
 
રાષ્ટ્રીય 
લોકડાઉન ઘરમ ાં રહો 

ખરીદી અને છૂટક કાયય 

જ્ ાં સધુી તેઓ તેમ કરવ મ ાં અસમર્થ ન હો્ 
ત્ ાં સધુી દરેકે ઘરેર્ી ક મ કરવુાં જોઈએ. 

મનોરંજન 

બધં. 

ડિલિવરી. 

ઘરની અંદરની ફુરસદ 

બધં. 
હોટેલ અને રહઠેાણ 

બધં. (મ્ થડદત અપવ દો સ ર્)ે 

વ્યક્તિગિ 
સાંભ ળ બધં. 

 

રાિોરાિ રોકાણ 

તમ રે આખી ર ત ઘરર્ી દૂર ન 
રહવે ુાં જોઈએ. મ્ થડદત અપવ દો 
િ ગ ુપિે છે. 

બાર, પબ અને રેસ્ટોરા ં

 
ઇન્િોર એન્ટરટેઇનમેન્ટ બાંધ ર્ઈ જા્ છે. 
કેટિ ક આઉટિોર આકર્થણો ખલુ્િ  રહી શકે છે. 

પજૂા 

મસુાફરી અને 
પરરવહન 

લગ્નો અને અંતિમ સસં્કાર 

30 િોકોન  અંતતમ સાંસ્ક રની માંજૂરી આપવ મ ાં 
આવી હતી. છ િોકોન  જૂર્મ ાં જાગતૃત અને અન્્ 
સાંિગ્ન ઔપચ ડરક ક ્થક્રમો ચ લ ુરહી શકે છે. છ 
સધુીન  િગ્નો અપવ દરૂપ સાંજોગોમ ાં ચ લ ુરહી 
શકે છે. 

િબીબી રીિે અત્યિં 
સવેંદનશીલ 

જો તમને તશલલ્િિંગ પત્ર મળે તો તમ રે તશલ્િ 
કરવુાં આવશ્્ક છે. જે િોકો તબીબી રીતે અત્ાંત 
સાંવેદનશીિ હો્ તેમણે જ્ ાં સધુી તબીબી 
બ બતો તવર્્ક મિુ ક તો મ ટે હો્ અર્વ  તે 
આવશ્્ક હો્ તો તેમણે ઘર છોિવુાં જોઈએ નહીં. 

વધ ુમ ડહતી અને તવગતવ ર મ ગથદશથન મ ટે મિુ ક ત િો: gov.uk/coronavirus 

 

વર્થન  પ્ર રાંલભક સુ્ ોજનો ખલુ્િ  છે.           

તવદ્ય ર્ીઓ અન્્ તમ મ શ ળ ઓ અને કોિેજો દ્વ ર  
દૂર રહીને તશક્ષ  પ્ર પ્ત કરશે. નબળ  બ ળકો અને 
ગાંભીર ક મદ રોન  બ ળકો મ ટે શ ળ ઓ ખલુ્િી 
રહશેે. 

આવશ્્ક દુક નો ખિુી શકે છે.                           

લબન-આવશ્્ક છૂટક ધાંધો કરતી દુક ન ેબાંધ ર્વુાં 
જોઈએ અને મ ત્ર ક્લિક-એન્િ-કિેલશન અને 
ડિલિવરી મ ટે જ ખોિી શક ્ છે. 

કેર હોમ્સની મિુ ક ત િઈ શક ્ છે, પરાંત ુ
નજીકની આંતડરક મિુ ક તોની માંજૂરી નર્ી. 
રોગચ ળ ની સ્સ્ર્તતમ ાં કોઈ મિુ ક તની માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવશે નહીં. 

 

રહણેાકં સભંાળ 

ખ નગી પ્ર ર્થન  અને સ ાંપ્રદ ત્ક પજૂા              
મ ટે ખલુ્લુાં છે, પરાંત ુઘરની બહ ર 
કોઈની સ ર્ ેઅર્વ  સપોટથ બબિ સ ર્ે 
વ તચીત કરી શકતી. 

તમ રે ઘરે જ રહવે ુાં જોઈએ અને મ ત્ર ક મ, તશક્ષણ 
અર્વ  અન્્ ક ્દ કી્ રીતે મ ન્્ ક રણોસર જ 
મસુ ફરી કરવી જોઈએ. જો તમ રે મસુ ફરી કરવી હો્, 

તો તમ રે સ્ર્ તનક રહવે ુાં જોઈએ અને તમે જે મસુ ફરી 
કરો છો તેની સાંખ્્  ઘટ િવી જોઈએ. જ્ ાં સધુી અને 
મસુ્લત િ ગ ુન પિે ત્ ાં સધુી મસુ ફરી કરશો 
નહીં 

સામાજજક સપંકય  
બબલ્સ, ચ ઇલ્િકેર બબલ્સ તરફર્ી નબળ         

િોકોને સાંભ ળ પરૂી પ િવ , કટોકટીની સહ ્ પરૂી 
પ િવ , સહ ્ક જૂર્મ ાં હ જરી આપવ  અર્વ  
ર હત સાંભ ળ મ ટે કોઈ પણ ઘરેલ ુસાંપકથ નહીં. 

તશક્ષણ 

તમે જાતે કસરત કરવ  મ ટે, તમ ર  ઘરની 
વ્્સ્લત અર્વ  સપોટથ બબલ્સ સ ર્ે અર્વ  
ડદવસમ ાં એક જ વખત બીજા ઘરની એક વ્્સ્લત 
સ ર્ે કસરત કરવ  મ ટે તમ ર  ઘરની બહ ર 
નીકળી શકો છો. જ્ ાં સધુી તવકિ ાંગો મ ટે ન 
હો્ ત્ ાં સધુી સાંગડિત આઉટિોર રમતગમત 
બાંધ છે. 

કસરિ અને આઉટડોર ફુરસદ 


