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પર ફોન કરો.  

 

કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19) ઉપર અગત્યની સલાહ 

�ગ્લેન્ડમા ંિશ�લ્ડ�ગ કર� રહ�લા ંલોકો માટ� સરકારની સલાહમા ં�કંૂ સમયમા ંફ�રફાર થઈ રહ્યો છે. હાલ 

�રૂ� ુ,ં તમને િશ�લ્ડ�ગની માગર્દિશ�કા�ુ ંકડક પાલન ચા� ુરાખવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. આ 

પત્ર સમ�વે છે ક� તે માગર્દિશ�કા ક�વી ર�તે બદલાઈ રહ� છે, તે શા માટ� બદલાઈ રહ� છે અને 

સલાહમા ંકરવામા ંઆવેલા ફ�રફારોનો તમારા માટ� �ુ ંઅથર્ થાય.  

અમે �ણીએ છ�એ ક� િશ�લ્ડ�ગ કરવા�ુ ંતમારા માટ� અને તમાર� સાથે રહ�તા ંલોકો માટ� સહ��ુ ંનથી 

અને છેલ્લા થોડા મ�હનાઓ દરમ્યાન તમાર� સહનશ�ક્ત બદલ અમે તમારો આભાર માનીએ છ�એ. 

પરં�,ુ વાઈરસના વ્યાપક ફ�લાવા દરમ્યાન તમારા માટ� િશ�લ્ડ�ગ કરવા�ુ ંઅગત્ય�ુ ંહ� ુ.ં સાર� વાત 

એ છે ક� વાઈરસ ધરાવતા ંલોકોની સખં્યામા ંઅને તેના લીધે તમારા પરના જોખમમા ંઘટાડો થઈ 

રહ્યો છે.  

હાલની માગર્દિશ�કા �ુ ંછે? 

તમને લાબંા સમયની કોઈ આરોગ્યની બીમાર� ક� રોગ હોવાને કારણે, જો તમને કોરોનાવાઈરસનો (� 

કોિવડ-19 તર�ક� પણ ઓળખાય છે) ચેપ લાગ ેતો તમારા પર ગભંીર બીમાર��ુ ંજોખમ ઊ�ુ ંથઈ શક� 

તે કારણસર છેલ્લા ત્રણ મ�હનાના સમય દરમ્યાન, તમાર� ઓળખ તબીબી ર�તે અત્યતં અર�ક્ષત 

હોવા તર�ક� કરવામા ંઆવી હતી. આ લા� ુપડવા�ુ ંચા� ુરહ� છે અને તમને િશ�લ્ડ�ગની માગર્દિશ�કા�ુ ં

કડક પાલન કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે.    
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�ગ્લને્ડમા ંઆ રોગચાળાના વ�મુા ંવ� ુફ�લાવાના કપરા સમય દરમ્યાન, �યાર� તમે તમારા રો�જ�દા 

�વનમા ંવાઈરસના સપંકર્મા ંઆવવાની સભંાવનાઓ વધાર� હોય ત્યાર� તમા�ંુ રક્ષણ કરવા માટ� 

તમને 'િશલ્ડ' કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવી હતી. િશ�લ્ડ�ગની શ�આતની માગર્દિશ�કામા ંસલાહ 

આપવામા ંઆવી હતી ક� તમાર� દર�ક સમયે ઘરમા ંજ રહ��ુ ંજોઈએ અને આવશ્યક ન હોય તેવા કોઈ 

પણ �બ�મા ંથતા સપંક� ટાળવા જોઈએ.  

1લી �ૂને િશ�લ્ડ�ગના માગર્દશર્નમા ંથોડ� હળવાશ �કૂવામા ંઆવી હતી, અને અમે �ચૂવ્�ુ ંહ� ુ ંક� તમે 

�દવસમા ંએક વખત તમારા ઘરની બહાર થોડો સમય કદાચ વીતાવી શકો. આ ફ�રફાર એ વૈજ્ઞાિનક 

�રુાવાઓના આધાર પર કરવામા ંઆવ્યો હતો ક� �.ુક�.મા ંરોગચાળાના ફ�લાવાનો શ�આતનો અિત 

કપરો સમય પસાર થઈ ગયો હતો, અને સામાન્ય ર�તે, સમાજમા ંચેપ લાગેલ કોઈ વ્ય�ક્તને 

મળવાની શ�તાઓ ઘણી ઓછ� થઈ ગઈ હતી. તબીબી ર�તે અત્યતં અર�ક્ષત હોય તે લોકો માટ�ની 

અમાર� બી� બધી માગર્દિશ�કાઓની �મ જ, આ સલાહજનક હ� ુ.ં હાલની માગર્દિશ�કા GOV.UK 

પરથી ઓનલાઈન મેળવી શકાય છે. 

