
 

 

[Patient Name  
Patient address] 
 
 
અગત્યન ું: અંગત 
 
તમારો NHS નુંબર: [NHS NUMBER]  
 
પ્રિય દદી, 

કોરોનાવાઈરસથી સ રક્ષિત રહવેા માટે અગત્યની સલાહ 

તમારી સલામતી અને તમન ેજરૂરી સતત સભંાળ અને સારવારની જોગવાઈ પરૂી પાડવી તે 
NHS માટે અગ્રતા છે. તમારી જાતન  ંરક્ષણ કેવી રીતે કરવ  ંઅને તમને જોઈતી સભંાળ તેમજ 
સારવાર કેવી રીતે મેળવવી તેની આ પપ્રિકા તમને સલાહ આપે છે.  

NHSએ ઓળખ્ ું છે કે તમને અથવા તમે જે વ્યક્તતની સુંભાળ રાખો છો તેમને જો 
કોરોનાવાઈરસથી (જે કોવવડ COVID-19 પણ કહવેાય છે) થશે તો ગુંભીર બીમારી થવાન ું 
જોખમ રહલે  ું છે. આન  ંકારણ એ છે કે તમને આરોગ્યની કોઈ બીમારી અથવા રોગ પહલેેથી છે 
જેના લીધે જો તમને વાઈરસ પકડાશે તો તમને હોસ્પપટલમા ંદાખલ કરવા ંપડે એવી શક્યતા 
બીજંા લોકો કરતા ંવધારે છે. 

તમારા માટે લેવાન ું સૌથી વધારે સલામતીન ું પગલ ું એ છે કે તમે દરેક સમયે ઘરમાું જ રહો 
અને આજથી ઓછામાું ઓછાું બાર અઠવાડડયાું સ ધી બીજું લોકો સાથેનો રૂબરૂ સુંપકક ટાળો, 
વસવાય કે તેઓ તમારાું કેરર અને આરોગ્ય સુંભાળના કાયકકર હોય જેમણે તમારી તબીબી 
સુંભાળ માટે તમને મળવ ું જરૂરી હોય. આના લીધે તમે વાઈરસના સપંકકમા ંનહહ આવો અને 
તમાર ં રક્ષણ થશે.  

જો તમે તમારા ંપ્રમિો, ક ટ ંબીજનો કે તમારા સમાજના સપોટક નેટવકકના સપંકકમા ંહો, જેઓ 
તમને ખોરાક, દવાઓ વગેરે લાવવામા ંમદદ કરી શકે, તો આ પિમા ંઆપેલી સલાહ અન સરો. 
તમને સહાયતા કરવામા ંમદદ કરી શકે એવી કોઈ વ્યસ્તતના સપંકકમા ંતમે ન હો, તો 
www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable પર જાવ અથવા 0800 0288327 પર, 
સરકારની ખાસ ઊભી કરાયેલ હલે્પલાઈન પર કોલ કરો. 

તારીખ 
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જો કોઈ પણ સમયે, તમને લાગ ેકે તમને કોરોનાવાઈરસના ંચિહ્નો શરૂ થઈ રહ્ા ંછે, જેમ કે 
નવી સતત આવતી ઉધરસ અને/અથવા ખબૂ વધારે તાવ (37.8 °C કરતા ંવધારે),તો NHS 
111 ઓનલાઈનની કોરોનાવાઈરસ ઓનલાઈન સેવાનો ઉપયોગ કરીને તબીબી સલાહ મેળવો 
(https://111.nhs.uk/covid-19/). જો તમારી પાસ ેઈન્ટરનેટની સગવડ ન હોય, તો NHS 111 
પર કોલ કરો. તમારાું ક્ષિહ્નો શરૂ થાય એટલે તરત જ આ કરો. 

તમે અથવા તમે જેમની સભંાળ રાખતા ંહો તે વ્યસ્તતએઃ 

 કોરોનાવાઈરસ (કોપ્રવડ COVID-19)ના ંચિહ્નો જણાતા ંહોય તેવી કોઈ વ્યસ્તત સાથેનો સપંકક 
ન જ કરવો જોઈએ. આ ચિહ્નોમા ંખબૂ તાવ આવવો (37.8 °C કરતા ંવધારે) અને/અથવા 
નવેસરથી તેમજ સતત ઉધરસ આવવી 

 તમારા ઘરમાથંી બહાર ન જ નીકળવ  ંજોઈએ  
 કોઈ પણ મેળવાડામા ંન જ જવ  ંજોઈએ. આમા ંપ્રમિો અને ક ટ ંબીજનો અંગત પથળોએ 
મળવાનો સમાવેશ થાય છે, દા.ત. કોઈ ક ટ ંબીજનના ઘરે, લગ્ન અથવા ધાપ્રમિક સેવાઓ માટે  

 ખરીદી કરવા, હરવા ફરવા કે મ સાફરી કરવા બહાર ન જ જવ  ંજોઈએ. ખોરાક અને 
દવાઓની હડલીવરીની ગોઠવણ કરતી વખતે તે વ્યસ્તતનો સપંકક ન થાય તે માટે તે બારણા 
બહાર મકૂી જવા જોઈએ 

 દૂરથી સપંકક જાળવવાની ટેતનોલોજી, જેમ કે ફોન, ઈન્ટરનેટ અને સોપ્રશયલ મીહડયા મારફતે 
સપંકકમા ંરહવે   ંજોઈએ 

 તમારા જીપી જી.પી. અથવા અન્ય આવશ્યક સેવાઓનો સપંકક કરવા માટે ટેલીફોન કે 
ઓનલાઈન સેવાઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ 

 દરરોજ સાબ  અને પાણી વડે 20 સેકંડ સ ધી તમારા હાથ અવારનવાર ધ ઓ તમારા ઘરે 
આવતા ંકેરરો કે સપોટક વકકરોને પણ તેમ કરવા કહો. 

તમારા ઘરના ંબીજાં સભ્યોએ તમને સ રચક્ષત રહવેામા ંમદદ કરવી જોઈએ અને તેમણે પોત ે
ઘરની બહાર બીજાંનો સપંકક ઓછો કરીને સામાજજક અંતરના માગકદશકનન  ંસખતપણે પાલન 
કરવ  ંજોઈએ. તમારા ઘરમા,ં તમારે આમ કરવ  ંજોઇએઃ  
 ઘરના સહહયારા વપરાશના પ્રવપતારો, (રસોડા,ં બાથરૂમો, બેઠકના પ્રવપતારોમા)ં બને તેટલો 
ઓછો સમય વીતાવો અન ેસહહયારા વપરાશના પ્રવપતારોમા ંહવાની સારી રીતે અવરજવર 
રાખો 

 બીજા ંલોકોથી 2 મીટરન  ં(3 પગલાનં  )ં અંતર રાખવાનો િયાસ કરો અને જયા ંશક્ય હોય 
તયા ંતેમને અલગ પથારીમા ંસવૂા માટે િોતસાહહત કરો. 
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 અલગ ટ વાલો વાપરો, અને જો બની શકે, તો ઘરના ંબીજા ંસભ્યો કરતા ંઅલગ બાથરૂમ 
વાપરવો અથવા દરેક વખતે બાથરૂમ વાપયાક પછી તે સાફ કરી દેવો. 

 બીજા ંલોકો હાજર હોય તયારે રસોડામા ંન જાવ, જયારે પણ શક્ય હોય તયારે તમારો ખોરાક 
લઈન ેતમારા રૂમમા ંપાછા ંજતા ંરહો, અને રસોડાના ંબધા ંવાસણો બરાબર સાફ કરવાની 
િોતસાઈ કરો.  

જો તમારા ઘરના ંબીજાં લોકો આ માગકદશકનન  ંપાલન કરી શકતા ંહો, તો તમને સલામત 
રાખવા માટે તેમણે પોત ેપરેૂપરૂા ંસ રક્ષાતમક પગલા ંલેવાની જરૂર નહહ પડે.   

આ સમય દરમ્યાન તમને જોઈતી તબીબી સભંાળ તમને હજ  પણ મળી રહશેે. તમારી 
સભંાળનો વહીવટ કરવાના બીજા વૈકલ્લ્પલ ઉપાયો અમે પ્રવિારી રહ્ા ંછીએ અને જો કોઈ 
ફેરફાર કરવો પડશે તો અમે તમારો સપંકક કરીશ .ં હોસ્પપટલમા ંસભંાળ આપતી તમારી ટીમ 
પણ આ જ કરશ.ે અમારી એ પણ સલાહ છે કેઃ  

1. તમારા ઘરે આવતાું કેરરો અને સપોટક વકકરો  

તમારી રોજજિંદી જરૂરતોમા ંટેકો આપતા ંકોઈ પણ આવશ્યક કેરરો અને મ લાકાતીઓ આવવાન  ં
િાલ  રાખી શકશ,ે પ્રસવાય કે તેમને પોતાને કોરોનાવાઈરસના ંકોઈ ચિહ્નો હોય. તમામ 
મ લાકાતીઓ આવે તયારે અને તે પછી અવારનવાર સાબ  અને પાણીથી 20 સેકંડ સ ધી પોતાના 
હાથ ધોવા જોઈએ.   

