
1 

UK કોવિડ-19 તપાસ 

સંદર્ભની શરતોના મુસદ્દા પર પરામશભ – પ્રવતર્ાિોનો સારાંશ 

મે 2022 
 

પ્રસ્તાિના 
 

મને ડિસમે્બર 2021 મ ાં UK કોડિિ-19 તપ સન  અધ્યક્ષ તરીકે ડનયકુ્ત કરિ મ ાં આવ્ય  હત . કોડિિ-19 

રોગચ ળ  મ ટે UK ની સજ્જત  અન ેપ્રડતભ િની તપ સ કરિ  અન ેભડિષ્ય મ ટે બોધપ ઠ લેિ  - તપ સ 

તેન  હેતુન ેશે્રષ્ઠ રીતે પરૂ્ણ કરી શકે તેની ખ તરી કરિ નુાં મ રાં  ક મ છે. 

 

તપ સમ ાં શુાં જોિ મ ાં આિશ ેતેનો અિક શ તેન  સાંદભણની શરતોમ ાં ડનધ ણડરત કરિ મ ાં આિશ.ે તેમની 

વ્ય પક પહોાંચ તપ સન ેUK ન  રોગચ ળ ન  પ્રડતભ િન  ડિડિધ પ સ ઓની તપ સ કરિ ની સ્િતાંત્રત  આપ ે

છે. મને િિ  પ્રધ ન તરફથી મ ચણમ ાં સાંદભણની શરતોનો મસુદ્દો મળ્યો તે પછી, મ રી પ્ર થડમકત  એ સડુનડિત 

કરિ  મ ટે જાહેર પર મશણ કરિ ની હતી કે હુાં  મ ર  ક યણમ ાં જનત ની ડચાંત ઓ પ્રડતડબાંડબત કરી શકુાં . 

 

આ દસ્ત િજે આ જાહેર પર મશણ મ ટે તપ સન  સ્િતાંત્ર ડિશ્લષેર્ન ેસુયોડજત કર ેછે. જનત ની લ ગર્ીન  

આધ ર,ે હુાં  સચૂન કરાં  છુાં  કે સાંદભણની શરતોને ડિસ્તૃત કરિી જોઇએ અન ેફરીથી બન િિ મ ાં આિિી 

જોઈએ.   

 

મને UK ન  અડગય ર શહેરોમ ાં શોકગ્રસ્ત પડરિ રો સ થે મળિ નો અિસર મળ્યો હતો, જમેર્ ેરોગચ ળ  

દરડમય ન કોઈ ડપ્રયજનન ેગમુ િિ ન  તેમન  અનુભિો શરે કય ણ હત . જાહેર પર મશણ મ ટે અમન ે20,000 

થી પર્ િધ ુપ્રડતભ િો પ્ર પ્ત થય  છે. લોકો દ્વ ર  શેર કર યેલ રચન ત્મક માંતવ્યો ડિન  સાંદભણની શરતોમ ાં 

આિ  સ્પષ્ટ, ચોક્કસ ફેરફ રોની ભલ મર્ મ ર  મ ટે શક્ય ન બની હોત.  

 

હિે િિ  પ્રધ ન મ રી ભલ મર્ો અાંગ ેડિચ ર કરશ ેઅને હુાં  ટૂાંક સમયમ ાં સાંદભણની અાંડતમ શરતો પ્ર પ્ત કરિ ની 

આશ  ર ખુાં છુાં , જથેી તપ સનુાં ક મ ગાંભીરત થી શરૂ થઈ શકે. 

 

હુાં  શોકગ્રસ્ત પડરિ રો સ થેની બેઠકોમ ાં મેં કરલેી પ્રડતબદ્ધત ની પુનઃપડૃષ્ટ કરિ  મ ાંગ ુછુાં . જ ેલોકોએ 

રોગચ ળ  દરડમય ન સૌથી િધુ પીિ  અનુભિી છે તેઓ તપ સન  ક યણન  કેન્દ્રમ ાં હશ.ે UK મ ાં દરકે મ ટે 

તપ સ સુલભ છે તેની ખ તરી કરિ  હુાં  પ્રડતબદ્ધ છુાં  અન ેUK સમ જન  તમ મ પ સ ઓ પર રોગચ ળ ની 

અસરની હુાં  તપ સ કરીશ.  

 

હુાં  ડનષ્પક્ષત  અન ેડનખ લસત ન  ડસદ્ધ ાંતો દ્વ ર  ડનદેડશત સરક રથી સ્િતાંત્ર તપ સ કરિ નુાં િચન આપુાં છુાં .  

 

બેરોનેસ હીથર હેલેટ (Baroness Heather Hallett)  
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પવરચય 

 

કોડિિ-19 રોગચ ળ  મ ટે UK ની તૈય રી અન ેપ્રડતભ િની તપ સ કરિ  અન ેભડિષ્ય મ ટે 

બોધપ ઠ લેિ  મ ટે UK કોડિિ-19 તપ સની સ્થ પન  કરિ મ ાં આિી રહી છે. 

 

ભૂતપૂિણ અપીલ કોટણન  ન્દ્ય ય ધીશ, બેરોનેસ હેલેટને ડિસેમ્બર 2021 મ ાં તપ સન  અધ્યક્ષ ડનયુક્ત 

કરિ મ ાં આવ્ય  હત . તરે્ી આ તપ સનુાં નેતતૃ્િ કરશ ેઅન ેત્ય રથી, તેર્ી પોત ની સહ યત  મ ટે 

એક તપ સ ટીમ બન િી રહી છે. 

 

આ તપ સ UK ની અગ ઉની કોઈપર્ િૈધ ડનક તપ સથી ડિપરીત છે. ત ેકોઈ પર્ એક ઘટન  

અથિ  ઘટન ઓની શ્રેર્ી અથિ  તે અથિ  તેઓ શ  મ ટે બની હતી તેની તપ સ કરત  નથી. તેન  

બદલે, સમગ્ર દેશ (િ સ્તિમ ાં, ચ ર દેશો) મ ાં આ રોગચ ળો કેિી રીતે ફેલ યો અને UK સરક ર, 

ડિકડસત િહીિટીતાંત્રો, સ્થ ડનક સરક રો અન ેર જ્યન  અન્દ્ય ઘર્  ભ ગોએ તેમન  ડનર્ણય લેિ ની 

અન ેજાહેર ક યોની લગભગ સમગ્ર શ્રેર્ીમ ાં કેિી રીત ેપ્રડતડિય  આપી તે તપ સ કરશે.  

 

આિ  અભૂતપૂિણ સાંભડિત અિક શ સ થે, આ તપ સમ ાં અમે શુાં તપ સ કરીશુાં અને અમ ર ેતે કેિી 

રીતે કરિુાં જોઈએ તે ડિશ ેશક્ય તેટલુાં સ્પષ્ટ રહેિુાં જરૂરી છે. આ અમ ર  'સાંદભણની શરતો' મ ાં ઉચ્ચ 

સ્તર પર સુયોડજત કરિ મ ાં આિશે, જ ેતપ સિ ન  ડિષયોન  એકાંદર પ્રક ર અન ેહદ પ્રદ ન કરશ.ે 

સાંદભણની શરતો નક્કી કરિ  મ ટે િિ પ્રધ ન જિ બદ ર છે. 

 

કોડિિ-19 રોગચ ળ  જિે  વ્ય પક ડિષયને જોત  આ તપ સ મ ટે, સાંદભણની શરતો મ ટે ધ્ય ન 

આપિ મ ાં આિશે તે દરકે મુદ્દ ની સાંપૂર્ણ સૂડચ ડનધ ણડરત કરિી એ વ્યિહ ર નથી. અમ ર  આ 

ક મન  પ્ર રાં ડભક તબકે્ક અમ ર ેતપ સિ ની જરૂર છે એિી દરકે િસ્તુને ઓળખિી શક્ય નથી 

અથિ  ખરખેર સલ હભયુણ નથી, અન ેઅમે જ ેપુર િ  એકડત્રત કરીએ છીએ તેન  દ્વ ર  ઓળખિ મ ાં 

આિેલ  અમે નિ  મુદ્દ ઓની તપ સ કરિ  મ ટે સુગમત  જાળિી ર ખિ ની જરૂર પિશ.ે 

 

તેથી સાંદભણની શરતો વ્ય પક ડિષયોની શ્રેર્ી ડનધ ણડરત કર ેછે કે જ ેતપ સ જમે જમે આગળ િધશ ે

તેમ મુદ્દ ઓ અન ેતપ સની ડિગતિ ર સૂડચ તરીકે ડિકસ િિ મ ાં આિશે. જ્ય ાં સુધી તે વ્ય પક 

ડિષયો પૈકી એકમ ાં બાંધબેસતુાં હોય ત્ય ાં સુધી અમે તનેે તપ સી શકીએ ત ેમ ટે કોઈ મુદ્દો સાંદભણની 

શરતોમ ાં સ્પષ્ટપર્ે સૂડચબદ્ધ કરિ ની જરૂર નથી.  

 

સંદર્ભની શરતો કેિી રીતે નક્કી કરિામાં આિ ેછે? 
 

બેરોનેસ હેલેટ અન ેસ્કોટલેન્દ્િ, િેલ્સ અન ેઉત્તરી આયલલણન્દ્િમ ાં ડિિોલ્વ્િ એિડમડનસ્ટરેશન્દ્સ સ થેન  

પર મશણન  સમયગ ળ  પછી િિ  પ્રધ ન દ્વ ર  UK કોડિિ-19 તપ સ મ ટે સાંદભણની શરતોનો િર  ફ્ટ 

ડિકડસત કરિ મ ાં આવ્યો હતો અન ે9 મ ચણ 2022 ન  રોજ પ્રક ડશત કરિ મ ાં આવ્યો હતો. િિ  

પ્રધ ને બેરોનેસ હેલેટને સાંદભણની શરતો મ ટે જાહેર પર મશણ કરિ  મ ટે જર્ વ્યુાં હતુાં, જથેી જાહેર 

સભ્યો તપ સમ ાં કય  મુદ્દ ઓ અાંગે ડિચ ર કરશ ેતેને પ્રભ ડિત કરી શકે. 
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11 મ ચણથી 7 એડપ્રલ 2022 સુધી, અમે તપ સમ ાં શુાં તપ સિુાં જોઈએ અન ેઅમ ર ેઅમ રાં  ક યણ કેિી 

રીતે કરિુાં જોઈએ તે અાંગે માંતવ્યો જાર્િ  મ ટે એક પર મશણ શરૂ કયુું હતુાં. આ પર મશણ દરકે મ ટે 

ખુલ્લુ હતુાં, અન ેલોકો અમ રી િેબસ ઇટ પર, ઇમેઇલ દ્વ ર  અથિ  અમન ેપત્ર લખીને તેમ ાં યોગદ ન 

આપી શકે છે. તેમ ાં ચ ર પ્રશ્નો સ મેલ હત : 

 

1. શુાં તપ સનો િર  ફ્ટ સાંદભણની શરતોમ ાં એ તમ મ કે્ષત્રોને આિરી લેિ  જોઈએ જ ેતમન ેલ ગે 

છે કે આ તપ સમ ાં સાંબોધિ મ ાં આિશે? અને જો નહીાં, તો કૃપ  કરીને એિુાં શ  મ ટે ત ે

સમજાિો. 

 

2. તમન ેશુાં લ ગે છે કે તપ સમ ાં સૌથી પહેલ  કય  મુદ્દ ઓ અથિ  ડિષયોને સાંબોધિ  

જોઈએ?  

 

3. શુાં તમને લ ગે છે કે તપ સની જાહેર સુન િર્ી મ ટે આયોડજત અાંડતમ ત રીખ નક્કી કરિી 

જોઈએ, જથેી સમયસર ત રર્ો અન ેભલ મર્ો સુડનડિત કરિ મ ાં મદદ મળી શકે?  

 

4. શોકગ્રસ્ત લોકો અથિ  રોગચ ળ ન  પડરર્ મે જમેને નુકસ ન અથિ  મુશ્કેલીઓનો સ મનો 

કરિો પડ્યો છે તઓેનો અિ જ સ ાંભળિ મ ાં આવ્યો છે તેની ખ તરી કરિ  મ ટે પૂછપરછ 

કેિી રીતે ડિઝ ઇન કરિી જોઈએ અન ેઆગળ િધ રિી જોઈએ? 

 

આ પર મશણ પ્રડિય ન  ભ ગરૂપે, બેરોનેસ હેલેટ UK ની આસપ સન  શહેરોમ ાં શોકગ્રસ્ત 

પડરિ રોન ેસાંદભણની શરતોન  િર  ફ્ટ અાંગે તેમન  માંતવ્યો જાર્િ  મ ટે તેઓને મળ્ય  હત .  

 

તેની સમ ાંતર રીતે, તપ સ ટીમ ર ઉન્દ્િ ટેબલ ચચ ણમ ાં 140 થી િધુ સાંસ્થ ઓન  પ્રડતડનડધઓને મળી 

હતી, જમે ાં સમ નત  અને ડિડિધત , આરોગ્યસાંભ ળ, વ્યિસ ય અન ેડશક્ષર્ અને યુિ  લોકો જિે  

ડિષયો આિરી લેિ મ ાં આવ્ય  હત . આ દરકે ર ઉન્દ્િ ટેબલ ઇિેન્દ્ટન  ટર  ન્દ્સડિપ્ટ અમ રી િેબસ ઇટ 

પર ઉપલબ્ધ છે.  

 

કુલ મળીને અમન ેપર મશણ મ ટે 20,061 પ્રડતસ દો મળ્ય , જમે ાંથી 19,903 અમ ર  ઓનલ ઈન 

કન્દ્સલ્ટેશન ફોમણ દ્વ ર  પ્ર પ્ત થય  હત . અમે પ્રડતભ િોનુાં ડિષ્લેષર્ કરિ  અન ેપર મશણ પ્રડિય મ ાંથી 

ઉદ્દભિેલ  મુખ્ય ડિષયો અને ઉત્તરદ ત ઓન  માંતવ્યોનો સ ર ાંશ આપતો એક વ્ય પક સ્િતાંત્ર 

અહેિ લ તૈય ર કરિ  મ ટે એક સ્િતાંત્ર સાંશોધન સલ હક ર અલ્મ  ઇકોનોડમક્સને ક મ સોાંપ્યુાં છે. તે 

અહેિ લ અમ રી િેબસ ઇટ પર અલગથી મળી શકે છે.  