�ુ ંબદલાઈ ર�ુ ંછે? 

આ રોગચાળાના ફ�લાવાના સમગ્ર સમય દરમ્યાન તબીબી ર�તે અત્યતં અર�ક્ષત લોકો પર આ 

રોગના જોખમની સામે ધીમે ધીમે સામાન્ય �વન ફર� પા� ંશ� કરવા�ુ ંસમતોલન �ળવવા િવશે 

અમે એકદમ સ્પષ્ટ રહ્યા ંછ�એ. અમે �ણીએ છ�એ ક� િશ�લ્ડ�ગની માગર્દિશ�કા�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંઅઘ�ંુ 

ર�ુ ંછે અને તેમા ંગોઠવાતા સમય લાગશે. 

અદ્યતન વૈજ્ઞાિનક �રુાવા બતાવે છે ક� �ગ્લેન્ડના તમામ િવસ્તારોની �દર આ રોગનો ફ�લાવો 

ઘટવા�ુ ંચા� ુર�ુ ંછે. જો આ વલણ અમાર� અપેક્ષા �જુબ ચા� ુરહ�શે, તો સરકાર 6 �ુલાઈ અને 1 

ઓગસ્ટના રોજ બે તબ�ાઓમા ંતેની િશ�લ્ડ�ગની માગર્દિશ�કા હ�ુ વધાર� હળવી કરશે.  

6 �ુલાઈથીઃ  

• જો તમે ઈચ્છો તો ઘરની બહાર, વ�મુા ંવ� ુ6 લોકોના �ૂથમા ંમળ� શકો છો, �મા ં�ુદા ં�ુદા ં

ઘરોના ંલોકો પણ આવી જશે, પરં� ુકડક ર�તે સામા�જક �તર�ુ ંપાલન કર�ને;  

• તમારા પોતના ઘરમા ંરહ�તા ંલોકો સાથે તમાર� હવેથી સામા�જક �તર રાખવાની જ�ર ન�હ 

પડ�: 

• સામાન્ય જન વસ્તીમા,ં � ઘરમા ંએક �ખુ્ત વયની વ્ય�ક્ત હોય (એકલા રહ�તા ંહોય અથવા 

18 વષર્થી નાની �મરના પોતાની પર િનભર્ર બાળકો સાથે), તેમના માટ�ની િવસ્�તૃ 

માગર્દિશ�કા અ�સુાર, તમે આ તાર�ખથી, જો ઈચ્છો તો, બી� કોઈ ઘરના ંસભ્યો સાથે તમા�ંુ 

'સપોટર્ બબલ' બનાવી શકો છો. સપોટર્ બબલમા ંરહ�લા ંતમામ લોકો સામા�જક �તર 
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�ળવવાની જ�રત વગર એકબી�ંના ઘરની �દર સાથે મળ�ને સમય વીતાવી શકશે, રાત 

રોકાઈ શકશે. આ એક નાનો સલાહજનક ફ�રફાર છે, �નાથી અસરગ્રસ્ત લોકો તેમના ં

સમાજના ંઅન્ય લોકો સાથે થોડા ંવધાર� ન�ક આવી શકશે. પરં�,ુ આ સમયે િશ�લ્ડ�ગ માટ�ની 

બી� બધી જ હાલની સલાહમા ંકોઈ ફ�રફાર થશે ન�હ.   