તમારા કેરરમાથંી જો કોઈ બીમાર થાય તો શ  ંથશે તે પ્રવશે તેમની સાથ ેવાત કરી રાખવાનો 
પ્રવિાર પણ સારો છે. તમને સભંાળ અંગ ેમદદની જરૂર હોય પણ કોનો સપંકક કરવો તેની ખબર 
ન હોય,તો કૃપા કરીને જ ઓwww.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable. 

2. તમે વનયતપણે લેતાું હો તે દવાઓ   

પ્રિસ્ક્પિપ્શનની દવાઓ લોકોના ઘરે પહોંિાડવા માટે સરકાર ફામકસીઓને મદદ કરી રહી છે. 
પ્રિસ્ક્પિપ્શનોની દવા પહલેા ંજેટલા સમય માટે અપાતી હતી તેટલા સમય માટે મળવાની િાલ  
રહશેે. જો હાલમા ંતમારા પ્રિસ્ક્પિપ્શન લઈ આવવાની કે આપી જવાની ગોઠવણ ન કરેલી હોય, 
તો તે તમે આ રીતે કરી શકો છોઃ  

1. પથાપ્રનક ફામકસીમાથંી તમારા માટે પ્રિસ્ક્પિપ્શન લઈ આવવા માટે કોઈન ેકહી શકો (શક્ય 
હોય તો આ ઉત્તમ પ્રવકલ્પ છો છે);  
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2. તમારી ફામકસીનો સપંકક કરીને કોઈ પવયસંેવક શોધી આપવામા ંતમારી મદદ કરવા કહો 
(જેમની ઓળખ તપાસવામા ંઆવેલી હશ)ે, અથવા તેમને કહો તેઓ આપી જાય. 

હોસ્પપટલની તમારી કેર ટીમ દ્વારા તમને લખી આપવામા ંઆવેલી હોસ્પપટલ પપેશ્યાચલપટ 
દવાઓ લઈ આવવા કે તે આપી જવા માટે પણ તમારે કદાિ ગોઠવણ કરવી પડે. 

3. જી.પી.ના દવાખાનામાું પહલેેથી ગોઠવેલી અપોઈન્ટમેન્ટો  

જયારે પણ શક્ય હશે તયારે અમે ફોન, ઈમેઈલ અથવા ઓનલાઈન સભંાળ પરૂી પાડીશ .ં પણ 
જો તમને રૂબરૂમા ંજોવા ંજરૂરી હોવાનો અમે પ્રનણકય લઈશ ,ં તો સર્જરીમા ંતમને મળવા 
બોલાવવા અથવા તમારા ઘરે મળવા આવવાન  ંગોઠવવા માટે તમારો સપંકક કરીશ .ં   

4.  હોક્પપટલની પહલેેથી ગોઠવાયેલી અપોઈન્ટમેન્ટો  

NHS ઇંગ્લૅન્ડએ ઈંગ્લેન્ડે તમારી હોસ્પપટલને લખીને પછૂાવ્્  ંછે કે તેમની સાથ ેતમારી સભંાળ 
િાલી રહી હોય તો તેની ફેરપ્રવિારણા કરવામા ંઆવ.ે શક્ય છે કે કેટલાકં લ્તલપ્રનકો અને 
અપોઈન્ટમેન્ટો રદ્દ કરવામા ંકે પાછા ઠેલવવામા ંઆવે. તમારી સભંાળ અથવા સારવારમા ંકોઈ 
ફેરફારો કરવા પડશે તો તમારી હોસ્પપટલ અથવા લ્તલપ્રનક તમારો સપંકક કરશ.ે નહહતર તમાર 
ધારી લેવ  ંજોઈએ કે તમારી સભંાળ અને સારવાર પહલેા ંનક્કી કરવામા ંઆવ્યા મ જબ જ િાલ  
રહશેે. અમ ક િોક્કસ અપોઈન્ટમેન્ટ પ્રવશે જો તમને કોઈ િશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને તમારી 
હોસ્પપટલ અથવા લ્તલપ્રનકનો સીધો સપંકક કરો.   

5. રોજજિંદ ું જીવન જીવવામાું સહાયતા  

ઘરમા ંરહવેાના આ સમય દરમ્યાન તમારી રોજજિંદી જીવનજરૂહરયાતો પ્રવશે કૃપા કરીને તમારા ં
કેરરો, ક ટ ંબીજનો, પ્રમિો, પાડોશીઓ કે પથાપ્રનક સામાજજક જૂથો સાથે વાતિીત કરીને જ ઓ કે 
તેઓ તમને કેવી રીતે ટેકો આપી શકે. તમારી મદદ કરી શકે એવ  ંજો કોઈ ન હોય, તો કૃપા 
કરીને જ ઓ www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable. 