 

બેરોનેસ હેલેટે પર મશણન  સમયગ ળ  દરડમય ન પ્ર પ્ત થયેલ  તમ મ પુર િ ઓને ધ્ય નમ ાં લીધ  છે 

અન ેએિ  ડનષ્કષણ પર આવ્ય  છે કે ઉઠ િિ મ ાં આિલે  મુદ્દ ઓનો જિ બ આપિ  સાંદભણની 

શરતોમ ાં સાંખ્ય બાંધ ફેરફ રોની જરૂર છે. આ દસ્ત િેજ ઓળખિ મ ાં આિેલ મુખ્ય ડિષયોને 

ધ્ય નમ ાં લે છે અન ેસાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં ફેરફ રોને સુયોડજત કર ેછે જનેી તે િિ પ્રધ નન ે

ભલ મર્ કરી રહી છે. આ સ ર ાંશ દસ્ત િેજમ ાં ધ્ય ન પર મશણન  પ્રશ્ન 1, સાંદભણની શરતો ડિશ ેપ્ર પ્ત 



4 

થયેલ  માંતવ્યો પર છે. અમે પ્રશ્નો 2, 3 અન ે4 અાંગે સ ાંભળેલ  માંતવ્યો પર બરેોનેસ હેલેટ ડિચ ર 

અાંગે જાર્ કરશ ેકે સાંદભણની શરતોને આખરી ઓપ આપિ મ ાં આિે ત ેપછી તરે્ી તપ સ કેિી રીતે 

આગળ િધ રશ.ે  
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પરામશભ વિશ્લેષણ અને પવરણામોનો સારાંશ 
 

આ ડિભ ગ સાંદભણની શરતોન  સાંબાંધમ ાં ઉત્તરદ ત ઓ દ્વ ર  ઉઠ િિ મ ાં આિલે  મુખ્ય મુદ્દ ઓનુાં 

અન્દ્િેષર્ કર ેછે. અમન ેમળેલ  પુર િ ન  અલ્મ  ઇકોનોડમક્સ દ્વ ર  સ્િતાંત્ર રીત ેહ થ ધરિ મ ાં 

આિેલ  ડિશ્લેષર્ દ્વ ર  આની ઓળખ કરિ મ ાં આિી હતી. 

 

અમુક ડકસ્સ ઓમ ાં, ઉત્તરદ ત ઓએ રોગચ ળ ન  પ્રડતભ િન  ડિગતિ ર પ સ ઓ ડિશ ેપ્રશ્નો 

ઉઠ વ્ય  હત  જ ેપહેલ થી જ સાંદભણની શરતોન  િર  ફ્ટન  વ્ય પક અિક શ દ્વ ર  આિરી લેિ મ ાં 

આવ્ય  છે, ભલે તેમ ાં ડિગતિ ર મુદ્દ ઓનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ન હોય. અન્દ્ય ડકસ્સ ઓમ ાં, 

ઉત્તરદ ત ઓએ એિ  મુદ્દ ઓ ઉઠ વ્ય  છે જ ેસાંદભણની શરતોન  િર  ફ્ટમ ાં આિરી લેિ મ ાં આવ્ય  

નથી, અથિ  જમે ાં સાંદભણની શરતોમ ાં તેમન  સમ િેશને સ્પષ્ટ કરિ  મ ટે સુધ રી શક ય છે.  

 

પ્રશ્ન 1: શું તપાસના મુસદ્દા સંદર્ભની શરતો એ તમામ ક્ષેત્રોને આિરી 

લે છે જ ેમાટે તમને લાગે છે કે તેઓ તપાસ દ્વારા આિરી લેિા જોઈએ? 

 

બાળકો અને યુિાનો પર રોગચાળાની અસર 

 

પર મશણ દરડમય ન જ ેડિષય પર સૌથી િધુ સ્પષ્ટપર્ે ભ ર મૂકિ મ ાં આવ્યો હતો તે એ હતો કે 

તપ સમ ાં બ ળકો અન ેયુિ નો પર રોગચ ળ ની ડિશેષ અસરને ધ્ય નમ ાં લેિી જોઈએ. 

ઉત્તરદ ત ઓએ સૂચવ્યુાં કે બ ળકો પર પુખ્ત િયન  લોકોથી અલગ રીતે અસર થઈ હતી, કોડિિ-19 

ચેપથી તેમન  શ રીડરક સ્િ સ્્ય મ ટે નોાંધપ ત્ર રીતે ઓછુાં  જોખમ હતુાં, પરાંત ુતમેન  શ રીડરક, 

ભ િન ત્મક અન ેસ મ ડજક ડિક સ પર ઘર્  લ ાંબ  ગ ળ ન  જોખમો રહેલ  છે. 

 

સાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં ‘ડશક્ષર્ન  સ્થળોએ હ જરી પરન  પ્રડતબાંધો ન ' સાંબાંધમ ાં રોગચ ળ ની 

અસરની તપ સ કરિ  મ ટે પૂછપરછની જોગિ ઈનો સમ િેશ કરિ મ ાં આવ્યો હતો. જ્ય ર ેતેન  

દ્વ ર  આ પ્રડતબાંધોમ ાં રહેલ  મુદ્દ ઓની તપ સની માંજૂરી મળી હશ ે- જમે કે શ ળ  મફત ભોજનની 

જોગિ ઈ, બ્રોિબેન્દ્િ અન ેલેપટોપની ઍક્સેસમ ાં અસમ નત ની અસર અથિ  પરીક્ષ  સમૂહો પર 

અસર - એ પર્ સ્પષ્ટ છે કે તપ સ ડશક્ષર્ ઉપર ાંત અન્દ્ય અસરોની િધુ વ્ય પક શ્રરે્ીની તપ સ 

કરિ મ ાં સક્ષમ હોિુાં જોઈએ. 

 

અમે પર મશણ પ્રડિય  દ્વ ર  બ ળકો અન ેયુિ નોન ેઅસર કરતી સમસ્ય ઓ અાંગ ેસ ાંભળ્યુાં હતુાં તેમ ાં 

નીચેન નો સમ િેશ થ ય છે: 

 

● પ્રારંવર્ક િષોની સેવટંગ્સ — ઉત્તરદ ત ઓએ સાંદભણની શરતોને િધુ સ્પષ્ટ રીતે જર્ િિ  

મ ટે જર્ વ્યુાં હતુાં જમે ાં પ્ર રાં ડભક િષોની સેડટાંગ્સનો સમ િેશ થ ય છે, જમે ાં આ સેિ ઓ 

પરન  પ્રડતબાંધોને લીધે ન ન  બ ળકોના  સ મ ડજક ડિક સ પર પિેલી અસર ડિશે ખ સ 

ડચાંત  દશ ણિિ મ ાં આિી છે. 
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● બાળ સુરક્ષા, સુરક્ષા સેિાઓ અને સંર્ાળમા ંરહેલા બાળકો — બ ળકોની સુરક્ષ  અન ે

સલ મતી ડિશેની ડચાંત ઓ અનેકિ ર ઉઠ િિ મ ાં આિી હતી, ઘર્  પ્રડતસ દોમ ાં 

સાંિેદનશીલ બ ળકોની ઓછી દૃશ્યત  ડિશ ેજર્ િિ મ ાં આવ્યુાં હતુાં જ્ય ર ેશ ળ ઓ, GP 

અન ેબ ળકોન  કેન્દ્રો જિેી સેિ ઓ ઓછી કરિ મ ાં આિી હતી અથિ  બાંધ કરિ મ ાં આિી 

હતી, અન ેતેની અસર બ ળકોની ઉપેક્ષ  અને દુવ્યણિહ ર પર પિી હતી. 

 

● માનવસક સ્િાસ્્ય અને સુખાકારી — ઉત્તરદ ત ઓએ રોગચ ળ  દરડમય ન યુિ નોમ ાં 

ડચાંત  અન ેએકલત મ ાં થયેલો િધ રો દશ ણવ્યો હતો, અન ેતે જરૂડરય તોને પહોાંચી િળિ  

મ ટે બ ળકો અને ડકશોરો મ ટે મ નડસક સ્િ સ્્ય સિે ઓની ક્ષમત  અાંગે પ્રશ્ન ઉઠ વ્યો 

હતો. ઘર્  પ્રડતસ દોમ ાં શ રીડરક અન ેસ મ ડજક ડિક સ પર રોગચ ળ ની હ ડનક રક 

અસરની પર્ નોાંધ કરી હતી, અન ેરમતન  મેદ નો જિેી નિર શની પળાો અન ેરમતન  

સેડટાંગ બાંધ થિ નુાં એક ક રર્ દશ ણવ્યુાં હતુાં. 

 

● સુરવક્ષત રહેણાંક સવેટંગ્સમાં રહેતા બાળકો  - અમુક ઉત્તરદ ત ઓ એ મ ટે આતુર હત  કે 

આ તપ સ સુરડક્ષત બ ળકોન  ઘરોમ ાં બ ળકો પર રોગચ ળ ની અસરને ધ્ય નમ ાં લેિ મ ાં 

આિે છે, જમે કે મ ત ડપત  સ થે વ્યડક્તગત સાંપકણન  અભ િની અસર. ઉત્તરદ ત ઓએ 

કસ્ટોડિયલ સેડટાંગ્સમ ાં રહેલ  બ ળકો પર થયેલી અસર ડિશ ેપર્ મુદ્દ ઓ ઉઠ વ્ય  હત , 

જમે કે તેમન  રૂમમ ાં લ ાંબ  સમય સુધી રહેિ ની અસર અન ેડશક્ષર્ની એક્સેસ પર 

પ્રડતબાંધ. 

 

● વશશુઓ અને પ્રસૂવતની સેિાઓ — ડશશુઓ પર રોગચ ળ ની અસર િ રાંિ ર નોાંધિ મ ાં 

આિી હતાી, ઉત્તરદ ત ઓએ તપ સન ેવ્યડક્તગત જન્દ્મ પછી ડમિિ ઇફ અન ેઆરોગ્ય 

મુલ ક તો પરન  પ્રડતબાંધોની અસરો અન ેલોકિ ઉન દરડમય ન ઘર બહ ર મય ણડદત 

ડિય પ્રડતડિય થી બ ળકોન  સ મ ડજક અન ેશ રીડરક ડિક સ પર અસરને ધ્ય નમ ાં લેિ નુાં 

કહ્ુાં હતુાં. ઉત્તરદ ત ઓએ સગભ ણિસ્થ  દરડમય ન મુશ્કેલ અનુભિો - જમે કે સ્કેનમ ાં હ જરી 

આપિી અન ેજીિનસ થીન  સમથણન ડિન  બ ળકને જન્દ્મ આપિો, અન ેતેન  ક રર્ે મ ત -

ડપત  પર મ નડસક સ્િ સ્્ય પર પિતી અસર ડિશ ેપર્ ડચાંત  વ્યક્ત કરી હતી. 

 

પર મશણ દરડમય ન અડભપ્ર યની અત્યાંત ભ રપૂિણકની ભલ મર્ પછી,  બેરોનેસ હેલેટ સાંમત થ ય છા ે

કે સાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં સુધ રો કરિો જોઈએ જથેી બ ળકો અન ેયુિ નો પરની અસરની 

સ્પષ્ટપર્ે વ્ય પક ડિચ રર્  કરી શક ય. તેથી તરે્ી સદંર્ભની શરતોમાં, તપાસના પ્રથમ ઉદે્દશ્યમાં 

ધ્યાનમાં લેિાના નીચેના વિવશષ્ટ ક્ષેત્રોને દાખલ કરિાની ર્લામણ કર ેછે: 

  

● આરોગ્ય, સુખાકારી અને સામાવજક સંર્ાળ સવહત બાળકો અને યુિાન લોકો પર 

અસર;  

● વશક્ષણ અને પ્રારંવર્ક િષોની જોગિાઈ; અને 

● જન્મ પહેલાં અન ેજન્મ પછીની સંર્ાળ. 
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સાંદભણની શરતોમ ાં (ઉદ હરર્ તરીકે, સુરડક્ષત રહેઠ ર્મ ાં બ ળકો મ ટે) સમ િેશ કરિ ની જરૂર ન 

હોય તેિ  સાંખ્ય બાંધ ડિડશષ્ટ સાંદભો હત , ક રર્ કે પ્રસ્ત ડિત ઉમેર ઓ તપ સન ેડચાંત ન  

મુદ્દ ઓની સાંપૂર્ણ તપ સ કરિ ની સત્ત  આપશે. 

 

રોગચાળા દરવમયાન આરોગ્ય અન ેસંર્ાળ ક્ષેત્રોનુ ંમેનજેમેન્ટ 

 

આરોગ્ય અન ેસાંભ ળ કે્ષત્રોમ ાં રોગચ ળ નુાં મેનજેમેન્દ્ટ પર મશણમ ાં વ્ય પકપર્ે ભ રપૂિણકનો ડિષય 

હતો. ઉઠ િિ મા ાાં  આિત  ઘર્  મુદ્દ ઓ પહેલ થી જ ‘સમગ્ર UK મ ાં આરોગ્ય અને સાંભ ળ 

કે્ષત્રન  પ્રડતસ દ’ — ને લગત  સાંદભણની શરતોન  ડિભ ગો દ્વ ર  આિરી લેિ મ ાં આિશે - ઉદ હરર્ 

તરીકે, PPE ની જોગિ ઈને લગત  મુદ્દ ઓ, જોગિ ઈ પરની અસર નોન-કોડિિ હેલ્થકેર અન ે

સાંભ ળ ઘરોમ ાં લેિ મ ાં આિેલ  પગલ ાંની યોગ્યત .  

 

સંર્ાળ ઘરોની બહાર પૂરી પાડિામાં આિતી સંર્ાળ 

 

પર મશણન  પ્રડતસ દોમ ાં િ રાંિ ર નોાંધિ મ ાં આવ્યુાં હતુાં કે સાંબાંડધત 'સાંભ ળ ઘરોમ ાં રોગચ ળ નુાં 

મેનજેમેન્દ્ટ અન ેઅન્દ્ય સાંભ ળ સેડટાંગ્સ' સાંદભણની શરતોન  િર  ફ્ટન  ડિભ ગ 'અન્દ્ય સાંભ ળ સેડટાંગ્સ' 

ન  અિક શમ ાં શુાં છે તા ેડિશ ેપૂરતુાં ડિડશષ્ટ ન હતુાં. 

 

ઉત્તરદ ત ઓએ નોાંધ્યુાં હતુાં કે મોટ ભ ગની સાંભ ળ જ ેઅિેતન કુટુાંબન  સભ્યો, ડમત્રો અથિ  

પિોશીઓ દ્વ ર  પૂરી પ િિ મ ાં આિ ેછે જ ેસાંિેદનશીલ વ્યડક્તને ટેકો પૂરો પ િે છે કે જ ેસહ ય 

ડિન  વ્યિસ્થ  કરી શકત  નથી. આ મુદ્દ  પર શોકગ્રસ્ત પડરિ રાો સ થેની બેઠકોમ ાં ડિશેષ ભ ર 

આપિ મ ાં આવ્યો હતો. 2011ની િસ્તી ગર્તરીમ ાં UK મ ાં 6.5 ડમડલયન અિતેન સાંભ ળ 

ર ખન ર ઓ હત , પરાંતુ રથી અન ેખ સ કરીને રોગચ ળ  દરડમય ન ત ેઆાંકિો નોાંધપ ત્ર રીતે િધ્યો 

હોિ નુાં મ નિ મ ાં આિે છે. ઉત્તરદ ત ઓએ પૂછ્ુાં હતુાં કે તપ સ અિેતન સાંભ ળ ર ખન ર ઓ પર 

રોગચ ળ ની અસર તેમજ PPE મ ટે તેમની ઍક્સેસ જિે  મુદ્દ ઓનુાં અન્દ્િેષર્ કર ેછે.  

 

બેરોનેસ હેલેટ સંમત થાય છે કે તયાં િધુ ચોક્કસ સંદર્ભ છે, અને તેથી સંદર્ભની શરતોમાં પ્રથમ 

હેતુ ઉમેરિાની ર્લામણ કર ેછે: 

 

● અિેતન સંર્ાળ રાખનારાઓ દ્વારા સવહત ઘરમાં સંર્ાળ; 

 

પર મશણન  અન્દ્ય ઉત્તરદ ત ઓએ નોાંધ્યુાં હતુાં કે તેઓને લ ગે છે કે ‘અન્દ્ય સાંભ ળ સેડટાંગ્સ’ ન  

સાંદભણમ ાં રહેર્ ાંક સાંભ ળ ઘરોમ ાં બહ રની અન્દ્ય સાંભ ળ સેિ ઓનો સમ િેશ થ ય છે કે કેમ તે સ્પષ્ટ 

નથી - ઉદ હરર્ તરીકે, સપોટેિ ડલડિાંગ સેિ ઓ, સમુદ ય-આધ ડરત સેિ ઓ અને ર હત સાંભ ળ. 

ઉત્તરદ ત ઓન ેલ ગ્યુાં હતુાં કે િર  ફ્ટન  શબ્દોમ ાં સ્પષ્ટપર્ે િૃદ્ધ લોકોને પૂરી પ િિ મ ાં આિતી સાંભ ળ 

સેિ ઓનો સમ િેશ થ ય છે, પરાંતુ ક યણક રી િયન  સાંિેદનશીલ લોકોને પૂરી પ િિ મ ાં આિતી 

સાંભ ળ સેિ ઓ ગુમ િિ નુાં જોખમ રહેલુાં છે. 
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રહેર્ ક સાંભ ળ ઘરો ઉપર ાંત કોઈપર્ સેડટાંગન  પરીક્ષર્ન ેમાંજૂરી આપિ  મ ટે 'અન્દ્ય સાંભ ળ 

સેડટાંગ્સ' નો સાંદભણ પૂરતો વ્ય પક હોિ નો હેતુ છે. દરકે સાંભડિત સાંભ ળ સેડટાંગને સૂડચબદ્ધ કરિ થી 

તે સેડટાંગને છોિી દેિ નુાં જોખમ હોઈ શકે છે કે જ ેતપ સ પછીથી ત ેનક્કી કર ેછે કે તે તપ સિ  મ ાંગ ે

છે, પરાંતુ તે સૂડચબદ્ધ ન હોિ ને ક રર્ે તેમ કરી શકતુાં નથી. તેથી બેરોનેસ હેલેટ ર્લામણ કરતા 

નથી કે ‘અન્ય સરં્ાળ સેવટંગ્સ’ નો સંદર્ભ બદલાઈ જાય. 

 

પર મશણ દરડમય ન અમે લોકોને તેમન  પોત ન  ઘરોમ ાં ઉપશ મક સાંભ ળની જોગિ ઈ ડિશ ે

ડચાંત ઓ પર્ સ ાંભળી હતી. પ્રડતિ દીઓએ રોગચ ળ  દરડમય ન ખ નગી ઘરોમ ાં મૃત્યુમ ાં થયેલ  

નોાંધપ ત્ર િધ ર ની નોાંધ લીધી હતી અન ેડચાંત  વ્યક્ત કરી હતી કે લોકિ ઉન દરડમય ન ઘર્ી 

સેિ ઓ સ્થડગત કરિ નો અથણ એ છે કે પય ણપ્ત પીિ  વ્યિસ્થ પન અથિ  વ્યડક્તગત સાંભ ળ ડિન  

અમુક લોકો મૃત્યુ પ મ્ય  છે. 

 

ઘર પર િધુ પિત  મૃત્યુની તપ સન ેસાંદભણની શરતોન  િર  ફ્ટન  દ યર મા ાાં  આિરી લેિ મ ાં આિે 

છે, જમે ાં ‘કોડિિ ડસિ યની પડરડસ્થડતઓ અન ેજરૂડરય તો મ ટેની જોગિ ઈ પર રોગચ ળ ન  

પડરર્ મો’ હેઠળ ડિચ રર્ મ ાં આિરી લેિ મ ાં આિે છે. તેથી બેરોનેસ હેલેટઆ  મુદ્દાને 

પ્રવતવબંવબત કરિા સંદર્ભની શરતોમાં સુધારો કરિાની ર્લામણ કરતા નથી. 

 

 

NHS 111 અને 999 સેિાઓનો પ્રવતર્ાિ 

 

પર મશણ દરડમય ન અમે ખ સ કરીને પીડિતોની ડચાંત ઓ સ ાંભળી હતી,  જમે ાં NHS 111 સેિ  

દ્વ ર  તેન ેપ્ર પ્ત થઈ રહેલ  કૉલ્સન  જ્થ ને પ્રડતસ દ આપિ ની તેની ક્ષમત  અને ટેડલફોન પર અન ે

ઑનલ ઇન 111 સેિ ઓ બાંન ેદ્વ ર  આપિ મ ાં આિતી નૈદ ડનક સલ હની યોગ્યત  ડિશ.ે 

 

ઉત્તરદ ત ઓએ કટોકટી એમ્બ્યુલન્દ્સ સેિ ઓ મ ટેન  પ્રડતભ િન  સમય ડિશેની ડચાંત ઓ અન ે

એમ્બ્યુલન્દ્સ સેિ ઓ કોડિિન  લક્ષર્ો ધર િતી વ્યડક્તને હોડસ્પટલમ ાં દ ખલ કરશે કે નહીાં તે અાંગે 

ડનર્ણય-લેિ ની પ્રડિય મ ાં જોિ મ ાં આિેલી અસાંગતત ઓની પર્ નોાંધ કરી હતી. 

 

બેરોનેસ હેલેટ  સંમત છે કે આ મુદ્દાઓ સંદર્ભની શરતોમાં પ્રવતવબંવબત થિા જોઈએ, અને 

પ્રથમ ઉદે્દશ્યમાં નીચેના ટેક્સસ્ટને ઉમેરિાની ર્લામણ કર ેછે: 

 

● સત્તાિાર આરોગ્યસંર્ાળ સલાહ સેિાઓ જમે કે 111 અને 999 સાથે પ્રારંવર્ક સંપકભ  

 

 

પ્રાથવમક સંર્ાળ સેવટંગ્સ 

 

ઘર્  ઉત્તરદ ત ઓએ નોાંધ્યુાં કે સાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાંથી ત ેઅસ્પષ્ટ હતુાં કે શુાં પ્ર થડમક સાંભ ળ 

સેડટાંગ્સ - જમે કે જનરલ પ્રેડક્ટસ, સમુદ ય ફ મણસીઓ, દાંત ડચડકત્સ  અન ેઓપ્ટોમેટર ી - તપ સન  

અિક શમ ાં સમ ડિષ્ટ છે. જ્ય ર ેતેર્ી આને ‘યુકેમ ાં આરોગ્ય અન ેસાંભ ળ કે્ષત્રનાો પ્રડતસ દ’ શીષણક 
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હેઠળ સમ ડિષ્ટ કરિ નુાં મ ને છે, જમે ાં…  બેરોનેસ હેલેટ  સંમત છે કે િધુ સ્પષ્ટ રીતે સંદવર્ભત 

થિાથી આન ેફાયદો થશે અને તે વિર્ાગમાં ઉમેરિાની ર્લામણ કર ેછે: 

 

● પ્રાથવમક સંર્ાળ સેવટંગ્સની ર્ૂવમકા જમે કે સામાન્ય પે્રવક્સટસ; 

 

સામાવજક સંર્ાળ ક્ષેત્રમાં કાયભબળ પરીક્ષણ 

 

આરોગ્ય સાંભ ળ કે્ષત્ર મ ટે સાંદભણની શરતોન  િર  ફ્ટમ ાં િકણફોસણ પરીક્ષર્નુાં ડિચ રર્ નો સમ િેશ 

કરિ મ ાં આવ્યો છે, પરાંતુ તે સાંભ ળ કે્ષત્રન  સાંદભણમ ાં સ મેલ નથી. સુસંગતતા સુવનવિત કરિા 

માટે, બેરોનેસ હેલેટે ટેક્સસ્ટમાં સુધારો કરિાની ર્લામણ કરી છે: 

 

'સંર્ાળ ઘરોમાં રોગચાળાનું મેનજેમેન્ટ અને અન્ય સંર્ાળ સેવટંગ્સ, જમેાં ચેપ વનિારણ 

અને વનયંત્રણ, રહેિાસીઓને ઘરોમાં અથિા તયાંથી સ્થાનાંતવરત કરિું, રહેિાસીઓની 

સારિાર અને સંર્ાળ, મલુાકાત લેિા પર પ્રવતબંધો, કાયભબળ પરીક્ષણ અન ે

વનરીક્ષણોમાં ફેરફાર;' 

 

સરકારની સંચાર વ્યહૂરચના અને મીવડયાની ર્ૂવમકા 

 

પર મશણન  પ્રડતભ િોમ ાં મુખ્ય ડિષય એ હતો કે સરક ર ેઆ રોગચ ળ  દરડમય ન લોકો સ થે કેિી 

રીતે સાંચ ર કયો હતો અને સોડશયલ મીડિય  સડહતન  મીડિય એ યોગ્ય મ ડહતી અન ેખોટી 

મ ડહતી બાંન ેફેલ િિ મ ાં કેિી ભૂડમક  ભજિી હતી. 

 

સરકારી સંદેશાવ્યિહારનો સંચાર   

 

પર મશણન  પ્રડતભ િોમ ાં સરક રન  ડનર્ણયો લોકો સુધી પહોાંચ િિ ની પદ્ધડત ડિશે પ્રશ્નો ઉભ  કય ણ 

છે. સરક રન  ડનર્ણયોન ેસમજાિિ  મ ટે સરક રન  સાંડક્ષપ્તમ ાં આાંકિ  અન ેિેટ નો ઉપયોગ કેિી 

રીતે કરિ મ ાં આવ્યો હતો અન ેિૈજ્ઞ ડનક અડનડિતત  અને જોખમન  પ સ ઓને લોકો સુધી કેિી 

રીતે અસરક રક રીતે પહોાંચ િિ મ ાં આવ્ય  હત  તે અાંગે પ્રડતસ દકત ણઓએ તપ સ કરિ  કહ્ુાં હતુાં.  

 

ઘર્  ઉત્તરદ ત ઓ એિુાં પર્ ઇચ્છત  હત  કે તપ સમ ાં સરક ર દ્વ ર  િતણર્કૂ ડિજ્ઞ નન  ઉપયોગ 

અન ેતેન  સ િણજડનક મેસેડજાંગમ ાં 'હળિી' તકનીકોનો ઉપયોગ કરિ નો ડિચ ર કરિ મ ાં આિે, 

એિી ધ રર્  સ થે કે ભય પર આધ ડરત સાંદેશ વ્યિહ ર અડભગમથી િસ્તીન  મ નડસક સ્િ સ્્ય 

પર નક ર ત્મક અસર પિી છે. ખોટી મ ડહતી અન ેષિયાંત્રન  પ્રડતસ દમ ાં અસાંખ્ય સાંદભો પર્ 

જોિ મ ાં આવ્ય  હત . 

 

આ બધ  મુદ્દ ઓ પય ણપ્ત રીતે અમ રી તપ સમ ાં ધ્ય નમ ાં લેિ મ ાં આિશે, અન ે'ડનર્ણયો કેિી રીત ે

લેિ મ ાં આવ્ય , સાંચ ર કરિ મ ાં આવ્ય  અન ેઅમલમ ાં મૂકિ મ ાં આવ્ય ' શીષણક હેઠળ સાંદભણની 

શરતોન  િર  ફ્ટમ ાં આિરી લેિ મ ાં આવ્ય  છે. તેથી બરેોનેસ હેલેટ આ  મુદ્દાઓને પ્રવતવબંવબત 

કરિા સંદર્ભની શરતોમાં સુધારો કરિાની ર્લામણ કરતા નથી. 
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તપ સ સ થે શેર કર યેલ  ઘર્  પ્રડતસ દો રસીકરર્ યોજન  પર કેડન્દ્રત હત . રસીકરર્ યોજન ની 

તપ સની ડિચ રર્ મ ાં, અમે રસીકરર્ન  રોલઆઉટન  તમ મ પ સ ઓને ધ્ય નમ ાં લઈશુાં, જમે ાં 

પ્રડતકૂળ પ્રડતડિય ઓ અને આિઅસરો તેમજ આિ  કેસ મ ટે િળતરની વ્યિસ્થ ની પય ણપ્તત નો 

સમ િેશ થ ય છે. 

