને ન�હ મળવા દર� કને માટ� આ વધારાની મયાર્દાઓ છ , િસવાયક� સપોટર ્
બબલના ભાગ હોય, અને ફકત 6 લોકોના �ૂથો �ુધીજ બહાર મળ�ુ.ં
• �થાિનક COVID એલટર ્ લેવલ� ૂબજ �� ંુ (�ટઅર 3): ઘર� થી કામકાજ કર�ુ,ં
સામા�યર�તે શકય હોય તેટલા વધાર� ઘર� રહો, અને ફકત આવ�યક �ુસાફર�ઓ
િસવાય બધીજ �ુસાફર�ઓ ટાળો. તમાર� સાથે રહ�તા ન હોય તેવી કોઈ પણ �ય��ત
સાથે અથવા સપોટર ્ બબલની રચના કર� હો, ઘરની �દરના કોઈ પણ સે�ટ�ગમાં
અથવા કોઈ પણ ખાનગી ગાડર ્નમા, અથવા મોટા ભાગના આિત�ય-સ�કારવાળા
બહારના �થળો અથવા �ટ�કટથી જવા માટ� નો �સંગોમાં તમાર� અવ�ય સામા�જક બન�ુ
ન�હ. તમાર� શોપ�ગ ���સ ઓછ� કરવી અને જો શકય બને તો ઓનલાઈન �ડ�લવ�રનો
ઉપયોગ કરો, અથવા તમારા ઘરના માણસોને, સપોટર ્ બબલ અથવા વોલ��ટઅસર્ન
ખોરાક અને દવાઓ લઈ આવવાની િવનંતી કરો. આવા િવ�તારના લોકો જો ઘર� થી
કામકાજ કર� શકતા ન હોય તો, તેઓ હ� પણ નોકર�એ જઈ શક� અને ��ૂલે જઈ શક�,
અને કસરત કરવા બહાર જવા માટ� તેઓને �ો�સા�હત કરવામાં આવે છે . આવા એલટર ્
લેવલે થોડ�ક સં�યાના લોકોને કદાચ માગર્દશર્ન અ�ુસરવા માટ� વધારાના સપોટર્
જ�ર પડ� શક�, અને જો તેઓને મદદની જ�ર જણાય તો તેઓને તેઓના �થાિનક
સ�ાવાળાનો સંપકર ્ કરવા સલાહ આપવામાં આવે છ .
એ � ૂબજ મહ�વ�ુ ં હોય છે ક� �ઓ ��લિનકલી � ૂબજ વ�નર� બલ લોકો હોય તેઓને સલામત
અને સારા રહ�વામાં મદદ�પ બનવા તેઓને જોઈતી ક�ર અને સપોટર ્ મળવા�ું ચા�ુ રહ. તમાર�
ચા�ુ આરો�યની અવ�થા માટ� તમાર� NHS માંથી મદદ મેળવવાનો �ય�ન કરવા�ું ચા�ુ
રાખ�ું જોઈએ. જો તમને તમાર� �ટ�ન એપોઈ�ટમે�ટ માટ� હો��પટલમાં જવા�ુ ં કહ�વામાં આવે
તો, તમારા માટ� તેમ કરવા�ુ ં સલામત છે તેની ખાતર� કરવા NHS પાસે યો�ય�થાને ઉપાયો
હોય છે .
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સાવધ રહ�વાના દર� ક લેવલે તમાર� � િનયમો અ�ુસરવાના અવ�ય હોય છે , તેના ઉપરાંત તમે
વધારાની સાવચેતીઓ લઈ શકો છો.
ચા�ુ રાખો

• સખતર�તે સામા�જક �તર રાખવા�ું �ળવી રાખો
• િનયિમતર�તે તમારા હાથો સાફ કરવાના
• કોઈ પણ બી� �ય��ત સાથે તમારા સામા�જક સંપકર ્ રાખવાની સં�યા ઓછ� કરવાનો
�ય�ન કરો. તમાર� �ટલી સામા�જક પાર�પ�રક��યા ઓછ� હશે તેટલો COVID-19
થવાનો જોખમ- ભય ઓછો રહ�શે.

વધાર� મા�હતી માટ� અધતન માગર્દશર્ન �

કોઈ પણ �ય��તને ��લિનકલી ક� નૈદાિનકર�તે � ૂબજ વ�નર�બલ બનાવે તેવી આરો�યની
��થિતઓ- અવ�થાઓના �કારો
�ઓ નીચે જણાવેલ અવ�થાઓમાં હોય તેઓ ��લિનકલી � ૂબજ વ�નર� બલ � ૂપમાં આવે છે ઃ
•

સો�લડ ક� �વ�થ ઈ���યના �િતરોપણ મેળવનારાઓ

•

િવિશ�ટ ક��સરો સાથેના લોકોઃ
•

ક��સરવાળા લોકો ક� �ઓ એ��ટવ �કમોથેરિપ હાથ ધર� રહ�લ હોય

•

ફ�ફસાના ક��સરવાળા લોકો �ઓ ર� �ડકલ ર� �ડઓથેરિપ હાથ ધર� રહ�લ હોય

•

�લડ અથવા બોન મેરોના ક��સરવાળા લોકો �વાક� �� ૂક�િમઆ, �લ�ફોમા,
અથવા માયલોમા ક� �ઓ સારવારના કોઈ પણ તબકક� હોય

•

ઈ�� ૂનોથેરિપ (immunotherapy) અથવા ક��સર માટ� ની બી�
એ��ટબો�ડની ચા�ુ સારવારોવાળા લોકો

•

� લોકોની ઈ�� ૂન ક� રોગ- ચેપની �ુ��તની િસ�ટમને અસર કર� શક� તેવી
બી� લ�યાંકવાળ� ક��સરની સારવાર �મક� �ો�ટન �કનેસ ઈન�હ�બટસર્
અથવા PARP ઈન�હ�બટસર

•

� લોકોને છે �લા 6 મ�હનાઓમાં બોનમેરો અથવા �ટ�મ સેલ �િતરોપણ ક�
�ા�સ�લા�ટસ કરવામાં આ��ુ હોય અથવા �ઓ હ� પણ ઈ�� ૂનોસ�ેશન દવાઓ
લેતા હોય

•

સખત ર� ��પર� ટર�ની (�ાસો�છ�ાસ) અવ�થાઓવાળા લોકો �માં સમાવેશ થાય બધા
િસ��ટક ફાઈ�ોિસસ, સખત એ�મા, અને સખત ચા�ુ (�ોિનક) અબ���ક�ટવ પ�મન�ર
રોગ (COPD) હોય
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Gujarati
•

અસામા�ય ક� િવરલ રોગવાળા લોકો ક� �ઓને મહ�વ� ૂણર્ર�તે ચેપનો વધાર� જોખભય હોય (�મક� સખત ક�બાઈ�ડ ઈ�� ૂનો�ડ�ફશ��સ (SCID), હોમોઝીગસ િસકલ સેલ
હોય)

•

લોકો ક� �ઓ ઈ�� ૂનોસ�ેશન થેરિપ ઉપર હોય તેઓને � ૂરતો મહ�વ� ૂણર્ર�તે ચેપનો
વધાર� ભય હોય છે

•

મહ�વ� ૂણર્ �યના રોગની સગભાર્ મ�હલાઓ ક� �ને જ�મથી અથવા �ા�ત કર� લ
હોય

•

તેઓની જ��રયાતોની આકારણી અને ��લિનકલ િનણર્યન આધાર� , બી� લોકો ક�
�ઓ�ુ ં નૈદાિનકર�તે � ૂબજ વ�નર� બલ તર�ક� વગ�કરણ કરવામાં આ��ુ હોય. �પી

(GP) અને હો��પટલના ��લિનશનોને આવા િનણર્યને સમથર્ન વા માગર્દશર્ન �ૂ�ુ
પાડ�લ છે .

વધાર� મા�હતી માટ� �ૃપા કર� સરકારની વેબસાઈટનો ઉ�લેખ ક� �રફર કરો.

https://www.gov.uk/coronavirus
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