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રાતરિ રોકાણો

કામ અને અન્ય રાહત હેતુઓ સિવા્ય, પ્ાથમમક 
નનવાિોથી દૂર રામરિ રોકાણ અને રજાઓને 
મંજૂરી નથી.

ઘરે્થી કામ કરવું

જો શક્ય હો્ય તો તમારે ઘરેથી જ કામ કરવું જોઈએ 
જો તમે ઘરેથી કામ કરી શકતા નથી તો તમારે કામ પર 
જવું જોઈએ (જ્યાં સુધી તમે તબીબી દ્રમટિએ ખૂબ જ 
િંવેદનશીલ ન હો).

ઘરની બહાર મળવું

જાહેર પરરવહન 

તમે ઘરની અંદર કોઈને પણ િામાજજક રીતે મળી શકતા 
નથી સિવા્ય કે તે તમારા પરરવારના અથવા તમારા 
િપોર્ટ  બબલમાં હો્ય.

િામાજજક અંતરને જાળવીને તમે ઘરની બહાર ના 
જાહેર સથળોએ  અન્ય પરરવારના 1 વ્યક્ત િાથે મળી 
શકો છો. 5 વર્ષથી ઓછી વ્યના બાળકો અને િતત 
કાળજી પર નનર્ષર કોઈપણ ની િંરાળમાં 2 વ્યક્તની 
મ્યા્ષદા ની ગણાતા નથી.

ખુલલી. આવશ્યક દકુાનોએ કોમવડ- સુરસષિત
માગ્ષ દરશશિકાઓનું પાલન કરવું જોઈએ.

બંધ. ફ્ત ક્લક-અને-કલે્ર અને રડમલવરી િેવાઓ 
માર ેજ ખોલી શકે છે.

બબન-આવશયક છૂટક

તમે તમારી પોતાની જાતે અથવા તમારા પરરવાર; તમારા 
િપોર્ટ  બબલ; અથવા બીજા પરરવારના એક વ્યક્તની 
િાથે બહાર કિરત કરી શકો છો.

બંધ. ફાળવણી કરા્યેલ અને આઉરડોર રમતનાં મેદાનો 
સિવા્ય.

લગ્ન અને નાગરરક રાગીદારીની મવમધઓ ફ્ત ત્યારે 
જ થઈ શકે છે જ્યારે લગ્ન કરનારાઓમાંથી એક 
ગંરીર માંદગીમાં હો્ય અને સવસથ થવાની અપેષિા 
ન હો્ય. અંમતમ િંસકારમાં 30 જેરલા લોકો હાજરી 
આપી શકે છે.

રકેઅવે, ્લીક-એનડ-કલે્ર, ડ્ાઇવ દ્ારા અને રડમલવરી 
િેવાઓ સિવા્ય બંધ. 22:00 વાગ્યા પછી રકેઅવેને 
પરવાનગી નથી.

પ્ારંજરક શાળા, શાળા અને FE કોલેજો ખુલલી છે. 
યુનનવરિશિરીઓ મવસતતૃત પ્મતબંધો પરાવરતશિત કરતી હોવી 
જોઈએ.

તમે કોઈપણ તબીબી કારણિર ઘરેથી બહાર નીકળી 
શકો છો.

કેર હોમિને િલામત, કોમવડ-સુરસષિત મુલાકાતની તકો 
પ્દાન કરવા માર ેપ્ોતિાનહત કરવામાં આવે છે. મુલાકાતો 
કેવી રીતે સુરસષિત રાખવી તેની મવગતો મારનેી માગ્ષદરશશિકા 
જુઓ.

કામ, સશષિણ, તબીબી કારણો, િંરાળની 
જવાબદારીઓ અથવા આવશ્યક છૂરક વેચાણ 
િનહતની પરવાનગીના કારણોિર તમારે યુકે અથવા 
મવદેશમાં મુિાફરી ન કરવી જોઈએ.

તમે હજી પણ િાવ્ષજનનક પરરવહનનો ઉપ્યોગ 
કરી શકો છો, પરંતુ ફ્ત મંજૂર થ્યેલ કારણોિર 
જ મુિાફરી કરવી જોઈએ અને તમે જે મુિાફરી 
કરો છો તેની િંખ્યા ઘરાડવી જોઈએ, નપક િમ્યે 
મુિાફરી કરવાનું રાળવું જોઈએ અને ચાલવા અથવા 
િા્યકલનો ઉપ્યોગ કરો જ્યાં તમે કરી શકો.

મનોરંજન સથાનો બંધ છે. મુલાકાતીઓના 
આકર્ષણો માર ેિાવ્ષજનનક બગીચાઓ ખુલલા છે.

સંવેદનિી્લ ્લોકો

જો તમે 60+ અથવા ક્લનનકલ રીતે નબળા 
છો, તો ખાિ કરીને નન્યમોનું પાલન કરવા અને 
અન્ય લોકો િાથેના િંપકકોને ઘરાડવા માર ેખૂબ 
કાળજી લો. જો તમે તબીબી દ્રમટિએ ખૂબ જ 
નબળા છો, તો તમારે કિરત માર ેબહાર જવાની 
અથવા આરોગ્યની આવશ્યક મુલાકાતોમાં રાગ 
લેવા સિવા્ય, શક્ય તેરલું ઘરે રહેવાની િલાહ 
આપવામાં આવે છે.

બંધ. આ સિવા્ય: અંમતમમવમધ, પૂજા પ્િારણ ના 
કા્યકો અને વ્યક્તગત પ્ાથ્ષના.

રજજસરડ્ટ  ચાઇલડકેર અને ચાઇલડકેર પ્વતૃસતિઓ 
માતાનપતાને કા્ય્ષરત રાખવા, અથવા રાહતની 
િંરાળ માર ેિષિમ બનાવવા માર ેખુલલી છે. 
માતાનપતા અનૌપચારરક ચાઇલડકેર માર ેબીજા 
પરરવારનાં બાળકો િાથે ચાઇલડકેર બબલ 
બનાવી શકે છે, જ્યાં બાળકની ઉંમર 13 કે તેથી 
ઓછી હો્ય. 

કેરલીક યુવા િેવાઓ ચાલુ રાખવા માર ેિષિમ છે, 
જેવી કે 1-1 યુવા કા્ય્ષ અને િહા્ય જૂથો, પરંતુ 
મોરારાગની યુથ્લબ અને જૂથો આ િમ્યગાળા 
દરમમ્યાન બંધ રાખવાની રહેશે.

વધુ માનહતી અને મવગતવાર માગ્ષદશ્ષન મારે આની મુલાકાત લો:
gov.uk/coronavirus હા્થ ચહેરો અંિર

5 નવેમબર થી 2 રડિેમબર 
ઇંગ્લેંડ પર રાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો ્લાગુ ્થાય છે:


