
કોરોનાવાઈરસ 
ઘરમાં જ રહો
NHSનું રક્ષણ કરો 
જીવન બચાવો

148 mm 148 mm



NHSનું રક્ષણ કરવા અને જીવનો બચાવવા માટેનું સૌથી 
વધુમાં વધુ એકમાત્ર અગત્યનું પગલું તમે લઈ શકો, તે છે, 
ઘરમાં જ રહો.

ઘરમાં જ રહો 

આ અપવાદરૂપ સંજોગો છે - અને આમ કરતી વખતે, તમારે ઘરની બહાર બને તેટલો 
ઓછો સમય વીતાવવો જોઈએ અને તમારા ઘરની બહાર તમ ેકોઈ પણ વયક્તથી બે 
મીટર દૂર રહો તેની ખાતરી કરવી જોઈએ.
કટોકીટના સમયે સેવા આપતાં કાય્યકરો અને જેમના પર કોઈ પ્રકારે જોખમ હોય તેવાં 
બાળકોનાં માતાપપતાઓ તેમનાં બાળકોને સકૂલ ેઅથવા બાળસંભાળ પૂરી પાડનારને તયાં 
મૂકવા-લેવા જવા માટ ેઘરની બહાર નીકળી શકે છે. આની વધારે વવગતો ઓનલાઈન મળી 
શકે છે. જો બાળકોનાં માતા અને પપતા અલગ રહેતાં હોય તે બાળકો એકથી બીજં ઘરે 
જઈ-આવી શકે છે.

તમારે અત્યંત મ્યાયાદિત કારણોસર જ ઘરની બહાર નીકળવું જોઈએઃ

  પા્યાની જીવન જરૂદર્યાતની ચીજોની ખરીિી કરવા, દાખલા તરીકે 
ખોરાક અને દવાઓ, બને તેટલી ઓછી વાર.

  દિવસમાં એક જ વાર કોઈ એક પ્રકારની કસરત કરવા દાખલા તરીકે, 
ચાલવા, દોડવા અથવા સાઈકલ ચલાવવા - એકલાં અથવા તમારા ઘરના 
સભયની સાથે.

  કોઈ તબીબી જરૂદર્યાત માટે,ર્તદાન કરવા, નુ્સાન થવાનું જોખમ 
ટાળવા, સંભાળ પૂરી પાડવા અથવા કોઈ અરક્ષિત વયક્તની મદદ કરવા.

  કામ પર જવા,પરંતુ જો તમ ેઘરેથી કામ ન કરી શકો તેમ હોય તો જ.
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•  અવારનવાર તમારા હાથ સાબુ અને પાણીથી ધુઓ –  
ઓછામાં ઓછી 20 સેકંડ સુધી આમ કરો.

•  તમ ેઉધરસ કે છીંક ખાવ તયારે તમારં મોઢંુ ટટશ્ૂ અથવા તમારી બાંય વડ ેઢાંકો
(તમારા હાથ વડ ેનપહ).

•  વાપરેલા ટટશ્ૂ તરત જ ક્બનમાં નાંખી દો અને પછી તમારા હાથ ધોઈ લો.
•  તમારા હાથ સાફ ન હોય, તો તમારી આંખ, નાક અથવા મોઢાને અડશો નપહ.
•  તમારા ઘરમાં અવારનવાર અડતાં હો તે સપાટીઓ વારંવાર સાફ કરીને જંતુરપહત કરો, 
જેમ કે બારણાંના હેનડલો અને પાણીના નળ.

•  જવાબદારીપૂવ્યક ખરીદી કરો, દકુાનોમાં મૂકેલી સલાહ અનુસરો અને તમને તમારા 
તેમજ તમારા કુટંુબ માટ ેઅને તમે જેમને સહાય કરી રહાં હોય તેમને જોઈતી હોય 
તેટલી જ ચીજો માત્ર ખરીદો.

ચેપ ફેલાતો અટકાવવામાં મિિ કરો અને 
એકબીજંને ટેકો આપો

હથેળીથી હથેળી

1

આંગળીઓની પાછળનો ભાગ

4
હાથનો પાછળનો ભાગ

2

અંગૂઠા

5
આંગળીઓની વચચે

3

આંગળીઓનાં ટેરવાં પર

6

3
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જો તમને નીચેનામાંથી કોઈ પણ વચહ્ો હોય, ગમે તેટલાં હળવાં, તો તમને કોરોનાવાઈરસ 
હોઈ શકે છેઃ

• ખૂબ વધારે તાવ. 
• નવી, સતત ઉધરસ. 