1લી ઓગસ્ટથી, 'િશલ્ડ' કરવાની સલાહ થોભાવી દ�વામા ંઆવશે. આ તાર�ખથી, સરકાર તમને 

િશ�લ્ડ�ગના ંસ�ંણૂર્ પગલાનેં બદલ,ે સામા�જક �તર �ળવવાના ંપગલા�ં ુ ંકડક પાલન કરવાની 

સલાહ આપે છે. સખત ર�તે સામા�જક �તર �ળવ�ુ ંએટલે ક� તમે કદાચ બહાર વધાર� સ્થળોએ જઈ 

શકો અને વધાર� લોકોને મળ� શકો, પણ તમાર� તમારા ઘરની બહારના ંક� સપોટર્ બબલની બહારના ં

લોકો સાથેનો સપંકર્ બને તેટલો ઓછો કરવા�ુ ંખાસ કર�ને ધ્યાન રાખ�ુ ંજોઈએ.  

વ્યવહારમા,ં આનો અથર્ એવો થાય છે ક�, 1લી ઓગસ્ટથી તમાર� િશલ્ડ કરવાની જ�ર નથી એવી 

તમને સલાહ આપવામા ંઆવે છે. એટલે ક� 1લી ઓગસ્ટથીઃ  

• જો તમે ઘર�થી કામ કર� શકો તેમ ન હોય, અને, જો તમા�ંુ કામ�ુ ંસ્થળ કોિવડ-�રુ�ક્ષત 

હોયતો તમે કામે જઈ શકો છો; 

• � બાળકો તબીબી ર�તે અત્યતં અર�ક્ષત હોય તેઓ જો લાયક બનતા ંહોય તો તેમની �મરના ં

સાથી બાળકોની સાથે તેમના િશક્ષણના સ્થાને પાછા ંજઈ શક� છે. �યા ંશ� હોય ત્યા ં

બાળકોએ વારંવાર હાથ ધોવા�ુ ંઅને સામા�જક �તર �ળવવા�ુ ંચા� ુરાખ�ુ ંજોઈએ; 

• તમે ખોરાક ખર�દવા માટ�, ધાિમ�ક સ્થળે અને કસરત કરવા માટ� બહાર જઈ શકો છો પરં� ુ

તમાર� કડક ર�તે સામા�જક �તર �ળવ�ુ ંજોઈએ; અને 

• તમાર� સાવચેત રહ��ુ ંજોઈએ કારણ ક� જો તમને કોરોનાવાઈરસ થાય તો તેના કારણે તમને 

ગભંીર બીમાર� થવા�ુ ંજોખમ હ�ુ પણ તમાર� પર રહ��ુ ંછે, આથી એવી સલાહ છે ક� �યાર� 

પણ શ� હોય ત્યાર� ઘરમા ંજ રહો અને જો બહાર �વ તો સામા�જક �તર �ળવવા�ુ ંકડક 

ર�તે પાલન કરો. 

6 �ુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટના રોજથી આ ફ�રફારો અમલમા ંઆવશે એટલે તે િવશે વધાર� િવગતવાર 

માગર્દશર્ન GOV.UK પરથી મળ� શકશે. 

�ુ ંઆ �સ્થિતની �નુઃિવચારણા કરવામા ંઆવશે?  

1લી ઓગસ્ટ પછ� અમે તમા�ંુ નામ િશલ્ડ કર�લ દદ�ની યાદ�મા ંરાખી �કૂ��ુ.ં આગામી મ�હનાઓ 

દરમ્યાન અમે સતત ર�તે વાઈરસના ફ�લાવા પર દ�ખર�ખ રાખી�ુ ંઅને જો તે વધાર� ફ�લાવા માડંશે, 

તો ફર�થી િશલ્ડ કરવાની અમાર� તમને સલાહ આપવી પડ� એ�ુ ંબને.  
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સામા�જક �તર રાખવાના ંિવસ્�તૃ પગલાનંી સમીક્ષાના દર�ક તબ�ે �ઓ તબીબી ર�તે અત્યતં 

અર�ક્ષત હોય તેમના માટ�ન સલાહ ઉપર પણ �નુઃિવચારણા કરવા માટ� અમે કટ�બદ્ધ છ�એ. જો 

વૈજ્ઞાિનક �રુાવામા ંદ�ખાશે ક� તબીબી ર�તે અત્યતં અર�ક્ષત લોકો માટ�ની સલાહ સરકાર� કડક 

બનાવવી પડ� તેમ છે, તો તે િવશે તમાર� સાથે ઝડપથી અને સ્પષ્ટપણે સદં�શાવ્યવહાર કરવામા ં

આવશે. 

માગર્દિશ�કા શા માટ� બદલાઈ રહ� છે? 

કોરોનાવાઈરસ લાગવાને કારણે ગભંીર બીમાર� થવા�ુ ંજોખમ રહ��ુ ંછે તે લોકો માટ�ની સરકારની 

માગર્દિશ�કા હમેંશા સલાહજનક છે અને તે આપણા સમાજોમા ંકોરોનાવાઈરસનો ચેપ એકબી�મા ં

લાગવા�ુ ં� સમયે �બૂ જ મોટા પ્રમાણમા ંહ� ુ ંતે સમયે આ �ૂથના ંલોકો પરના ંજોખમના 

સમતોલન પર આધા�રત છે. અમે સ્વીકાર�એ છ�એ ક� દર�ક વ્ય�ક્તને તેમના પોતાના પર ક�ટ�ુ ં

જોખમ છે તે િવશે �ુદ� �ુદ� લાગણીઓ હશે અને તેમની પોતાની �ુદ� �ુદ� અગ્રતાઓ હશે - અને 

આ અત્યતં �શુ્ક�લ સમય દરમ્યાન તમા�ંુ ધ્યાન રાખવામા ંતમાર� સહાયતા અને મદદ કરવા�ુ ં

અમા�ંુ લક્ષ્ય છે.  

િશ�લ્ડ�ગ િવશેના સરકારના તમામ િનણર્યો અદ્યતન વૈજ્ઞાિનક �રુાવાઓને દોરવણી હ�ઠળ લેવામા ં

આવે છે. અદ્યતન �રુાવા બતાવે છે ક� સમાજમા ંકોરોનાવાઈરસ લાગવાની શ�તાઓ ઘટવા�ુ ંચા� ુ

ર�ુ ંછે. ચાર અઠવા�ડયા ંપહ�લા ં500માથંી લગભક એક વ્ય�ક્તને વાઈરસ હતો. ગયા અઠવા�ડયે, 

તેમા ંઘટાડો થઈને 1,700માથંી એક કરતા ંઓછ� વ્ય�ક્તને વાઈરસ લાગેલ છે. આના પ�રણામે, 

અમા�ંુ માન�ુ ંછે ક� િશ�લ્ડ�ગ કરતા ંલોકો માટ�ની અમાર� સલાહ હળવી કરવાનો આ યોગ્ય સમય છે, 

પરં� ુઅમે સમ�એ છ�એ ક� િનયત રો�જ�દા �વનમા ંપાછા ંફરતા ંહ�ુ થોડો સમય લાગશે. 

ઘરમા ંરહ�વા માટ� સહાયતા 

જો તમને સરકાર દ્વારા �રૂા પાડવામા ંઆવતા ખોરાકના ડબા અને દવાઓ ઘર� આપી જવામા ં

આવતા ંહોય, તો �ુલાઈના �ત �ધુી તમને આ મળવા�ુ ંચા� ુરહ�શે. 

આના કારણે તમને નવી સલાહ�ુ ંપાલન કરવા માટ� તૈયાર થવાનો સમય મળશે, �મ ક� �ુકાનો, 

�પુરમાક�ટોમા ંજ�ુ,ં � તમે િશ�લ્ડ�ગનો પ્રોગ્રામ શ� થતા ંપહ�લા ંકરતા ંહતા, પરં� ુતમે સામા�જક 

�તર �ળવવા�ુ ંકડક ર�તે પાલન ચા� ુરાખો તો જ. અમે એ પણ સ્વીકાર�એ છ�એ ક� ક�ટલાકં લોકો 

માટ� આ ફ�રફારો કરવામા ંપણ થોડો સમય લાગશે. અમે એ ચો�સપણ ેકહ� શક�એ છ�એ ક� સાત 

�પુરમાક�ટોએ તમને �પુરમાક�ટોના અગ્રતાના �ડ�લવર� સમયો ફાળવ્યા છે, અને �મણે સહાયતા 

મેળવવા માટ� નામ ન�ધાવેલ છે તેમને આ �ુલાઈના �ત પછ� પણ મળવા�ુ ંચા� ુરહ�શે. 
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જો તમે સહાયતા મેળવવા માટ� હ�ુ �ધુી નામ ન ન�ધાવ્�ુ ંહોય તો 17 �ુલાઈ પહ�લા ંતે GOV.UK 

પર ઓનલાઈન કરો અથવા 0800 028 8327 પર કોલ કરો, �થી તમને સમયસર સહાયતા 

પહ�ચાડ� શકાય. 

િશ�લ્ડ�ગ કર� રહ�લા ંલોકો માટ� સ્થાિનક કાઉ�ન્સલો પણ સહાયતા �રૂ� પાડ� રહ� છે. આમા ંઅનેક 

પ્રકારની સહાયતાઓ �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે, � તમને તમારા ઘરમા ંસલામતી�વૂર્ક રહ�વામા ંમદદ 

કર� છે, �મ ક� એકલતા ઘટાડવા માટ� ફોન કોલ્સ અને ખોરાકની ખાસ જ��રયાતો �રૂ� કરવી. લોકોને 

ફ�રફારો સાથે ગોઠવવામા ંમદદ કરવા માટ�, �મને જ�રત હોય તે લોકોને તે સેવાઓ �રૂ� પાડવા�ુ ં

સ્થાિનક કાઉ�ન્સલો �ુલાઈના �ત �ધુી ચા� ુરાખશે. 

કોરોનાવાઈરસના પ�રણામે જો તમને સઘંષર્ થઈ રહ્યો હોય, તો �ૃપા કર�ને �ુઓ www.gov.uk/find-

coronavirus-support. જો તમાર� પાસે ઈન્ટરનેની સગવડ ન હોય, તો �ૃપા કર�ને તમાર� સ્થાિનક 

કાઉ�ન્સલનો સપંકર્ કરો �ઓ તમને ઉપલબ્ધ સહાયતા મેળવવા�ુ ં�દશા�ચૂન કર� શકશે. 

NHSના ંપ્રિતસાદ આપનારા ંવોલન્ટ�યરો 

�ુલાઈના �ત પછ� પણ NHSની વોલન્ટ�યર ર�સ્પોન્ડર સ્ક�મ મારફતે સહાયતા મળવા�ુ ંચા� ુ

રહ�શે. NHS વોલન્ટ�યર ર�સ્પોન્ડર તમને આમા ંસહાયતા આપી શક�ઃ  

• ખર�દ�નો સામાન લઈ આવવો, દવાઓ (જો તમારા ંિમત્રો અને �ુ�ંુબીજનો તમારા માટ� તે 

લાવી શક� તેમ ન હોય તો) અથવા અન્ય આવશ્યક ચીજ વસ્�ઓુ લઈ આવવી;  

• િનયિમત ર�તે તમાર� સાથે િમત્રતા�વૂર્ક વાતચીત કરવા ફોન કરવા � દર�ક સમયે �ુદા �ુદા 

વોલન્ટ�યરો કર� શક� અથવા પોતે િશ�લ્ડ�ગ કરતા ંહોય તેવી કોઈ વ્ય�ક્ત પણ કર� શક� અને 

તેઓ ઘણા ંઅઠવા�ડયા ં�ધુી તમારા સપંકર્મા ંરહ� શક�; અને  

• તબીબી અપોઈન્ટમેન્ટોમા ંજવા-આવવા માટ� વાહનની સગવડ.  

સહાયતાની ગોઠવણ કરવા માટ� �ૃપા કર�ને સવાર� 8થી રાતે્ર 8 દરમ્યાન 0808 196 3646 પર કોલ 

કરો અથવા વાહનની સગવડની સહાયતા મેળવવા માટ� તમારા આરોગ્ય સભંાળના વ્યવસાિયક સાથે 

વાત કરો. વ� ુમા�હતી www.nhsvolunteerresponders.org.uk પરથી મળ� શક� છે. 

કામ પર પાછા ંજ�ુ ં

તમાર� �સ્થિત વશે તમાર� તમારા એમ્પ્લોયર સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ અને જો તમે ઘર�થી કામ 

કર� શકો તેમ ન હોય તો તમાર� કામ પર પાછા ંજવા માટ�ની એક યોજના ન�� કરવી જોઈએ. તમને 

કામ ચા� ુરાખવામા ંમદદ કરવા માટ� તમારા એમ્પ્લોયર� ક�ટલાક ફ�રફારો કરવા પડ� એ�ુ ંબને. વ� ુ

મા�હતી માટ� �ૃપા કર�ને www.gov.uk/access-to-work પર �વ.  