આ પિ તમારા એમ્પ્લોયરને આપવા માટેનો પ રાવો છે કે તમે તમારા ઘરની બહાર નીકળીને 
કામ કરી શકો તેમ નથી. તમારા જી.પી. પાસેથી તમારે તદં રપત નહહ હોવાની ચિઠ્ઠી મેવવાની 
જરૂર નથી. જો તમને બેપ્રનહફટ પ્રવભાગ પાસેથી મદદ મેળવવાની જરૂર હોય, તો જ ઓ 
https://www.gov.uk/universal-credit.  

6. તત્કાક્ષલન તબીબી સહાયતા  

http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
http://www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable
https://www.gov.uk/universal-credit
https://www.gov.uk/universal-credit


 

5 
 

જો તમારી હાલની તબીબી બીમારી અથવા તમે સભંાળ રાખતા ંહો તે વ્યસ્તતની બીમારી અંગ ે
તમારા કોઈ તાતકાચલક તબીબી િશ્ન હોય, તો કૃપા કરીને અમારો સપંકક કરો અથવા તમારી 
પપેશ્યાચલપટ હોસ્પપટલ કેર ટીમનો સીધો જ સપંકક કરો. જયારે પણ શક્ય હશ ેતયારે તમને ફોન 
અથવા ઓનલાઈન સહાયતા આપવામા ંઆવશે. જો તમારા લ્તલપ્રનશ્યન એવ  ંનક્કી કરે કે 
તમને રૂબરૂ મળવ  ંજરૂરી છે, તો NHS તમારો સપંકક કરીને તમને ઘરે મળવા આવવાન  ંઅથવા 
જયા ંજરૂરી હશ ેતયા ંહોસ્પપટલમા ંસારવાર આપવાન  ંગોઠવશ.ે   

કોરોનાવાઈરસ લાગવાન ેકારણ ેજો તમને હોસ્પપટલ જવાની જરૂર પડે, તો તમને સવોત્તમ 
સભંાળ આપવામા ંNHSની મદદ કરવા માટે, તમે એક જ હોસ્પપટલ બેગ તૈયાર કરો એવી 
અમારી પ્રવનતંી છે. આમા ંતમારા ઈમર્જન્સીમા ંકરવાના સપંકો, તમે લેતા ંહો તે દવાઓની 
યાદી (કેટલો ડોઝ અને કેટલીવાર લેવાની તેની પ્રવગતો સહહત), તમારી સભંાળ માટેની 
પહલેેથી નક્કી કરાયેલ અપોઈન્ટમેન્ટોની માહહતી તેમજ રાપ્રિ રોકાણ માટે તમન ેજોઈતી 
વપત  ઓ (નાપતો, પાયજામો, ટથૂબ્રશ, દવાઓ વગેરે) હોવ  ંજોઈએ. જો તમારો એડવાન્સ કેર 
પ્લાન હોય તો કૃપા કરીન ેતે પણ લઈ લો.   

7. તમારા માનવસક પવાપ્યન ું ધ્યાન રાખવ ું  

અમ ેસમજીએ છીએ કે આ સમય ચિિંતાજનક હોઈ શકે, અને ઘરમા ંરહવેાન  ંતેમજ મયાકહદત 
લોકોનો સપંકક રાખવાન  ંહતાશાજનક લાગી શકે. આવા સમયે, અપવપથતાપણૂક વતકન કરવાની 
ટેવ સહલેાઈથી પડી જાય, જેના પહરણામે તમાર ં પવાપ્ય વધારે બગડ ેએવ  ંબની શકે.  આવા 
સમયે માનપ્રસક અને શારીહરક રીતે િવપૃ્રત્તમય રહવેા માટે મદદરૂપ થઈ શકે એવી કેટલીક 
સહલેી બાબતો છે જે તમે કરી શકો, જેમ કેઃ 
 તમે ઘરમા ંકરી શકો તેવી કસરતોના સ ઝાવો માટે NHS વેબસાઈટ જ ઓ  
 તમને આનદં આવે તેવી વપત  ઓ કરવામા ંસમય વીતાવો - જેમ કે વાિંન, રસોઈ, ઘરની 
અંદર રહીને થાય તેવા અન્ય શોખ  

 આરોગ્યિદ, સમતોચલત ખોરાક ખાવ, પ ષ્કળ પાણી પીવો, પ્રનયપ્રમત કસરત કરો, અને 
ધમૂ્રપાન, દારૂ તેમજ નશીલી દવાઓ નહહ લેવાની કોશીશ કરો 

 ઘરની બારીઓ ખોલીને તાજી હવા અંદર આવવા દો, એવી રીતે તમારી બેઠક ગોઠવો જેથી 
તમને બહારન  ંસ દંર દ્રશ્ય દેખાય (જો શક્ય હોય તો) અને ક દરતી સયૂકિકાશ મેળવો. શક્ય 
હોય તો બહાર બગીિામા ંનીકળો અથવા તમારા ઘરના બારણે બેસો, બીજા ંલોકો સાથે 
ઓછામા ંઓછ ં2 મીટરન  ંઅંતર રાખીને. 
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તમને વધારાની સલાહ અને સહાયતા દરેક વ્યસ્તતન  ંમગજ અતયન  ંછે તેમજ NHS માનપ્રસક 
આરોગ્ય અને પવાપ્યની સલાહ આપતી વેબસાઈટ પરથી મળી રહશેે.   

કોરોનાવાઈરસ પ્રવશે વધારે માહહતી, પબ્લલક હલે્થ ઈંગ્લેડના માગકદશકન સહહત,nhs.uk1 અને 
gov.uk2વેબસાઈટો પરથી મેળવી શકાય છે.   

આપના પ્રવશ્વાસ ,  

[Name of your GP] [તમારા જી.પી.ન  ંનામ] 

[Practice Phone no] [િેસ્ક્તટસનો ફોન નબંર] 

જેમના પર ખબૂ જ મોટ ું જોખમ હોવા તરીકે ગણવામાું આવતા હોય તે રોગ અને બીમારીઓની 
યાદીીઃ 

1. જેમને સખત અંગન  ંટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામા ંઆવ્્  ંહોય તે લોકો 

2. અમ ક િોક્કસ િકારના ંકેન્સરવાળા ંલોકો  
 કેન્સર થ્  ંહોય તેવા ંલોકો જેઓ હાલમા ંસહિય કીમોથેરપ્રપ અથવા ફેફસાનંા કેન્સર 
માટેની તીવ્ર રેહડયોથેરપ્રપ લઈ રહ્ા ંહોય  

 લોહીન  ંઅથવા બોન મૅરોન  ંકેન્સર જેમ કે લ્્કૂીપ્રમયા, ચલમ્ફોમા અથવા માયલોમા થયો 
હોય તેવા ંલોકો, તેમની સારવારના કોઈ પણ તબકે્ક હોય  

 ઈમ્્ નોથેરપ્રપ લઈ રહલેા ંઅથવા કેન્સર માટેની અન્ય એન્ટીબોડીની સારવાર લઈ 
રહલેા ંલોકો  

 અન્ય લચક્ષત કેન્સરની સારવાર લઈ રહલેા ંલોકો જેનાથી તેમની રોગિપ્રતકારક શસ્તતન ે
અસર થઈ શકે, જેમ કે િોટીન કીનાસ ઈનહહચબટસક (protein kinase inhibitors) અથવા 
પાપક ઈનહહચબટસક (PARP inhibitors)  

 છેલ્લા 6 મહહનામા ંજેમને બોન મૅરો અથવા પટેમ સેલન  ંટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામા ંઆવ્્  ં
હોય, અથવા જેઓ હજ  પણ ઈમ્્ નોસિેશન દવાઓ લઈ રહ્ા ંહોય  

3. શ્વાસોચ્છ્વાસની ગભંીર બીમારી ધરાવતા ંલોકો, તમામ િકારના પ્રસપટીક ફાઈબ્રોપ્રસસ, ગભંીર 
એપથમા અને ગભંીર COPD જેવી બીમારીઓ સહહત 

4. અપવાદરૂપ રોગ થયો હોય તેવા ંલોકો અને જેમને જન્મજાત મેટાબોચલઝમ ખામી હોય 
જેનાથી તેમને િેપ લાગવાન  ંજોખમ વધી જાય (જેમ કે SCID, હોમોઝાયગોઝ પ્રસકલ સેલ) 

                                
1 https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/  
2 https://www.gov.uk/coronavirus  

https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
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5. તેમના પર િેપ લાગવાન  ંજોખમ વધારી શકે તેટલા િમાણમા ંઈમ્્ નોસિેશન થેરપ્રપ લઈ 
રહલેા ંલોકો  

6. જન્મજાત અથવા બાદમા ંગભંીર હ્રદય રોગ થયો હોય તેવી ગભકવતી મહહલાઓ 


