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બદલતી રહલે ફિકર- ચ િંતા VOC-21-એપ્રિલ-02                                                               
સાઉથ એપ્રિયન કમ્યપૂ્રનફિ ગ્રપૂ્સ કે જૂથો અન ેસસં્થાઓ માિે વફેરઅન્િ કે રૂપાતંરના ફિકર- ચ િંતાની આવશ્યક માફહતી કે બ્રીિીંગ 

સાઉથ એશિયન કમ્યશૂનટિ સાથે કૃપા કરી આ સદેંિો િેર કરિો  
ફિકર – ચ િંતાના કોઈ નવા રૂપાતંર કે વફેરઅન્િ માિેની નવી િેકપ્રનકલ િમમ કે પફરભાષા એ VOC-21-એપ્રિલ-02 છે કે જે 
ઈન્ન્િયામા ંિથમ વખત પ્રનપ્રિત કરવામા ંઆવી હતી. 

સમગ્ર નોથમ- વસે્િમા ંઅને ખાસ કરીન ેબોલ્િન (Bolton) અન ેબ્લકેબનમમાનંા (Blackburn) યવુાન પખુ્તયનાઓમા ંજોવામા ં
આવતા કોપ્રવિના (Covid) કેસમા ંવધારાનો આવો ડ્રાઈવ કે િક્તત આ વફેરઅન્િ હોય તવે ુ ંપ્રવ ારવામા ંઆવ ેછે.  

કોઈપણ વાઈરસ કે અપ્રતસકૂ્ષ્મ જતં ુમાિે સમય જતા બદલાવાન ુસામાન્ય હોય છે. કોરોનાવાઈરસ (Coronavirus) એકજ સરખો 
છે – અન ેઆવી પ્રવકૃપ્રત કે પ્રવકારની (સ્રેન્સ) સામ ેઆપણા વકેસીન્સ ગભંીર બીમારીઓ અિકાવવા ખબૂજ અસરકારક રહયા છે. ત ે
વળી ખબૂજ સામાન્ય છે – ફ્લ ૂવકેસીનની માિક – વકેસીનનો આવો ઝિકો મારીન ે(ટ્વીક) અથવા આવી નવી પ્રવકૃપ્રતઓ જેમ ત ે
આગળ વધતી જાય તનેી સામ ેબસુ્િસમ આપીન.ે  

અમ ેસાઉથ એપ્રિયન કમ્યપૂ્રનફિઝની સસં્થાઓ અન ેઆગેવાનોન ેમહત્વની માફહતી આપી રહયા છીએ કારણકે કેસીસમા ંવધારો થઈ 
રહયો છે, ખાસ કરીન ેપાફકસ્તાની (Pakistani) અન ેઈન્ન્િયન (Indian) વસ્તીમા ં(આવો વધારો) ઊ ો રહયો છે. આપણ ે
આપણી પોતાની, આપણા કુરંુબ- પફરવારોની અન ેકમ્યપૂ્રનફિઝન ેસરુચિત રાખવા ઉપાયો લઈએ ત ેમહત્વનુ ંછે. 

મને્ સે્િરમા ં(Manchester) જાહરે આરોગ્ય િીમ ેએવી સલાહ – સ ૂના આપી છે કે  

- પથૃ્થકરણ કરવામા ંઆવલે પરુાવો એવ ુસ ૂન કરે છે કે આવો વફેરઅન્િ કે રૂપાતંર વધારે િેલાઈ થઈ િકે તમે છે – અથવા 
િેલાવા માિે સરળ છે.  

-  બીજા પ્રવસ્તારોમા ંતનેો િેલાવો કે િસારણ ખબૂજ જલદીથી રહલે છે અન ેતેથી મને્ સે્િરના (Manchester) રહવેાસીઓમા ંત ે
ખબૂજ જલદીથી િેલાઈ િકે.  

- જે લોકોએ વકે્તસનિેન લીધ ુન હોય તઓેને આ નવો વફેરઅન્િ લાગવાની વધારે સભંાવના રહવેાથી, અન ેબીજાઓન ેત ેિેલાઈ 
િકે. 

- આપણ ેઆવી રાહત કે સગવિ કરવામા ંઆવલે કોપ્રવિની (Covid) મયામદાઓ માિે સાવ ેતીઓ રાખવાની જરૂર રહ ેછે જેથી 
કરીન ેઆપણી કમ્યપૂ્રનફિઝ – ખાસ કરીન ેપફરવારના મોિી ઉંમરના સભ્યો કે જેઓએ વકેપ્રસનિેન લીધ ુન હોય, તઓે આવા ગભંીર 
રોગ માિે વધારે વલ્નરેબલ કે પ્રનબમળ બની િકે તઓેની સરુિા કરવા માિે. 