 

બેરોનેસ હેલેટ તેને પ્રવતવબંવબત કરિા માટે ર્લામણ કર ેછે કે સંદર્ભની શરતોમાં સુધારો કરીને 

રસીની અસરને ધ્યાનમાં લેિામાં આિ:ે 

 

● રોગવનિારક અને રસીઓનો વિકાસ, વિતરણ અને અસર; 

 

સરકારના રોગચાળાના પ્રવતર્ાિની માવહતી આપિામા ંવનષ્ણાતો, સલાહકારો, 

વિજ્ઞાન અન ેડેટાની ર્ૂવમકા 

 

પર મશણમ ાં એક મહત્િનો ડિષય એ સરક રન  ડનર્ણય લેિ મ ાં ડનષ્ર્ તો અન ેસલ હક રોની ભૂડમક  

અન ેઉપયોગમ ાં લેિ ત  િેટ  અન ેિૈજ્ઞ ડનક પુર િ ઓની રઢત  હતી. ઉત્તરદ ત ઓએ ખ સ કરીન ે

સ યડન્દ્ટડફક એિિ ઈઝરી ગ્રુપ ફોર ઈમરજન્દ્સી (SAGE) અન ેતેન  પેટ જૂથોની ભૂડમક ની નોાંધ 

લીધી, જમે કે સ યડન્દ્ટડફક પેન્દ્િેડમક ઈન્દ્ફ્લુએન્દ્ઝ  ગ્રુપ ઓન મોિેડલાંગ (SPI-M), જમે કે આ મુદ્દ ઓ 

ઉઠ િત : 

 

● ડનષ્ર્ તો અન ેસલ હક રોની પસાંદગી કેિી રીતે કરિ મ ાં આિી હતી, જમે ાં ડનષ્ર્ તોની 

વ્ય પકત  અન ેસભ્યોની િસ્તી ડિષયક બ બતોનો સમ િેશ થ ય છે; 

● 'બે મીટરનો ડનયમ' અન ે'છ નો ડનયમ' જિે  પગલ ાંની મ ડહતી આપત  િૈજ્ઞ ડનક 

પુર િ ઓની મજબૂતત ; 

● SAGE અન ેતેન  પેટ જૂથો દ્વ ર  આપિ મ ાં આિેલી સલ હને કેટલી િ ર અિગર્િ મ ાં 

આિી હતી. 

 

ઉત્તરદ ત ઓએ રોગચ ળ  મ ટેન  સાંશોધન સમુદ યન  મહત્િની પર્ નોાંધ લીધી હતી, અન ેખ સ 

કરીને પ્રડતભ િન  પ્ર રાં ડભક તબક્ક  દરડમય ન.  

 

જ્ય ર ેતેર્ી મ ને છે કે આિ  મુદ્દ ઓને હ લની સાંદભણની શરતોમ ાં સમ િિ નો હેતુ છે, ત્ય ર ે

બેરોનેસ હેલેટે િાંચિા માટે સંદર્ભની શરતોમાં ર્ાષાને મજબૂત બનાિિાનો પ્રસ્તાિ મૂક્યો છે: 

 

● ડેટા, સંશોધન અને વનષ્ણાત પુરાિાની ઉપલબ્ધતા 

 

પારદવશભતા અને રકેોડભ રાખિા 

 

પર મશણ પ્રડિય  દરડમય ન અમે સરક ર દ્વ ર  લેિ મ ાં આિેલ  ડનર્ણયો કેિી રીતે રકેોિણ  કરિ મ ાં 

આિી રહ્  હત  તે અાંગેની ડચાંત ઓ સ ાંભળી છે, ઉત્તરદ ત ઓએ તપ સન ેઆ ડચાંત ઓની તપ સ 
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કરિ  જર્ વ્યુાં હતુાં કે માંત્રીપદન  ડનર્ણયો ખ નગી ઈમેલ એક ઉન્દ્ સ અન ેિો્સએપ સાંદેશ ઓ દ્વ ર  

લેિ મ ાં આિી રહ્  હત  અને સત્ત િ ર ડિભ ગીય રકેોિણમ ાં રકેોિણ  કરિ મ ાં આવ્ય  ન હત . 

 

સાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં ‘કેિી રીતે ડનર્ણયો લેિ મ ાં આવ્ય , સાંચ ર કરિ મ ાં આવ્ય  અન ે

અમલમ ાં મૂકિ મ ાં આવ્ય ’ તેની તપ સનો સમ િેશ થ ય છે. બેરોનેસ હેલેટ સંમત છે કે આન ે

ટેક્સસ્ટમાં સુધારો કરીને સ્પષ્ટ કરી શકાય છે: 

 

● વનણભયો કેિી રીતે લેિામાં આવ્યા, સંચાર કરિામાં આવ્યા, રકેોડભ કરિામાં આવ્યા અને 

અમલમાં મૂકિામાં આવ્યા   

 

રોગચાળાની અસર અને તેની માનવસક સ્િાસ્્ય અને સુખાકારી પર પ્રવતવિયા  

 

અમે પર મશણ પ્રડિય  દરડમય ન મ નડસક સ્િ સ્્ય પર રોગચ ળ ની અસર અાંગે વ્ય પકપર્ે સ ાંભળ્યુાં 

છે. પર મશણ દ્વ ર  પ્રક ડશત થયેલ  કેટલ ક મુદ્દ ઓમ ાં આ શ મેલ છે:  

 

● વનણભય લિેામાં માનવસક સ્િાસ્્ય અંગે વિચારણાઓ — ઉદ હરર્ તરીકે, નિ  

પ્રડતબાંધો જાહેર કરતી િખતે મ નડસક સ્િ સ્્ય પરની અસરને ધ્ય નમ ાં લેિ મ ાં આિી હતી 

અન ેપ્રડતબાંધોનો અમલ કરિ મ ાં આિે ત ેપહેલ ાં મ નડસક સ્િ સ્્યને સમથણન આપિ  મ ટે 

કેટલી હદ સુધી જોગિ ઈઓ કરિ મ ાં આિી હતી. 

 

● રોગચાળા દરવમયાન માનવસક સ્િાસ્્ય સમસ્યાઓમાં િૃવિ  — ઉદ હરર્ તરીકે, 

રોગચ ળ  દરડમય ન અનુભિ યેલી ડચાંત  અને એકલત ની હદન ેસમજિી, અન ેિૃદ્ધો, 

અપાંગો અન ેસાંભ ળ આપન ર ઓ જિે  જૂથો દ્વ ર  અનુભિ યેલી ચોક્કસ અસર. 

 

● પુનઃપ્રાવિ યોજનાઓમાં માનવસક સ્િાસ્્ય સેિાઓ માટે જોગિાઈઓ — ઉદ હરર્ 

તરીકે, મ નડસક સ્િ સ્્ય સેિ ઓની મ ાંગન  ભરિ ને સાંબોધિ  મ ટેની યોજન ઓને 

સમજિી. 

 

સાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં સ મ ન્દ્ય રીતા ેમ નડસક સ્િ સ્્ય મ ટે સ્પષ્ટ સાંદભણનો સમ િેશ થતો ન 

હતો, અન ેતેમ છત ાં મ નડસક સ્િ સ્્ય સેિ ઓની જોગિ ઈન ે‘કોડિિ ડસિ યની પડરડસ્થડતઓ 

અન ેજરૂડરય તો મ ટેની જોગિ ઈ પર રોગચ ળ ન  પડરર્ મોની’ સ થે ધ્ય નમ ાં લઈ શક ય છે, 

અન ેઆ મુદ્દો મ નડસક સ્િ સ્્યને લોકોન  અમુક િગોન  સાંદભણમ ાં સાંબોધિ મ ાં આવ્યો હોત, જથેી 

સેિ ઓની જોગિ ઈ સ થે સીધી રીતે સાંબાંડધત ન હોય તેિી રોગચ ળ ની વ્ય પક મ નડસક સ્િ સ્્ય 

ડિચ રર્ ઓની તપ સ મ ટે સ્પષ્ટપર્ે માંજૂરી આપિ મ ાં આિી ન હોત. 

 

બેરોનેસ હેલેટ સંમત થાય છે કે સંદર્ભની શરતોમાં ખાસ કરીને રોગચાળાના માનવસક 

સ્િાસ્્ય પ્રર્ાિના સામાન્ય વિચારણા માટેનો સંદર્ભ શામેલ હોિો જોઈએ અને તેથી તેણી 

ર્લામણ કર ેછે કે આનો સમાિેશ કરિા માટે સુધારો કરિામાં આિ:ે 
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● િસ્તીના માનવસક સ્િાસ્્ય પર અસર, જમેાં રોગચાળાથી નોધંપાત્ર રીતે નુકસાન થયું 

હોય તેિા લોકોનો સમાિેશ થાય છે પરંતુ તે તેના સુધી મયાભવદત નથી; 

 

 

રોગચાળાના આવથભક ખચભ અને તેના પ્રવતર્ાિ અન ેલોકડાઉન અને અન્ય બધં 

કરિાના વનણભયોમાં ખચભ-લાર્ વિશે્લષણની ર્ૂવમકા 

 

પર મશણ દરડમય ન સ મે આિેલ અાંડતમ ચ િીરૂપ ડિષય અથણતાંત્રન  ચોક્કસ કે્ષત્રો પર અસરન  

સાંદભણમ ાં રોગચ ળ ની આડથણક અસર અન ેરોગચ ળ ન  પ્રડતભ િ દરડમય ન રજૂ કર યેલ નીડતઓ 

અન ેડનયાંત્રર્ોન  ખચણ અને લ ભોનુાં ડિશ્લેષર્ હતુાં. 

 

ક્ષેત્ર-આધાવરત વિશ્લેષણ 

 

પર મશણ પ્રડિય  દરડમય ન અમે અથણતાંત્રન  ડિડિધ કે્ષત્રોનુાં પ્રડતડનડધત્િ કરત  જૂથોની વ્ય પક શ્રેર્ી 

તેમજ તે કે્ષત્રોમ ાં ક મદ રોનુાં પ્રડતડનડધત્િ કરત  ટરેિ યુડનયનો પ સેથી મ ડહતી મેળિી છે. 

ઉત્તરદ ત ઓ પૈકી અનેક લોકોએ તેમન  કે્ષત્ર પર રોગચ ળ ની અસરનુાં 'િીપ િ ઇિ' ડિશ્લેષર્ હ થ 

ધરિ  અન ેઆ કે્ષત્રની પુનઃપ્ર ડપ્ત મ ટે કેિી રીતે શ્રેષ્ઠ સમથણન આપી શક ય તે ડનડિત કરિ  મ ટે 

તપ સ કરિ  મ ટે કહ્ુાં હતુાં. 

 

ઉદ હરર્ તરીકે, આડત્ય કે્ષત્રન  ઉત્તરદ ત ઓએ કહ્ુાં કે તપ સમ ાં ખ સ કરીન ેતેમન  કે્ષત્ર પર 

અસર કરત  પગલ ાંની અસરને ધ્ય નમ ાં લેિી જોઈએ, જમે કે 'પય ણપ્ત ભોજન' ડનયમ, અન ેપ્ર સાંડગક 

રીતે રસીકરર્ની ડસ્થડત અથિ  ડલટરલ ફ્લો પરીક્ષર્ પડરર્ મોન  પુર િ  પર સ્થળોએ પ્રિેશ. તેિી 

જ રીતે, મુસ ફરી અન ેપયણટન કે્ષત્રન  ઉત્તરદ ત ઓ આતુર હત  કે શુાં તપ સમ ાં રોગચ ળ ન  ડિડિધ 

તબકે્ક આાંતરર ષ્ટર ીય મુસ ફરી પર મૂકિ મ ાં આિેલ  પ્રડતબાંધોની અસરની તપ સ કરિ મ ાં આિે છે. 

અમે કહેિ ત  'ગીગ ઇકોનોમી' મ ાં ક મદ રોન  અનુભિો ડિશ ેપર્ ડચાંત ઓ સ ાંભળી હતી - 

ઉદ હરર્ તરીકે, ક્લીનસણ, પ સણલ કુડરયસણ અન ેફૂિ ટેક-અિ ેડિડલિરી િર  ઇિરો - ઉત્તરદ ત ઓએ 

નોાંધ્યુાં હતુાં કે તેમન  રોજગ રની અડનડિતત  અન ેઓછ  િેતનની પ્રકૃડત, મ ાંદગીન  પગ રનો 

અભ િ, જનેો ઘર્ીિ ર અથણ એ થ ય છે કે કોડિિ લક્ષર્ોનો અનુભિ કરત  ક મદ રો સેલ્ફ-

આઇસોલેટ થઈ શકત  નથી. સ્િ-રોજગ ર કરન ર  લોકો પર રોગચ ળ ની અસર પર્ થઈ હતી, 

ખ સ કરીન ેતઓે અમુક હદ સુધી ન ર્ કીય સહ ય પ્ર પ્ત કરિ ન  સાંદભણમ ાં. 

 

તમ મ કે્ષત્રોમ ાં અમે વ્યિસ યોને જારી કર યલે મ ગણદશણનની સમયસરત  અન ેયોગ્યત  ડિશ ેઅન ે

યુકે સરક ર, ડિકડસત િહીિટીતાંત્રો અન ેવ્યડક્તગત સ્થ ડનક સત્ત િ ળ ઓ િચ્ચેન  મ ગણદશણનમ ાં 

ડભન્નત ન ેક રર્ે થતી મુશ્કેલીઓ ડિશ ેડચાંત ઓ સ ાંભળી. 

 

તપ સ આ મુદ્દ ઓને કે્ષત્રોની શ્રેર્ીન  અનુભિ તેમજ 'રોગચ ળ નો આડથણક પ્રડતસ દ' શીષણક હેઠળ 

વ્ય પક રીતે આડથણક હસ્તકે્ષપોની અસરક રકત ની તપ સ કરિ નો હેતુ ધર િ ેછે. તે 'રોગચ ળ  

દરડમય ન આરોગ્ય અન ેસાંભ ળ કે્ષત્રન  ક મદ રો અને અન્દ્ય મુખ્ય ક મદ રોન  અનુભિો અન ે
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તેમન  પરની અસર'ને ડિચ રર્  દ્વ ર  ડિડિધ કે્ષત્રોમ ાં ક મદ રોન  અનુભિોને પર્ ધ્ય નમ ાં લેશ.ે 

આ ડિષય પરન  ઘર્  હ્રદયસ્પશી પ્રડતભ િો અમન ેરોગચ ળ ની આડથણક અસરની તપ સન ેકેિી 

રીતા ેડિઝ ઇન કરિી અને અમલમ ાં મૂકિી તેની મ ડહતી આપશે.  