http://www.gov.uk/find-coronavirus-support
http://www.gov.uk/find-coronavirus-support
http://www.gov.uk/access-to-work
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એમ્પ્લોયરો કામ�ુ ંસ્થળ કોિવડ-�રુ�ક્ષત ક�વી ર�તે બનાવી શક� તે િવશે સરકાર� એક અલગ 

માગર્દિશ�કા બહાર પાડ� છે, �મા ંતેઓ તમારા કામના સ્થળે સામા�જક �તર ક�વી ર�તે �ળવી શક� 

તેમજ �રસ્ક મેનેજમેન્ટની પદ્ધિતનો પણ સમાવેશ થઈ �ય છે.  

જો તમે હાલમા ંિશલ્ડ કર� રહ�લા ંદદ�ઓની યાદ� પર હો, તો તમને ઉપર તમા�ંુ નામ અને �ગત 

િવગતો લખલે આ પત્રની એક આ�િૃ� ટપાલમા ંમળ� હોવી જોઈએ. તમે 31 �ુલાઈ �ધુી તમારા 

ઘરની બહાર �ાયં કામ ન�હ કર� શકો તે બતાવવા માટ� અને બીમાર�ના કાયદ�સર પગારના હ��સુર, 

આ પત્ર (તમાર� �ગત િવગતો �ના પર લખલેી હોય તે) તમારા �રુાવા તર�ક� તમારા એમ્પ્લોયરને 

બતાવી શકાય છે. 

NHSની સેવાઓ મેળવવી 

તમને જોઈતી આવશ્યક સેવાઓ મેળવવા�ુ ંતમાર� ચા� ુરાખ�ુ ંજોઈએ, અને જો તમને સભંાળની 

કોઈ તાત્કા�લક ક� ઈમ�ન્સી જ�રત ઊભી થાય તો તમાર� NHSનો સપંર્ક કરવો જોઈએ.  

જો તમાર� સભંાળ અને સારવાર માટ� તમાર� પહ�લેથી ચા� ુરહ�લી અપોઈન્ટમેન્ટો ન�� કરાયેલી 

હોય, તો તમારા �પીની સ�ર� અથવા હો�સ્પટલ �ક્લિનક તમારો સપંકર્ કર�ને સૌથી યોગ્ય ગોઠવણો 

ચો�સ કરશે. 

માનિસક આરોગ્યની સહાયતા 

આ અિનિ�ત અને અસાધારણ સમય દરમ્યાન �ચ�તાગ્રસ્ત થવા�ુ ંઅથવા ઉદાસીનતા લાગવા�ુ ં

સામાન્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્યને ટ�કો આપવા માટ� તમે લઈ શકો તેવા ંધ્યાન�વૂર્ક તૈયાર કરાયેલ, 

વ્યવહા� પગલા ંઅને સલાહ માટ�, તમે Every Mind Matters (www.nhs.uk/oneyou/every-mind-

matters) અને GOV.UK પર જોઈ શકો છો. જો તમને હ�ુ પણ પહ�ચી વળવામા ંતકલીફ પડ� રહ� 

હોય તો તમારા �પી સાથે વાત કરવાની તમને િવનતંી કર�એ છ�એ. 

જો તમને કોરોનાવાઈરસ (કોિવડ-19)ના ંકોઈ પણ �ચહ્નો હોય (નવી સતત ઉધરસ, �બૂ વધાર� તાવ, 

અથવા તમાર� સ્વાદ ક� � ૂઘંવાની ક્ષમતા બદલાઈ જવી ક� જતી રહ�વી), તો તમાર� ઘરમા ંસ્વ-

એકાતંમા ંરહ��ુ ંજ જોઈએ અને તમને કોિવડ-19 છે ક� ન�હ તે તપાસવા માટ� ટ�સ્ટ કરાવવાની ગોઠવણ 

કરવી જ જોઈએ - ટ�સ્ટની ગોઠવણ કરવા માટ� NHSની વેબસાઈટ પર �વ અથવા જો તમાર� પાસે 

ઈન્ટરનેટની સગવડ ન હોય, તો NHS 119 નો ટ��લફોન પર સપંકર્ કરો. 

 

આપના િવ�ા�,ુ 
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કમ્�િૂનટ�ઝ એન્ડ લોકલ ગવનર્મેન્ટ 