જે કોઈને પણ આ વચહ્ો હોય તેમણ ેતે વચહ્ો બંધ ન થઈ જય તયાં સુધી, અને તમામ 
ટકસસાઓમાં ઓછામાં ઓછા સાત ટદવસ સુધી ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ. ઘરમાં જ રહેતાં 
બીજં બધાં લોકોએ પહેલી વયક્તનાં વચહ્ો શરૂ થયાના ઓછામાં ઓછા 14 ટદવસ સુધી 
ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ, પછી ભલે તેમને પોતાને તે વચહ્ો ન હોય. આ સમય દરમયાન જો 
બીજી કોઈ વયક્તને તે વચહ્ો જણાવા લાગે, તો તેમણ ેતે વચહ્ો શરૂ થયા પછીના બીજ 
વધારાના સાત ટદવસ સુધી ઘરમાં જ રહેવું જોઈએ. એક વાર સાત ટદવસ પસાર થઈ 
જય, અને વચહ્ો બંધ થઈ ગયાં હોય, તો તેમણે એકાંતમાં રહેવાની જરૂર નથી. 

ચચહ્ો

જી.પી. સજ્જરી, ફામ્યસી અથવા હોકસપટલમાં જશો નપહ. 

NHS ઓનલાઈન સેવાઓનો ઉપયોગ કરો. જો તમ ેઓનલાઈન ન જઈ શકો, 
તમને કોલ કરવાનું કહેવામાં આવ્ું હોય અથવા જો તમારાં વચહ્ો વધારે બગડ ેતો 
જ111 પર ફોન કરો. 

જો કોઈ ગંભીર અથવા જીવલેણ ઈમજ્જનસી ઊભી થઈ હોય, તો 999 પર કોલ 
કરો અને જો તમને કોરોનાવાઈરસનાં વચહ્ો હોય તો તે સલાહકારને જણાવો. 
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દિવસ વ્યક્ત A વ્યક્ત B વ્યક્ત C વ્યક્ત D

01 વચહ્ો શરૂ થાય છે, 
તે પોતે 7 ટદવસનું 
એકાંત અને તેનાં 
ઘરનાં સભયો 14 
ટદવસનું એકાંત શરૂ 
કરે છે

02

03 વચહ્ો શરૂ થાય છે 
અને 7 ટદવસની 
ગણતરી ચાલુ કરે છે04

05

06

07

08 જો વચહ્ો બંધ થઈ જય 
તો એકાંત પૂરં કરે છે

09

10 જો વચહ્ો બંધ થઈ જય 
તો એકાંત પૂરં કરે છે

11

12

13 વચહ્ો શરૂ થાય છે 
અને 7 ટદવસની 
ગણતરી ચાલુ કરે છે14

15 કોઈ વચહ્ો નથી, એકાંત 
પૂરં કરે છે

16

17

18

19

20 વચહ્ો બંધ થઈ જય તો 
એકાંત પૂરં કરે છે
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70 વરયાથી વધુ ઉંમરનાં, જેમને પહેલાંની 
આરોગ્યની બીમારી હો્ય અથવા ગભયાવતી 
હો્ય તે લોકો માટે સલાહ
જે લોકો 70 વર્યથી વધુ ઉંમરનાં હોય અથવા જેમને પહેલેથી આરોગયની 
કોઈ બીમારી હોય, તેમને વધારે ગંભીરપણ ેઅસર થવાની સંભાવના છે. તમ ે
ઉપરો્ત સલાહનું અનુસરણ કરીને હાલમાં તમારં રષિણ કરો તે પહેલાંથી 
પણ વધારે અગતયનું છે.
જો તમને આરોગયની કોઈ બીમારી પહેલેથી હોવાને લીધે તમારા પર ખૂબ જ મોટંુ જોખમ 
રહેલું હશે, તો તમારે શું કરવું તેનું સપષ્ટ માગ્યદશ્યન આપતો પત્ર NHS તરફથી મળી ચૂક્ો 
હશે.

જો તમને ખરીદી કે દવાઓ લેવા જવાની જરૂર પડ,ે તો કુટંુબીજનો, વમત્રો કે પાડોશીઓને 
કહો કે તમારા દરવાજે તે મૂકી જય અથવા જો શક્ હોય તો ઓનલાઈન ઓડ્જર કરો. 
અપોઈનટમેનટો કરવા અથવા રીપીટ પપ્રસ્સરિપશનો મંગાવવા માટ ેNHSની ઓનલાઈન 
સેવાનો અથવા NHSની એપનો ઉપયોગ કરો - જો આ શક્ ન હોય તો જ ફોન કરો. 

જી.પી.ની સલાહમસલતો ફોન ઉપર અથવા ઓનલાઈન થઈ શકવી જોઈએ, જેથી 
તમારા અને બીજં દદદીઓ પરનું જોખમ બને તેટલું ઓછંુ કરી શકાય. જી.પી.નાં 
દવાખાનાં અજ્જનટ ન હોય તેવી આરોગય તપાસો અને પનયતરિમની અપોઈનટમેનટો કદાચ 
પાછી ઠેલશે.