 

તેમ છત ાં તેર્ી મ ને છે કે િતણમ ન સાંદભો આ મુદ્દ ઓની તપ સન ેમાંજૂરી આપશે, બેરોનેસ હેલેટ 

સાંમત થ ય છે કે િધુ સ્પષ્ટત ની જરૂર છે અન ેતેર્ી મુસાફરી અને પયભટન અને સ્િ-રોજગારને 

ખાસ ધ્યાનમાં લેિા માટે સંદર્ભની શરતોમાં બે િધારાની ર્લામણ કર ેછે: 

 

● આડત્ય, રીટેલ, રમતગમત અન ેનિર શની પ્રિૃડત્તઓ  અન ેમુસ ફરી અને પયણટન  કે્ષત્રો, 

પજૂાન  સ્થળો, અને સ ાંસ્કૃડતક સાંસ્થ ઓનુાં બાંધ થિુાં અન ેફરીથી ખુલિુાં; 

● કોરોનાિાયરસ જોબ રીટેન્શન સ્કીમ, સ્િ-રોજગાર આિક સહાય યોજના, લોન 

યોજનાઓ, વ્યિસાય દરોમાં રાહત અને અનુદાન સવહત વ્યિસાયો, નોકરીઓ અને 

સ્િ-રોજગાર, માટે સમથભન; 

 

વનણભય લિેામાં ખચભ-લાર્ વિશ્લેષણની ર્વૂમકા 

 

ઘર્  ઉત્તરદ ત ઓએ પ્રશ્ન કયો હતો કે શુાં સરક ર ેરોગચ ળ ન  દરકે તબકે્ક રજૂ કરિ મ ાં આિત  

પગલ ાં સ થે સાંકળ યેલ  ખચણ અન ેલ ભો મ ટે સાંપૂર્ણ પદ્ધડત અપન િી હતી કે જિેી રીતે સ મ ન્દ્ય 

રીતે નિી સરક રી નીડતઓ પર ડિચ ર કરતી િખતે કરિ મ ાં આિે છે.  

 

જ્ય ર ેઆ ડિષય મુખ્યત્િ ેલોકિ ઉન જિે  ડબન-ઔષધીય હસ્તકે્ષપોની રજૂઆતન  સાંબાંધમ ાં 

ઉઠ િિ મ ાં આવ્યુાં હતુાં, ત્ય ર ેઉત્તરદ ત ઓએ એ પર્ પ્રશ્ન કયો હતો કે શુાં કોરોન િ યરસ જોબ 

રીટેન્દ્શન સ્કીમ ('ફલો' યોજન ) અન ે' ઈટઆઉટ ટુ હેલ્પ આઉટ' અડભય ન જિે  સમ ન આડથણક 

પગલ ાંનુાં ડિશ્લેષર્ કરિ મ ાં આવ્યુાં હતુાં. 

 

આ મુદ્દ ઓ અમ રી તપ સમ ાં ધ્ય નમ ાં લેિ મ ાં આિશે, અન ે‘ડનર્ણયો કેિી રીત ેલેિ મ ાં આવ્ય , 

સાંચ ર કરિ મ ાં આવ્ય  અને અમલમ ાં મૂકિ મ ાં આવ્ય ’ શીષણક હેઠળ સાંદભણની શરતોન  િર  ફ્ટમ ાં 

આિરી લેિ મ ાં આવ્ય  છે.  

 

પરામશભ દરવમયાન ઉઠાિિામાં આિલેા અન્ય મુદ્દાઓ  

 

પર મશણ પ્રડતસ દોન  અલ્મ  ઇકોનોડમક્સન  ડિશ્લેષર્મ ાં ઓળખિ મ ાં આિલે  મુખ્ય ડિષયો 

ઉપર ાંત, અન્દ્ય સાંખ્ય બાંધ મુદ્દ ઓ ઉઠ િિ મ ાં આવ્ય  છે જ ેસાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં તેઓ કેિી 

રીતે પ્રડતડબાંડબત થ ય છે તેની યોગ્ય ડિચ રર્  કરિ મ ાં આિે છે. 

 

અસમાનતા 

 

ઘર્  ઉત્તરદ ત ઓએ સૂચવ્યુાં કે સાંરડક્ષત લ ક્ષડર્કત ઓ સાંબાંડધત િતણમ ન શબ્દો ઉપર ાંત, ત ે

જૂથોને અસર કરતી મુખ્ય સમસ્ય ઓ ચૂકી ન જિ ય તેની ખ તરી કરિ  મ ટે જાડત, ડિકલ ાંગત  
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અન ેડલાંગન ેલગત  મુદ્દ ઓ સાંદભણની શરતોમ ાં ખ સ કરીને સાંબોધિ  જોઈએ. એિી ડચાંત ઓ પર્ 

ઉઠ િિ મ ાં આિી હતી કે સાંરડક્ષત લ ક્ષડર્કત ઓન ેલગત  િતણમ ન શબ્દો સાંદભણની શરતોન  

અાંતમ ાં દશ ણિિ મ ાં આવ્ય છે, જ ેત ેપછીનો ડિચ ર હોિ નો ખ્ય લ આપે છે. 

 

ઉત્તરદ ત ઓએ એ પર્ નોાંધ્યુાં હતુાં કે મ ત્ર સાંરડક્ષત લ ક્ષડર્કત ઓનો ઉલ્લખે કરીને, તપ સ એ 

અસમ નત ઓને ધ્ય નમ ાં લેિ મ ાં ડનષ્ફળ જિ નુાં જોખમ રહેલુાં છે, જ ેક યદ મ ાં સાંરડક્ષત 

લ ક્ષડર્કત ઓ નથી, પરાંત ુતેમ છત ાં મ નિ મ ાં આિે છે કે રોગચ ળ  દ્વ ર  ડિડિધ જૂથો કેિી રીતે 

પ્રભ ડિત થય  હત  તેન  મ ટે મહત્િપૂર્ણ પડરબળો હત  - ઉદ હરર્ તરીકે, આિક અન ેઆિ સની 

ગુર્િત્ત . 

 

તેથી બેરોનેસ હેલેટ તપાસનો સિોચ્ચ ઉદે્દશ્ય નક્કી કરિા, અને તેનું ધ્યાન વિશેષરૂપે સંરવક્ષત 

વિશેષતાઓથી આગળ િધારિા માટે સંરવક્ષત લાક્ષવણકતાઓને લગતા શબ્દોમાં સુધારો 

કરિાની ર્લામણ કર ેછે: 

 

● તેના કાયભન ેઆગળ ધપાિિામાં, તપાસમાં સમાનતા અવધવનયમ 2010 હેઠળ સંરવક્ષત 

વિશેષતાઓ અને ઉત્તરી આયલલભન્ડ અવધવનયમ 1998 હેઠળ સમાનતા શ્રેણીઓ સવહત, 

પરંતુ તેના સુધી મયાભવદત નહી,ં વિવિધ શ્રેણીના લોકો પર રોગચાળાની અસરમાં 

દેખાતી કોઈપણ અસમાનતાઓને ધ્યાનમાં લેિામાં આિશે. 

 

તેર્ીએ એિો પર્ પ્રસ્ત િ મૂક્યો છે કે આ તેન  મહત્િને રખે ાંડકત કરિ  સાંદભણની શરતોન  પ્ર રાં ડભક 

ડિભ ગમ ાં દશ ણિિુાં જોઈએ. અમે અમ ર  ક યણમ ાં ઉદભિતી અસમ નત ઓ અાંગે સમસ્ય ઓની 

તપ સ કરીશુાં, અન ેબહુડિધ અસમ નત ઓનો અનુભિ કરન ર  લોકો પર તેની અસર ક્ય ાં િધુ છે તે 

અાંગે ડિચ રર્  કરીશુાં. 

 

અમે એ સુડનડિત કરિ  મ ટે પર્ પ્રડતબદ્ધ છીએ કે અમે અમ રાં  ક યણ એિી રીતે કરીએ જથેી તે 

િાંડચત અન ેઓછ  પ્રડતડનડધત્િ ધર િત  જૂથો મ ટે સુલભ હોય. િર  ફ્ટ સાંદભણની શરતો અન ેઅમે 

અમ રી િેબસ ઇટ પર પ્રક ડશત કરલેી પર મશણ સ મગ્રીને એક્સેસ કરિ  ડિશ ેઅમને પ્રડતસ દ 

મળ્યો છે, અન ેએકિ ર તપ સ ઔપચ ડરક રીતે શરૂ થશ ેત્ય ર ેઅમે િ તચીત કરિ ની રીતમ ાં 

ફેરફ ર કરીશુાં. તેમ ાં, તપ સન  અહેિ લો અન ેઅન્દ્ય મુખ્ય દસ્ત િેજોનો અન્દ્ય સ મ ન્દ્ય રીતે બોલ તી 

ભ ષ ઓમ ાં અનુિ દ કરિો અન ેતેમને બહુડિધ સુલભ ફોમેટમ ાં ઉપલબ્ધ કર િિ નો સમ િેશ થ ય 

તેિી શક્યત  છે. 

 

માનિ અવધકાર અને નાગવરક સ્િતંત્રતા 

 

સમગ્ર પર મશણ પ્રડિય  દરડમય ન એક ડિષય મ નિ અડધક ર અન ેન ગડરક સ્િતાંત્રત  પર 

રોગચ ળ ની અસરનો પર્ છે. ઉત્તરદ ત ઓએ મ નિ અડધક રો પરન  યુરોડપયન કન્દ્િેન્દ્શન હેઠળ 

સાંરડક્ષત અડધક રો પર અસર કરન ર છે એિુાં મ નિ મ ાં આિતા  મુદ્દ ઓની ડિશ ળ શ્રેર્ીની ચચ ણ 

કરી હતી, જમે ાં નીચેન નો સમ િેશ થ ય છે: 
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● શુાં સરક ર દ્વ ર  પ્ર રાં ડભક રોગચ ળ નો પ્રડતસ દ જીિનની સુરક્ષ  મ ટે યોગ્ય ડનિ રક પગલ ાં 

લેિ  મ ટે ર જ્યની કલમ 2 ની ફરજ સ થે સુસાંગત હતો કે કેમ;  

 

● કેટલ ક કે્ષત્રોમ ાં રસીકરર્ ફરડજય ત હોિુાં, અને આાંતરર ષ્ટર ીય મુસ ફરી મ ટે રસીકરર્ન  

પ્રમ ર્પત્ર મ ટેની આિશ્યકત ઓ; 

 

● ધમણની સ્િતાંત્રત ન  અડધક ર સ થે પજૂા સ્થ નોને બાંધ કરિ ની ડિય પ્રડતડિય ; 

 

● સભ ની સ્િતાંત્રત  પર કોડિિ-સાંબાંડધત પ્રડતબાંધોન  અમલીકરર્ની અસર, ખ સ કરીન ે

ડિરોધ પ્રદશણનન  સાંદભણમ ાં; 

 

● િ ર્ીની સ્િતાંત્રત , ખ સ કરીને સોડશયલ મીડિય મ ાંથી સ મગ્રીને ફેલ િિ  અને દૂર 

કરિ ન  સાંબાંધમ ાં, અન ેિૈજ્ઞ ડનકોન  કહેિ મ ાં આિત  દમન જ ેકોડિિ-સાંબાંડધત 

પ્રડતબાંધોન  પ્રિતણમ ન દૃડષ્ટકોર્ને પિક ર ેછે. 

 

આમ ાંન  ઘર્  પ્રડતસ દોમ ાં પૂછ્ુાં હતુાં કે તપ સ તેની તપ સમ ાં ચોક્કસ મ નિ ડધક ર ફોકસન ેલ ગુ 

કર ેછે.  

 

 

 

બેરોનેસ હેલેટ ડચાંત ઓને સમજ ેછે પરાંતુ આ મુદ્દ  પર સાંદભણની શરતોમ ાં કોઈ િધુ સુધ ર  જરૂરી 

હોિ નુાં મ નત  નથી. કોઈપર્ સાંબાંડધત અન ેલ ગુ પિત  મ નિ અડધક રોનો અિક શ અન ેઅસર 

અમ ર  ક યણમ ાં ઉદ્ભિત  હોિ થી તેની સાંપૂર્ણ શોધ કરિ મ ાં આિશે અન,ે આ મુદ્દ  પર ડચાંત નુાં 

ભ રર્ જોત ાં, તેર્ીએ ત રર્ ક ઢ્ુાં છે કે, અમ રાં  ક યણ હ થ ધરિ  મ ટે અમે તપ સમ ાં તપ સની 

ડિઝ ઇનન  મ ગણદશણન મ ટે મ નિ અડધક રની તપ સમ ાં ઉપયોગમ ાં લેિ ત  સહભ ડગત , 

જિ બદ રી, ડબન-ભેદભ િ, સશડક્તકરર્ અન ેક યદેસરત ન  'PANEL' ડસદ્ધ ાંતોને અપન િીશુાં.  

 

લાંબા સમયનો કોવિડ 

 

પર મશણન  પ્રડતસ દમ ાં એ ડચાંત  વ્યક્ત કરિ મ ાં આિી હતી કે લ ાંબ  સમયન  કોડિિ (કેટલીકિ ર 

તેન ેકોડિિ પછીન  લક્ષર્ો તરીકે ઓળખિ મ ાં આિે છે) ને તપ સમ ાં પૂરત  પ્રમ ર્મ ાં ધ્ય નમ ાં 

લેિ મ ાં આિશે નહીાં.  

 

સાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં આરોગ્ય સાંભ ળ કે્ષત્રમા ાાં  ‘લ ાંબ  સમયથી કોડિિનો અનુભિ કરત  

લોકો મ ટેની જોગિ ઈ' આિરી લેિ મ ાં આિી છે. અમે સાંદભણની શરતોન  અન્દ્ય ભ ગો હેઠળ લ ાંબ  

સમયન  કોડિિ સ થે સાંકળ યેલ  જોખમોન ેકેટલી હદ સુધી ધ્ય નમ ાં લેિ મ ાં આવ્ય  હત  તેની પર્ 

તપ સ કરીશુાં - ઉદ હરર્ તરીકે, ‘ડનર્ણયો કેિી રીતે લેિ મ ાં આવ્ય , સાંચ ર કરિ મ ાં આવ્ય  અન ે

અમલમ ાં મૂકિ મ ાં આવ્ય ’ તે અાંગેની ડિચ રર્ મ ાં લોકિ ઉન પગલ ાંન  અમલીકરર્ અાંગેન  

ડનર્ણયોમ ાં કોડિિને કેટલ  સમય સુધી ધ્ય નમ ાં લેિ મ ાં આવ્યો તેની તપ સનો સમ િેશ થશ.ે 
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તેથી બેરોનેસ હેલેટ ર્લામણ કરતા નથી કે લાંબા સમયના કોવિડને યોગ્ય રીતે સંબોધિામાં 

આિ ેતેની ખાતરી કરિા સંદર્ભની શરતોમાં િધુ સુધારાની જરૂર છે. 