 

રાષ્ટ્રીય માગમદિમનના સમુળેમા ંરહીન,ે જાહરે આરોગ્ય કે પબ્બ્લક હલે્થ િીમ, િહરેના અમકુ - થોિાક ભાગોમા ંકે જયા ંઆવા 
વફેરઅન્િના જલદી િેલાવાની ફિકર- ચ િંતાનો જોખમ- ભય યવુાન લોકોમા ંઊ ો હોય ત્યા ંવકે્તસનિેન પરંુૂ પાિવાની તપાસ કરી 
રહયા છે – કે જે તઓે બ્લકેબનમમા ં(Blackburn) કરી રહયા છે અન ેજયારે વકેસીન મળી રહ ેતેમ હોય ત્યારે લોકો તનેી કેવી 
રીત ેસગુમતા મળેવી િકે તેવા આ પ્લાનસ માિેની અધતન માફહતી અમન ેઆપતા રહિે.ે રાષ્ટ્રીય ભલામણોની માિક 40 ઉંમરની 
ની નેાઓન ેજે કોઈ એક વકેસીન ઓિર કરવામા ંઆવત ુહોય ત ેકાતંો Pfizer અથવા Moderna હિ.ે 
આપણ ેહવ ેશુ ંકરવુ ંજોઈએ? 

ત ેખરેખર મહત્વનુ ંરહ ેછે કે જેઓન ેઆવા રોગના લિણો જણાય, તઓે કોપ્રવિ (Covid) િેસ્િ કે કસોિી કરાવવા માિે જાય  – 

આવી રીતે અમ ેકોઈ પણ નવા કેસીસ અથવા સ્રેન્સ કે પ્રવકૃપ્રતઓન ેમળેવી અન ેતેનુ ંખબૂજ જલદીથી અનશુ્રવણ કરી અન ેયોગ્ય 
કાયમવાહી કરી િકીએ. 

કોપ્રવિ (Covid) રોગના લિણો ન હોય તવેા લોકોએ મિત જલદીથી લિેરલ િલો કે પાર્શ્મ િવાહ માિે અઠવાફિયામા ંબ ેવખત 
કસોિી કરાવવી જોઈએ. વધારે માફહતી અહીંયા મળી રહિેે nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/ 
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સાવધ રહિેો, જો કે પ્રનયમોમા ંિેરિાર થતા રહ ેછે, છતા ંપણ હજી મહત્વનુ ંછે 

- તમ ેતમારા કુટંુબોના માણસો અન ેજુદા જુદા લોકો સાથે પ્રમશ્ર કે ભેગા થતા ંહો તનેી સખં્યા મયામફદત રાખો 

- િકય હોય ત્યા ંબહાર મળવાનુ ંરાખો 

- હાથો સાિ કરી, વસ્તઓુની સપાિીઓન ેલછૂી નાખી, અન ેજયા ંજરૂર જણાય ત્યા ંમાસ્ક કે મખુવિો અથવા મોઢા ઉપર કવફરિંગ કે 
આવરણ રાખો,  

- રૂમોમા ંહવાની અવરજવર અન ેસામાજજક અંતર રાખો 

- જયારે તમન ેઓિર કરવામા ંઆવ ેત્યારે તમારંુ વકે્તસનિેન જલદીથી લઈ લો 

 

જો કોઈ પણ વ્યક્તતન ેખોરાક (ફૂિ), દવાના પરૂવઠા (મફેિકલ સપ્લાઈ) માિે સપોિમ અન ેમદદ અથવા બીજા કોપ્રવિને (COVID)-

લગતા સપોિમની જરૂર જણાય તો તઓે મને્ સે્િર કમ્યપૂ્રનફિ ફરસપોન્સ હબન ે(Manchester’s Community Response 

Hub) ફ્રી િોન: 0800 234 6123 ઉપર િોન કરી િકે અથવા િેકસ્િ: 078600 22876 અથવા ઈમઈેલ 

COVIDSupport@manchester.gov.uk, (સોમવારથી શકુ્રવાર, સવારના 9- સાજંના 5). સદેંિાઓનો બીજા 
કામકાજન ેફદવસ ેજવાબ આપવામા ંઆવિ.ે હબ મદદ- સહાય આપી િકે 

  

• ખોરાકની સગુમતા   

• દવા પહોં તી કરવા   

• એકલતાનો સામનો કરવા   

• િયઅૂલના િોપ- અપ પેયમને્િસનો િબધં કરવામા ં  

• ઓનલાઈન સપ્રવિસીસની સગુમતા મળેવવામા ં
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