ગભ્યવતી મપહલાઓ માટ ેકોરોનાવાઈરસ વવશેની ઉપયોગી માપહતી અને સલાહ રોયલ 
કોલેજ ઓફ ઓબસટટેરિશયનસ એનડ ગાઈનેકોલોજજસ્ટસની વેબસાઈટ પર આપેલ છે. 
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ધંધા વ્યવસા્યો તેમજ કામિારો માટે 
સહા્યતા
સરકાર જણે છે કે આ બધાં પગલાંથી દેશભરમાં ધંધા વયવસાયો, કુટંુબો 
તેમજ લોકો પર ખૂબ જ મોટી અસર પડી છે અને તેમણ ેજજંદગીઓ તેમજ 
આવક બચાવવા માટનેાં પગલાં લીધાં છે.
ધંધા વ્યવસા્યો માટેઃ
•   £330 ક્બવલયન કરતાં વધારેની લોન અને ગેરંટીઓ ઉપબધ કરાવવામાં આવી રહી 

છે.
•   કર રાહત તેમજ રોકડા પૈસાની ગ્ાનટ મારફતે બીજ £20 ક્બવલયન ધંધા 

વયવસાયોને આપવામા ંઆવી રહા છે.
•  HMRC આગામી ત્રણ મપહના માટ ેVAT ચૂકવણીઓ પાછી ઠેલી રહી છે.
કામિારો અને કુટંુબો માટેઃ
•   કોરોનાવાઈરસ જોબ રીટનેશન સકીમ એટલે કે કમ્યચારીઓ દર મપહને વધુમા ંવધુ 

£2,500 સુધી તેમનો 80 ટકા પગાર મેળવી શકે છે.
•   કોરોનાવાઈરસ સેલફ એમપલોયમેનટ ઈનકમ સપોટ્જ  સકીમ મોટાભાગનાં સવ-રોજગારી 

લોકો અથવા ભાગીદારીઓને તેમના નફાના દર મપહને વધુમાં વધુ £2,500ની 
મયા્યદા સુધી 80% જેટલી ગ્ાનટ પૂરી પાડશે.

•   બેરોજગાર લોકો તેમજ ઓછી આવક ધરાવતાં લોકો માટ ે્ૂપનવસ્યલ રેિટડટ તેમજ 
ટે્ સ રેિટડટ મારફતે સુધી £1,040 જેટલી વધારાની સહાયતા.

•  ભાડ ેરહેતાં લોકો માટ ેલગભગ £1 ક્બવલયનની વધારાની સહાયતા.
•   કોરોનાવાઈરસને કારણે પૈસા ચૂકવવામાં જેમને તકલીફ પડી રહી હોય તે લોકો માટ ે

ત્રણ મપહના સુધી મોગગેજ નપહ ચૂકવવાની ગોઠવણ, મકાન ખરીદીને ભાડ ેચડાવનારાં 
મકાનમાવલકો સપહત.

ધંધા વયવસાયો અને કામદારોને ઉપબલધ સહાયતાઓમાંથી માત્ર થોડીક અહીં 
જણાવેલ છે. વધારે માપહતી ઓનલાઈન મળી શકશે.
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ઘરમાં જ રહો. NHSનું રક્ષણ કરો. જીવન બચાવો.

કામ પર જવું
તમ ેકામ પર જવા-આવવા મુસાફરી કરી શકો છો, પરંતુ જો તમ ેઘરેથી કામ 
કરી શકો તેમ ન હોય તો જ. 
એમપલોયરો અને કમ્યચારીઓએ તેમની કામની ગોઠવણો વવશે ચચા્ય કરવી જોઈએ અને 
એમપલોયરોએ તેમના કમ્યચારીઓ ઘરે બેસીને કામ કરી શકે તે માટનેી સુવવધાઓ કરવાનાં 
તમામ પગલાં લેવાં જોઈએ.
કેટલીક નોકરીઓમાં લોકોએ તેમનાં કામના સથળે જવું પડ ેછે.
જો તમે ઘરેથી કામ ન કરી શકો, તો તમ ેહજુ પણ કામ પર જઈ શકો છો, પરંતુ તમને 
કે તમારા કુટંુબના બીજ કોઈ સભયને કોરોનાવાઈરસ ન હોય તો જ. આ ચીફ મેટડકલ 
ઓટફસર દ્ારા આપવામા ંઆવેલી સલાહ અનુસાર છે.

આ બધા જ વવર્યો પર અને બીજી વધારે માવહતી ઓનલાઈન  
મળી શકે છે.
જો તમે ઈંગલેનડમાં રહેતાં હો તો જુઓ gov.uk/coronavirus
જો તમે સકોટલેનડમાં રહેતાં હો તો જુઓ gov.scot/coronavirus-
covid-19 
જો તમે વેલસમાં રહેતાં હો તો જુઓ gov.wales/coronavirus 
જો તમે નોધ્યન આયરલેનડમાં રહેતાં હો તો જુઓ nidirect.gov.uk/
campaigns/coronavirus-covid-19
આ માપહતી અનય ભારાઓમા ંઅથવા વૈકકલપક સવરૂપોમા ંમેળવવા માટ ેકૃપા 
કરીને જુઓ gov.uk/coronavirus.
જો તમને વાતચીત કરવામાં કે સાંભળવામાં તકલીફ હોય, તો તમે ટે્ સટફોન 
18001 111 પર કોલ કરી શકો છો અથવા NHS 111 બ્રિદટશ સાઈન 
લેંગવેજ(BSL)દભુાવરયાની સેવા www.nhs.uk/111 મારફતે મેળવી શકો 
છો.
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