 

શોક અને અંવતમ સંસ્કારનો અનુર્િ  

 

પર મશણ દરડમય ન શોકગ્રસ્ત પડરિ રોન ેઆપિ મ ાં આિતી સહ ય અાંગેની ડચાંત ઓ ડિશ ેિ રાંિ ર 

ચચ ણ કરિ મ ાં આિી હતી. ઉત્તરદ ત ઓએ પૂછ્ુાં હતુાં કે તપ સ હોડસ્પટલો અન ેસાંભ ળ ઘરોમ ાં મૃત્યુ 

પ મેલ  સાંબાંધીઓની મુલ ક ત લેિ  પરન  પ્રડતબાંધો અને અાંડતમ સાંસ્ક રમ ાં હ જરી પરન  

પ્રડતબાંધોની મ નડસક સ્િ સ્્ય પર અસરની તપ સ કર ેછે - ખ સ કરીન ેજ્ય ાં સ ાંસ્કૃડતક અથિ  

ધ ડમણક ડરિ જો અનુસ ર અાંડતમડિડધઓ કરિ મ ાં આિી શકતી નથી. ઉત્તરદ ત ઓએ પર્ 

શોકગ્રસ્તો મ ટે ન ર્ કીય સહ યનો અભ િ અન ેમૃતકોન  લ ભોની િધુ પિતી ચૂકિર્ીન  પુનઃ 

દ િ ની પર્ નોાંધ લીધી હતી.  

 

બેરોનેસ હેલેટ સંમત છે કે આ મુદ્દાઓન ેસંદર્ભની શરતોના મુસદ્દામાં પ્રવતવબંવબત કરિા 

જોઈએ, અને િધારાના સંદર્ો જ ેતપાસને માનવસક સ્િાસ્્યને સંબોધિાની પરિાનગી આપે 

છે, જનેો અગાઉ ઉલ્લેખ કયો છે, તે અમને આ તક આપશ.ે જો કે, િધુ સ્પષ્ટતા સુવનવિત 

કરિા માટે, તેણી તેને ઉમેરિાની ર્લામણ પણ કર ેછે: 

 

● શોકગ્રસ્તોના માનવસક સ્િાસ્્ય અને સુખાકારી પરની અસર શોક પછીની સહાય 

સવહત 

 

રોગચ ળ  દરડમય ન પીડિત લોકોન  અનેક પ્રબળ અને સતત પ્રડતભ િો ઉપર ાંત, અમે શબઘર અન ે

અાંડતમ સાંસ્ક ર કે્ષત્રમ ાં રોગચ ળ ની અસર ડિશ ેપર્ સ ાંભળ્યુાં, જમે ાં ઉત્તરદ ત ઓએ આ કે્ષત્રને 

અસર કરત  મ ગણદશણન તૈય ર કરત  બહુડિધ સરક રી ડિભ ગો અન ેયુકે અન ેસરક રો િચ્ચેન  

અડભગમમ ાં થતી મુશ્કેલીઓ અન ેઅસાંગતત ઓની નોાંધ લીધી હતી. કે્ષત્રની અાંદરન  સ્ટ ફ પર પર્ 

અસર જોિ  મળી હતી - ઉદ હરર્ તરીકે, પરીક્ષર્ અને PPE ઍક્સેસ કરિ મ ાં અથિ  'કી િકણસણ' 

તરીકે ઓળખ િ મ ાં મુશ્કેલીઓનો સ મનો કરિો પિયો હતો. 

 

બેરોનેસ હેલેટ, શબઘર અને અંવતમ સસં્કાર ક્ષેત્ર અને તેના સ્ટાફ પરની અસરને સંદર્ભની 

શરતોના ડર ાફ્ટમાં પૂરતા પ્રમાણમા ંઆિરી લેિામાં આિી છે એિું માને છે અને તેથી, િધુ 

કોઈપણ સુધારાની ર્લામણ કરતી નથી. 

 

પજુા સ્થળો 

 

અમે આસ્થ  જૂથો પ સેથી પજૂા સ્થળો પર લ ગ ુકર યલે  પ્રડતબાંધો અન ેસમુદ યન  સમથણન પર તેની 

અસર ડિશ,ે લગ્ન અન ેઅાંડતમ સાંસ્ક ર જિેી જીિનની ઘટન ઓની ડિડધઓ અન ેધ ડમણક તહેિ રોન  

અિલોકન ડિશ ેસ ાંભળ્યુાં હતુાં. 
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પર મશણન  પ્રડતભ િે મ નિ ડધક ર પર યુરોડપયન કન્દ્િેન્દ્શન હેઠળ ધમણની સ્િતાંત્રત  અન ેસભ ની 

સ્િતાંત્રત ન  અડધક રો અને પજૂા સ્થળો પરન  પ્રડતબાંધો િચ્ચેની ડિય પ્રડતડિય  અાંગે પર્ ડચાંત ઓ 

ઊભી કરી. 

 

તેથી બેરોનેસ હેલેટ ર્લામણ કર ેછે કે સંદર્ભની શરતોમાં આનો સમાિેશ કરિા માટે સુધારો 

કરિામાં આિ:ે 

 

● આવત્ય, રીટેલ, રમતગમત અને નિરાશની પ્રિૃવત્તઓ  અને મુસાફરી અન ેપયભટન  

ક્ષેત્રો, પજૂાના સ્થળો, અન ેસાંસ્કૃવતક સસં્થાઓનું બંધ થિું અને ફરીથી ખુલિું 

 

 

લોકડાઉનના પ્રવતબંધોનો અમલ 

 

પર મશણ પ્રડિય  દરડમય ન કોડિિ-સાંબાંડધત ક યદ ઓ અન ેડનયમોન  અમલીકરર્નો મુદ્દો િ રાંિ ર 

ઉઠ િિ મ ાં આવ્યો હતો, જમે ાં પોલીડસાંગન  પ્રડતભ િન  એકાંદર િલર્ અન ેપ્રમ ર્સર અન ે

ડિડિધ પોલીસ દળો િચ્ચેન  અડભગમોમ ાં પડરિતણનશીલત  ડિશ ેડચાંત  દશ ણિી હતી. ડિરોધ 

પ્રદશણન અન ેજાહેર સભ ની પોલીડસાંગ, અન ેન ગડરક સ્િ તાંત્ર્ય અન ેમ નિ અડધક રો પર તેની 

અસર પર્  મુદ્દ ઓ તરીકે સૂચિિ મ ાં આિી હતી જનેી તપ સ દરડમય ન તપ સ કરિી જોઈએ.  

 

સાંસ્થ ઓએ તપ સમ ાં એ પર્ ધ્ય નમ ાં લેિ નુાં કહ્ુાં હતુાં કે શુાં BAME સમુદ યો પોલીડસાંગ 

પ્રડતસ દથી અપ્રમ ર્સર રીતે પ્રભ ડિત થય  છે - ઉદ હરર્ તરીકે, શુાં તઓેને ચતેિર્ીઓને બદલે 

દાં િ આપિ ની અપ્રમ ર્સર શક્યત  છે કે કેમ, અન ેલોકિ ઉનન  સમયગ ળ  દરડમય ન' સ્ટોપ 

એન્દ્િ સચણ' સત્ત ન  ઉપયોગમ ાં નોાંધ યેલ િધ રો. 

 

સાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં ક યદ કીય અન ેડનયમનક રી ડનયાંત્રર્' ન  પરીક્ષર્નો સમ િેશ થ ય 

છે. જ્ય ર ેકોડિિ-સાંબાંડધત ક યદ ઓ અન ેડનયમોન ેકેિી રીતે લ ગુ કરિ મ ાં આવ્ય  હત  તેન  પર 

ડિચ રર્ નો સમ િેશ કરિ  મ ટે આમ ાં હાંમેશ  પડરકલ્પન  કરિ મ ાં આિી હતી, બેરોનેસ હેલેટ 

સંમત છે કે આ ટેક્સસ્ટમાં સુધારો કરીને સ્પષ્ટ કરી શકાય છે: 

 

● કાયદાકીય અને વનયમનકારી વનયંત્રણ, અને અમલીકરણ 

 

 

ઘરલેુ ંદુવ્યભિહાર કે વહંસા 

 

સાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં લોકિ ઉન પ્રડતબાંધોની ઘરલેુાં ડહાંસ  પરની અસરનો ખ સ ઉલ્લેખ 

કરિ મ ાં આવ્યો નથી. અમે ઘરલેુાં ડહાંસ ન  પીડિતો સ થે ક મ કરતી સાંસ્થ ઓ પ સેથી સ ાંભળ્યુાં છે કે 

રોગચ ળ  દરડમય ન અને ખ સ કરીને લોકિ ઉનન  સમયગ ળ  દરડમય ન ઘરલેુ ડહાંસ નુાં આિતણન 

અન ેતીવ્રત  બાંનેમ ાં િધ રો થયો છે. 
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અમે એ પર્ સ ાંભળ્યુાં છે કે લોકિ ઉનન  પ્રડતબાંધોની પ્રકૃડતએ ઘરલેુાં ડહાંસ નો ભોગ બનેલ  લોકોને 

સખ િતી સાંસ્થ ઓ અન ેસમુદ યો પ સેથી સમથણન મેળિિ નુાં િધુ મુશ્કેલ બન વ્યુાં છે, અન ેઆિી 

સેિ ઓન ેલોકિ ઉન પ્રડતબાંધો સમ પ્ત થય  પછી તેમની સેિ ઓની મ ાંગન ેપહોાંચી િળિ  સક્ષમ 

બન િ  મ ટે પૂરતુાં ન ર્ કીય સમથણન મળ્યુાં નથી.  

 

બેરોનેસ હેલેટ સંમત છે કે ઘરલેું વહંસાનો ર્ોગ બનલેા લોકો પર લોકડાઉન પ્રવતબંધોની અસર 

સંદર્ભની શરતોમાં ધ્યાનમાં લેિી જોઈએ, અને તમેાં સમાિેશ કરિા માટે તેમાં સુધારો કરિાની 

ર્લામણ કર ેછે: 

 

● ઘરલેું વહંસાના પીવડતો માટે સુરક્ષા અને સમથભન 

 

સ્થાવનક સરકાર અને સ્િવૈચ્છક અને સમુદાય ક્ષેત્રની ર્ૂવમકા 

 

પર મશણન  પ્રડતસ દો આપન ર ને લ ગ્યુાં કે સ્થ ડનક સત્ત િ ળ ઓ દ્વ ર  ડનર્ણય લેિ ની અન ેસેિા  

આપિ ન  - ખ સ કરીને પખુ્ત અન ેબ ળકોની સ મ ડજક સાંભ ળ જિે  કે્ષત્રોમ ાં તેમની મુખ્ય 

ભૂડમક ને ધ્ય નમ ાં ર ખીને, સાંદભણની શરતોન  મુસદ્દ મ ાં પૂરતી મ ન્દ્યત  આપિ મ ાં આિી નથી. અમે 

યુકે સરક ર અન ેસ્થ ડનક સત્ત િ ળ ઓ િચ્ચેન  સાંકલનની અસરક રકત  પર સક ર ત્મક પ્રડતસ દો 

પર્ સ ાંભળ્ય  હત  - ઉદ હરર્ તરીકે, રોગચ ળ  દરડમય ન ઘરડિહોર્  અન ેરફ સ્લીડપાંગનો 

સ મનો કરિ  મ ટે - પરાંતુ સ્થ ડનક સત્ત િ ળ ઓ પર 'લ દિ મ ાં આિેલી' નીડતઓ ડિશેની ડચાંત  

ડિશ ેપર્ િ ત કરી હતી. 

 

પર મશણ દરડમય ન ઘર્  પ્રડતસ દોમ ાં નોાંધ્યુાં હતુાં કે સ્િૈડચ્છક અન ેસ મુદ ડયક કે્ષત્રની સખ િતી 

સાંસ્થ ઓ અન ેડબન-નફ ક રક સાંસ્થ ઓએ પર્ રોગચ ળ ન  પ્રડતભ િમ ાં મુખ્ય ભૂડમક  ભજિી 

હતી, જમે ાં સ્િયાંસેિકોને એકત્ર કરિ  અન ેહ ાંડસય મ ાં ધકેલ ઈ ગયેલ  સમુદ યોમ ાં સરક રની 

પ્ર થડમકત ઓ જિેી કે િેક્સીન રોલઆઉટમ ાં મદદ કરિ  મ ટે ડિશ્વ સ ઉભો કરિો સ મેલ છે. જો 

કે, આયોજન અન ેડનર્ણય લેિ મ ાં કે્ષત્રની સ મેલગીરીની સુસાંગતત  અન ેસમયસરત  અન ેકે્ષત્રને 

ન ર્ કીય સહ યની સીમ  અન ેસમયસરત  અાંગે ડચાંત ઓ વ્યક્ત કરિ મ ાં આિી હતી.  

 

બેરોનેસ હેલેટ સંમત છે કે સ્થાવનક સરકાર અને સ્િવૈચ્છક અને સમુદાય ક્ષેત્રની ર્ૂવમકાઓ 

સંદર્ભની શરતોના અિકાશમાંં િધુ સ્પષ્ટપણે પ્રવતવબંવબત થિી જોઈએ, અને ઉમેરિાની 

ર્લામણ કર ેછે (પ્રથમ વિર્ાગમાં, વનણભય લેિા પર): 

 

● કેન્ર સરકાર, વિકવસત િહીિટ, પ્રાદેવશક અને સ્થાવનક સત્તાિાળાઓ અને સ્િૈવચ્છક 

અને સમુદાય ક્ષેત્ર િચ્ચ ેસહયોગ; 

 

અને, આવથભક પ્રવતર્ાિ વિર્ાગમાં: 

 

● સ્િૈવચ્છક અને સમુદાય ક્ષતે્ર માટે િધારાનું ર્ંડોળ 
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અન્ય ફેરફારો 

 

બેરોનેસ હેલેટે અન્ય સંખ્યાબંધ ફેરફારોની ર્લામણ કરી છે. તપાસના ઉદે્દશ્યોથી બહાર જઈન ે

અસમાનતાઓ પરના અમારા ધ્યાનની પ્રાધાન્યતા અને દૃશ્યતા િધારિાના તેણીના વનણભયથી 

તેણીએ તપાસના કાયભની અન્ય તમામ બાબતો માટે પણ તંે જ કયુું હતું. તથેી તેણી તપાસના 

બે ઉદે્દશ્યોની આગળ તપાસના કાયભ દ્વારા ચાલતી તમામ વિચારણાઓને જણાિિાની 

ર્લામણ કર ેછે. અંતે, તણેીએ સંખ્યાબંધ નાના શૈલીયુક્ત ફેરફારો માટે ર્લામણ કરી છે. 
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પ્રશ્ન 2: તપાસમાં પહેલા કયા મુદ્દાઓ અથિા વિષયોને સંબોધિા 

જોઈએ? 
 

પર મશણન  ઉત્તરદ ત ઓ િધુ ભ રપૂિણક ઇચ્છત  હત  કે તપ સમ ાં આ ડિષયો પહેલ  તપ સિ  

જોઈએ: 

 

● બ ળકો અન ેયુિ નો પર રોગચ ળ ની અસર 

● આરોગ્ય અન ેસ મ ડજક સાંભ ળ કે્ષત્રોમ ાં પ્રડતભ િનુાં સાંચ લન 

● લોકિ ઉન જિે  ડબન-ઔષધીય હસ્તકે્ષપોનો ઉપયોગ 

● સરક રન  ડનર્ણયોમ ાં ડનષ્ર્ તો અન ેસલ હક રોની ભૂડમક , અન ેિેટ  અને ડિજ્ઞ નનો 

ઉપયોગ 

 

આિયણજનક રીતે, જ ેલોકો ખ સ કરીને જ ેકે્ષત્રો સ થે ડચાંડતત હત  તેને પ્ર થડમકત  આપિ નુાં તેમનુાં 

િલર્ હતુાં, અન ેજ ેરીતે તપ સ હ થ ધરિ મ ાં આિશે તે આયોજન અન ેડિચ રર્ મ ાં, આપિ મ ાં 

આિેલ  માંતવ્યો અમે મુદ્દ ઓને ધ્ય નમ ાં લઈશુાં તે િમને નક્કી કરિ મ ાં મદદ કરશે. સાંદભણની અાંડતમ 

શરતો અાંગે િિ  પ્રધ નન  ડનર્ણય પહેલ ાં અમ રી તપ સન  ચોક્કસ િમ અાંગે ડનર્ણય લેિ નુાં િહેલુાં 

ગર્ શે, ત્ય ર ેઅમે ઉન ળ મ ાં તપ સ કેિી રીતે હ થ ધરિ ની ઈચ્છ  ધર િીએ છીએ તે ડિશ ેિધુ 

ડિગતો સુયોડજત કરિ  મ ગીએ છીએ. અમે ડનયડમત રીતે અપિે્સ પ્રદ ન કરીશુાં. 

 

પ્રશ્ન 3: શું તપાસ માટે તેની જાહેર સુનાિણી માટે આયોવજત અંવતમ 

તારીખ નક્કી કરિી જોઈએ? 
 

પર મશણન  પ્રડતસ દક રો તેની તપ સની જાહેર સુન િર્ી મ ટે અાંડતમ ત રીખ નક્કી કરિ  મ ટેની 

તરફેર્મ ાં મક્કમ હત . 

 

પર મશણન  ક યણિમોમ ાં આ પ્રશ્ન અાંગેની ચચ ણમ ાં, ઉત્તરદ ત ઓએ ફોરડેન્દ્સક ડિગતમ ાં રોગચ ળ ન  

દરકે પ સ ઓની તપ સ કરતી તપ સ અન ેસમયસર ત રર્ો ક ઢિ મ ાં સક્ષમ તપ સ િચ્ચેન  

આાંતડરક તર્ િની ઓળખ કરી હતી. સાંતુડલત રીત ેકહીએ તો, ઉત્તરદ ત ઓએ તપ સ મ ટે સ્પષ્ટ 

અિક શ અન ેચુસ્ત રીતે આયોડજત સમયપત્રક સેટ કરિ ની તરફેર્ કરી હતી. ઉત્તરદ ત ઓએ 

તપ સ મ ટે િચગ ળ ન  અહેિ લો જારી કરિ ની સાંદભણની શરતોમ ાં પ્રડતબદ્ધત નુાં સ્િ ગત કયુું હતુાં, 

જને  લીધે ભલ મર્ો પર ધ્ય ન આપી શક ય અન ેશક્ય તેટલી િહેલી તકે ક યણ કરિ મ ાં આિે તેની 

ખ તરી કરિ મ ાં મદદ મળી શકે. 

 

જો કે, અમે આ અહેિ લની શરૂઆતમ ાં નોાંધ્યુાં છે તેમ, આ તપ સની અાંડતમ સાંદભણની શરતોની 

પ્રકૃડત ગમ ેત ેહોય, તપ સમ ાં જ ેમુદ્દ ઓ પર ડિચ ર કરિ ની જરૂર પિશ ેતેનુાં પ્રમ ર્ ખૂબ ડિશ ળ 

છે, અન ેઅડનિ યણપર્ે તપ સ દરડમય ન અર્ધ ય ણ મુદ્દ ઓ પર્ ઊભ  થશ.ે અમે સમયસર અન ે

સાંગડઠત રીતે અમન ેપુર િ  પૂર  પ િન ર  સ ક્ષીઓ પર પર્ િધુ ડનભણર રહીશુાં. આ પડરબળો 



21 

સમયસર જાહેર સુન િર્ી અન ેત્ય રબ દ ત રર્ો અને અહેિ લો પહોાંચ િિ ન  પિક રમ ાં ઉમેરો કર ે

છે. 

 

અમ રો ઇર દો તે ડિશ ેિધુ મ ડહતી આપિ નો છે કે સાંદભણની અાંડતમ શરતો જારી કરિ મ ાં આિી છે 

એમ મ નીન ેઉન ળ મ ાં જાહેર સુન િર્ી મ ટે અમે સૂડચત અાંડતમ ત રીખને કેિી રીતે સાંબોડધત 

કરીએ છીએ તે સડહત તપ સ કઈ રીતે હ થ ધરિ મ ાં આિશે.  

 

પ્રશ્ન 4: શોકગ્રસ્ત લોકો અથિા રોગચાળાના પવરણામે જમેને ગંર્ીર 

નુકસાન અથિા મુશ્કેલીઓનો સામનો કરિો પડ્યો છે તેઓનો અિાજ 

સાંર્ળિામાં આવ્યો છે તેની ખાતરી કરિા માટે પૂછપરછ કેિી રીતે 

વડઝાઇન કરિી અને આગળ િધારિી જોઈએ? 

 

અમન ેઆ પ્રશ્નન  જિ બોમ ાં ત્રર્ મુખ્ય ડિષયો જાર્િ  મળ્ય : 

 

● એ સુવનવિત કરિુ ંકે ડેટા સંગ્રહ અને જાહેર જોડાણ શક્ય તેટલા વ્યાપક શ્રણેીના 

લોકોમાંથી છે — ઉત્તરદ ત ઓ ઇચ્છત  હત  કે તપ સમ ાં વ્ય પક સહભ ડગત ને સુડનડિત 

કરિ  મ ટે પદ્ધડતઓની શ્રરે્ીનો ઉપયોગ કરિ મ ાં આિે, જમે કે ખુલ્લી ચચ ણન  માંચો, 

લેડખત પ્રશ્ન િડલઓ અન ેઓનલ ઇન સિેક્ષર્ો. ઉત્તરદ ત ઓએ સમગ્ર યુકેન  લોકો અન ે

NHS ક યણકરો અને અાંડતમ સાંસ્ક ર ડનદેશકો જિે  શોકગ્રસ્ત પડરિ રો સ થે સીધ  ક મ 

કરત  વ્ય િસ ડયકો પ સેથી મ ડહતી મેળિિ ન  મહત્િ પર પર્ ભ ર આપ્યો. 

 

● શોકગ્રસ્ત લોકો ઉપરાંત, વિવિધ રીતે અસરગ્રસ્ત લોકોના અનુર્િો સાંર્ળિા પર ર્ાર 

મૂકિામાં આવ્યો — ઉત્તરદ ત ઓએ નોાંધ્યુાં છે કે રોગચ ળ એ દરકેને અસર કરી છે, અન ે

પૂછપરછે ખ તરી કરિી જોઈએ કે ત ેઅસરગ્રસ્ત જૂથોની ડિશ ળ શ્રેર્ીમ ાંથી સ ાંભળે છે, 

જમે ાં અપાંગ લોકોનો અન ેબ ળકો અન ેએિ  લોકો જમેર્ે વ્યિસ ય ગુમ વ્યો છે તેનો 

સમ િેશ થ ય છે, પરાંતુ તને  સુધી મય ણડદત નથી. 

 

● સમાવિષ્ટ અને સુલર્ માગોની શ્રેણીની જોગિાઈ કરિી જનેા દ્વારા લોકોના વ્યવક્તગત 

અનુર્િોનો સમાિેશ કરી શકાય — ઉત્તરદ ત ઓ ઉત્સુક હત  કે તપ સ સ મ ન્દ્ય જાહેર 

તપ સ સુન િર્ી કરત ાં ઓછ  ઔપચ ડરક અથિ  ક યદ કીય સેડટાંગમ ાં વ્યડક્તગત 

અનુભિોને સ મેલ કર ેછે. પ્રડતભ િોમ ાં ડિડિધ પૃષ્ઠભૂડમન  લોકો મ ટે તપ સન  મહત્િન ે

પર્ મહત્િ આપિ મ ાં આવ્યુાં હતુાં, અન ેબ ળ સાંભ ળ ખચણ જિે  સહભ ડગત મ ાં વ્યિહ ડરક 

અિરોધોને દૂર કરિ ની જરૂડરય તને પર્ સાંબોડધત કરી હતી. 

 

અમે જાર્ીએ છીએ કે ઘર્  લોકો તપ સની ઔપચ ડરક જાહેર સુન િર્ી પ્રડિય  સ થે જોિ િ  

મ ાંગત  નથી, પરાંતુ તેમ છત ાં તેઓની િ ત સ ાંભળિ મ ાં આિે તેની ખ તરી કરિ  મ ાંગે છે. અમે એક 

વ્ય પક શ્રિર્ કિ યત શરૂ કરિ  મ ટે પ્રડતબદ્ધ છીએ જ ેરોગચ ળ  દરડમય ન પીડિત લોકોન  
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અનુભિોને સ ાંભળશ.ે તેમ ાં મ ત્ર શોકગ્રસ્ત પડરિ રો જ નહીાં, પરાંતુ અન્દ્ય જૂથોનો પર્ સમ િેશ થશ ે

જઓે પીડિત છે, જમે કે ડિદ્ય થીઓ, વ્યિસ યન  મ ડલકો અન ેએિ  લોકો કે જઓેને ડબન-

કોડિિની પડરડસ્થડતઓમ ાં સ રિ ર મળી શકી નથી. અમે સમગ્ર યુકેન  લોકોનો અિ જ સ ાંભળીશુાં 

અન ેસ ાંભળિ ની આ કિ યતને િાંડચત જૂથો મ ટે સુલભ બન િીશુાં. 

 

અમે આ ક યણનુાં આયોજન કરિ ન  ખૂબ જ પ્ર રાં ડભક તબકે્ક છીએ અન ેઉન ળ મ ાં તેની ડિઝ ઇનમ ાં 

રોગચ ળ થી પ્રભ ડિત લોકોને સ મેલ કરીશુાં.  
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આગળ શું થશે? 
 

બેરોનેસ હેલેટે િિ પ્રધ નને પત્ર લખીને આ દસ્ત િેજમ ાં દશ ણિેલ સાંદભણની શરતોમ ાં ફેરફ ર કરિ ની 

ભલ મર્ કરી છે. આ તપ સ મ ટે પ્ર યોજક માંત્રી તરીકે, આ સાંદભણની અાંડતમ શરતો પર અાંડતમ 

ડનર્ણય િિ  પ્રધ ન લેશ.ે બરેોનેસ હેલેટે િિ  પ્રધ નન ેતેમન  ફેરફ રો પર ડિચ ર કરિ  અન ેશક્ય 

તેટલી ઝિપથી પ્રડતસ દ આપિ  મ ટે કહ્ુાં છે, જથેી તપ સનુાં ક મ ઔપચ ડરક રીતે શરૂ થઈ શકે.  

 

જમે અમે આ અહેિ લની શરૂઆતમ ાં નક્કી કયુું છે તેમ, સાંદભણની અાંડતમ શરતો તપ સન  વ્ય પક 

અિક શન ેનક્કી કરશ,ે પરાંતુ તેની સ થે એ પર્ છે કે ત ેએિ  મુદ્દ ઓની શ્રેર્ી હશે જનેી િધુ 

ફોરડેન્દ્સક ડિગતમ ાં તપ સ કરિ મ ાં આિશે. જ્ય ર ેતપ સ ઔપચ ડરક રીતે શરૂ થશે ત્ય ર ે

ઓળખિ મ ાં આિલે  મુદ્દ ઓ અન ેતેમની તપ સનો મ ગણ અન ેિમ નક્કી કરિ મ ાં આિશે. અમે 

આશ  ર ખીએ છીએ કે આ શક્ય એટલુાં ઝિપથી થશ.ે  

 

સ્કોટલેન્દ્િમ ાં રોગચ ળ ન  પ્રડતભ િની તપ સ કરિ  મ ટે સ્કોડટશ સરક ર દ્વ ર  એક અલગ જાહેર 

તપ સ પર્ સ્થ ડપત કરિ મ ાં આિી છે. જ ેરીતે બે તપ સ તેમનુાં ક યણ શરૂ કરશ,ે આ બાંન ેતપ સ, 

પુર િ  એકત્ર કરિ  અન ેડરપોડટુંગન  કોઈપર્ િુડપ્લકેશનને ઓછુાં  કરિ  મ ટે પ્રડતબદ્ધ છે. 

રોગચ ળ ન  પ્રડતભ િની જડટલત ને જોત ાં, સ્કોડટશ સરક રને આપિ મ ાં આિેલ  પ્રડતસ દન  

પ સ ઓ અન ેયુકે સરક રને આરડક્ષત કર યેલ  પ સ ઓ િચ્ચે અડનિ યણપર્ે અમુક ઓિરલેપ હશ,ે 

અન ેએિુાં પર્ હોઈ શકે છે કે જમે ાં યુકે તપ સન ેસ્કોડટશ તપ સ જિે  જ મુદ્દ ઓને ધ્ય નમ ાં લેિ ની 

જરૂર પિી શકે છે, ભલ ેતે સોાંપિ મ ાં આિેલ મુદ્દ ઓ હોય. અમ રો ઉદે્દશ્ય આિ  મુદ્દ ઓ અાંગે 

ડિચ રર્  કરીને અનુિમે સ થે મળીને ક મ કરિ નો રહેશા.ે 

 

એકિ ર UK ની તપ સ શરૂ થઈ જાય, મુખ્ય સ ક્ષીઓ અન ેમુખ્ય સહભ ગીઓને ઓળખિ , 

બહોળ  પ્રમ ર્મ ાં પુર િ ઓની ડિનાંતી અન ેસમીક્ષ  કરિ  સડહત, મહત્ત્િપૂર્ણ જાહેર સુન િર્ી 

હ થ ધરિ મ ાં આિ ેતે પહેલ ાં નોાંધપ ત્ર પ્રમ ર્મ ાં પ્ર રાં ડભક ક યણ કરિ નુાં રહેશ;ે જમે કે, ડનષ્ર્ ત 

સાંશોધન અન ેસલ હક રોને ડનષ્ર્ ત અન ેતકનીકી પુર િ  સ થે તપ સ પ્રદ ન કરિી અન ેયુકેની 

આસપ સ જાહેર સુન િર્ી કેન્દ્રો સોડસુંગ કરિ  અન ેતૈય ર કરિ . આ તબકે્ક, સાંદભણની અાંડતમ 

શરતોની સ મગ્રીને સમજય  ડિન , ખરખેર શુાં સ મેલ છે અન ેતેને કેટલો સમય લ ગશે ત ેડિશ ે

ચોક્કસ જર્ િિુાં મુશ્કેલ છે. જો કે, બરેોનેસ હેલેટ િિ  પ્રધ ન દ્વ ર  સાંદભણની અાંડતમ શરતો જારી 

કય ણ પછી શક્ય તેટલી િહેલી તકે પ્ર રાં ડભક ડનિેદન આપિ ની ઈચ્છ  ધર િ ેછે. તે પછી અમે અમ રાં  

ક યણ કેિી રીતે આગળ િધ રીશુાં અન ેઅમ રી તપ સનો એકાંદર પ્રક ર, જમે ાં અમે પહેલ  શુાં તપ સ 

કરીશુાં તે સડહત તેર્ી િધુ ડિગતિ ર ડનધ ણડરત કરશ.ે 
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પવરવશષ્ટ: ર્લામણ કરિામાં આિેલ સંદર્ભની શરતો 
 

યુકે કોડિિ-19 તપ સ  

િર  ફ્ટ સાંદભણની શરતો – મે 2022 

આ તપ સ ઈાં ગ્લેન્દ્િ, િેલ્સ, સ્કોટલને્દ્િ અને ઉત્તરી આયલેન્દ્િમ ાં રોગચ ળ ની તૈય રીઓ અન ેપ્રડતસ દની 

તપ સ કરશ,ે ડિચ રર્  કરશ ેઅને અહેિ લ આપશે, જમે ાં તપ સની ઔપચ ડરક સડેટાંગ-અપ ત રીખ, xx 

xxxx 2022 સુધી અન ેતે સડહત.  

 

તેનુાં ક યણ હ થ ધરિ  મ ટે, તપ સમ ાં આ કરિ મ ાં આિશ:ે 

a) સમગ્ર યનુ ઇટેિ ડકાંગિમમ ાં આરડક્ષત અને ન્દ્ય યગત બ બતોન ેધ્ય નમ ાં લેશ,ે પરાંતુ તપ સ, પરુ િ  એકત્ર 

કરિ  અન ેડિિોલ્િ એિડમડનસ્ટરેશન દ્વ ર  સ્થ ડપત અન્દ્ય જાહેર તપ સ સ થને  િુડપ્લકેશનને ઓછો 

કરિ નો પ્રય સ કરશ;ે 

b) સમ નત  અડધડનયમ 2010 હેઠળ સાંરડક્ષત ડિશેષત ઓ અન ેઉત્તરી આયલલણન્દ્િ અડધડનયમ 1998 હેઠળ 

સમ નત  શે્રર્ીઓ સડહત, પરાંતુ તેન  સુધી મય ણડદત નહીાં, ડિડિધ શે્રર્ીન  લોકો પર રોગચ ળ ની 

અસરમ ાં દેખ તી કોઈપર્ અસમ નત ઓને ધ્ય નમ ાં લિે મ ાં આિશે; 

c) શોકગ્રસ્ત પડરિ રો અને અન્દ્ય લોકોન  અનુભિોને સ ાંભળશે અને તેઓને ખ તરીપૂિણક ધ્ય નમ ાં લેશ ે

જમેર્ે રોગચ ળ ન  પડરર્ મ ેમુશ્કેલી અથિ  નકુસ ન સહન કયુું છે. જો કે તપ સમ ાં નુકસ ન અથિ  

મૃત્યનુ  વ્યડક્તગત કેસોની ડિગતિ ર ડિચ રર્  કરિ મ ાં આિશ ેનહીાં, આ બ બતો સ ાંભળિ થી 

રોગચ ળ ની અસર અને પ્રડતભ િ અને તેમ ાંથી બોધપ ઠ લેિ  ડિશનેી સમજર્ન ેસૂડચત કરશે; 

d) જ્ય ાં સજ્જત  અન ેરોગચ ળ ન  પ્રડતસ દમ ાંથી જાર્િ મ ાં આિેલ  પ ઠ અન્દ્ય ન ગડરક કટોકટીઓ મ ટે 

લ ગુ થઈ શકે છે તેને પ્રક ડશત કરશે; 

e) સાંબાંડધત આાંતરર ષ્ટર ીય સરખ મર્ીઓને યોગ્ય રીતે ધ્ય નમ ાં લેશ;ે અન ે

f) સમયસર તેન  અહેિ લો (િચગ ળ ન  અહેિ લો સડહત) બન િશ ેઅને કોઈપર્ ભલ મર્ો પર ધ્ય ન 

આપશ.ે 

આ તપ સન  ઉદે્દશ્યો આ છે: 

1. ઇંગ્લેન્ડ, િેલ્સ, સ્કોટલેન્ડ અન ેઉત્તરી આયલેન્ડમા ંકોવિડ-19 પ્રવતસાદ અન ેરોગચાળાની 

અસરની તપાસ કરિી અને િાસ્તવિક િણભનાત્મક અહેિાલ બનાિિો, જમેાં નીચનેાનો સમાિેશ 

થાય છે: 

 

a) સમગ્ર યકેુમ ાં જાહેર આરોગ્ય પ્રડતસ દ, જમે ાં નીચેન નો સમ િશે થ ય છે: 

i) સજ્જત  અન ેડસ્થડતસ્થ પકત ; 

ii) ડનર્ણયો કેિી રીતે લેિ મ ાં આવ્ય , સાંચ ર કરિ મ ાં આવ્ય , રકેોિણ  કરિ મ ાં આવ્ય  અને અમલમ ાં 

મૂકિ મ ાં આવ્ય ; 

iii) આાંતર-સરક રી ડનર્ણયો લિે ; 

iv) કેન્દ્ર સરક ર, ડિકડસત િહીિટ, પ્ર દેડશક અન ેસ્થ ડનક સત્ત િ ળ ઓ અને સ્િૈડચ્છક અને સમુદ ય 

કે્ષત્ર િચ્ચે સહયોગ; 

v) િેટ , સાંશોધન અને ડનષ્ર્ ત પુર િ ની ઉપલબ્ધત  અન ેઉપયોગ; 

vi) ક યદ કીય અને ડનયમનક રી ડનયાંત્રર્ અન ેઅમલીકરર્; 

vii) તબીબી રીતે સાંિદેનશીલ લોકોનુાં રક્ષર્ અને સુરક્ષ ; 

viii) લોકિ ઉનનો ઉપયોગ અન ેઅન્દ્ય 'ડબન-ઔષધીય' હસ્તક્ષેપ જમે કે સ મ ડજક અાંતર અન ેચહેર ને 

આિરર્નો ઉપયોગ; 
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ix) પરીક્ષર્, સાંપકણ  ટરે ડસાંગ અન ેઆઇશોલેશન; 

x) િસ્તીન  મ નડસક સ્િ સ્્ય અન ેસુખ ક રી પર અસર, જમે ાં રોગચ ળ થી નોાંધપ ત્ર રીતે નુકસ ન થયુાં 

હોય તેિ  લોકોનો સમ િશે થ ય છે પરાંતુ તે તેન  સુધી મય ણડદત નથી; 

xi) શોકગ્રસ્તોન  મ નડસક સ્િ સ્્ય અન ેસુખ ક રી પરની અસર શોક પછીની સહ યત  સડહત; 

xii) આરોગ્ય અને સાંભ ળ ક્ષેત્રન  ક મદ રો અન ેઅન્દ્ય મખુ્ય ક મદ રો પર અસર; 

xiii) આરોગ્ય, સુખ ક રી અન ેસ મ ડજક સાંભ ળ સડહત બ ળકો અને યુિ ન લોકો પર અસર; 

xiv) ડશક્ષર્ અને પ્ર રાંડભક િષોની જોગિ ઈ; 

xv) આડત્ય, રીટેલ, રમતગમત અન ેનિર શની પ્રિડૃત્તઓ અને મસુ ફરી અને પયણટન  ક્ષેત્રો, પજૂાન  

સ્થળો, અને સ ાંસ્કૃડતક સાંસ્થ ઓનુાં બાંધ થિુાં અન ેફરીથી ખુલિુાં; 

xvi)  આિ સ અન ેબેઘર; 

xvii) ઘરલેુાં ડહાંસ ન  પીડિતો મ ટે સુરક્ષ  અન ેસમથણન; 

xviii) જલે અન ેઅટક યતન  અન્દ્ય સ્થળો; 

xix) ન્દ્ય ય પ્રર્ લી; 

xx) મુસ ફરી અન ેસરહદો; અન ે

xxi) જાહેર ભાંિોળની સરુક્ષ  અન ેન ર્ કીય જોખમનુાં મેનજેમેન્દ્ટ.  

b) સમગ્ર યકેુમ ાં આરોગ્ય અને સાંભ ળ ક્ષેત્રનો પ્રડતસ દ, જમે ાં નીચને નો સમ િેશ થ ય છે: 

i) સજ્જત , પ્ર રાંડભક ક્ષમત  અને ક્ષમત  િધ રિ ની સમથણત  અન ેડસ્થડતસ્થ પકત ; 

ii) સત્ત િ ર આરોગ્યસાંભ ળ સલ હ સિે ઓ જમે કે 111 અને 999 સ થ ેપ્ર રાંડભક સાંપકણ ; 

iii) પ્ર થડમક સાંભ ળ સડેટાંગ્સની ભૂડમક  જમે કે સ મ ન્દ્ય પ્રડેક્ટસ; 

iv) હોડસ્પટલોમ ાં રોગચ ળ નુાં સાંચ લન, જમે ાં ચેપ ડનિ રર્ અન ેડનયાંત્રર્, ટર  યજ, જડટલ સાંભ ળની 

ક્ષમત , દદીઓન ેડિસ્ચ જણ કરિ , 'િુ નોટ એટેમ્પ્ટ ક ડિણયોપલ્મોનરી ડરસુડસટેશન' (DNACPR) ન  

ડનર્ણયોનો ઉપયોગ, ઉપશ મક સાંભ ળ મ ટેનો અડભગમ, ક યણબળ પરીક્ષર્, ડનરીક્ષર્ોમ ાં ફેરફ રો, 

અન ેસ્ટ ફ અન ેસ્ટ ડફાંગ સ્તરો પર અસર; 

v) સાંભ ળ ઘરોમ ાં રોગચ ળ નુાં મેનજેમેન્દ્ટ અન ેઅન્દ્ય સાંભ ળ સેડટાંગ્સ, જમે ાં ચપે ડનિ રર્ અન ે

ડનયાંત્રર્, રહેિ સીઓન ેઘરોમ ાં અથિ  ત્ય ાંથી સ્થ ન ાંતડરત કરિ , રહેિ સીઓની સ રિ ર અન ે

સાંભ ળ, મુલ ક ત લિે  પર પ્રડતબાંધો, ક યણબળ પરીક્ષર્ અન ેડનરીક્ષર્ોમ ાં ફેરફ ર; 

vi) અિેતન સાંભ ળ ર ખન ર ઓ દ્વ ર  સડહત ઘરમ ાં સાંભ ળ; 

vii) જન્દ્મ પહેલ ાં અન ેજન્દ્મ પછીની સાંભ ળ; 

viii) PPE અન ેિડેન્દ્ટલટેર સડહત મુખ્ય સ ધનો અન ેપુરિઠ ની પ્ર ડપ્ત અન ેડિતરર્; 

ix) રોગડનિ રક અને રસીઓનો ડિક સ, ડિતરર્ અને અસર; 

x) ડબન-કોડિિ સાંબાંડધત પડરડસ્થડતઓ અને જરૂડરય તો મ ટેની જોગિ ઈ પર રોગચ ળ ન  પડરર્ મો; 

અન ે

xi) લ ાંબ  સમયન  કોડિિનો અનુભિ કરત  લોકો મ ટે જોગિ ઈ. 

c) રોગચ ળ  અાંગ ેઆડથણક પ્રડતસ દ અને તેની અસર, જમે ાં સરક રન  હસ્તક્ષેપનો સમ િશે થ ય છે: 

i) કોરોન િ યરસ જોબ રીટેન્દ્શન સ્કીમ, સ્િ-રોજગ ર આિક સહ ય યોજન , લોન યોજન ઓ, 

વ્યિસ ય દરોમ ાં ર હત અન ેઅનદુ ન સડહત વ્યિસ યો, નોકરીઓ અન ેસ્િ-રોજગ ર મ ટા ેસહ ય; 

ii) સાંબાંડધત જાહેર સિે ઓ મ ટે િધ ર નુાં ભાંિોળ;  

iii) સ્િૈડચ્છક અને સમુદ ય કે્ષત્ર મ ટે િધ ર નુાં ભાંિોળ; અન ે

iv) સાંિેદનશીલ લોકો મ ટે લ ભો અને મ ાંદગીનો પગ ર, અને સહ ય. 

2. ર્ાવિ રોગચાળા માટે યુકેની તૈયારીઓની જાણકારી મળેિિા ઉપરોક્તમાંથી બોધપાઠને 

ઓળખિા. 
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