
Covid-19 તપાસની સંદભ� શરતો

આ તપાસ ��લે�ડ, વે�સ, �કોટલે�ડ અને ઉ�ર� આયલ��ડમાં રોગચાળાની તૈયાર�ઓ અને 

�િતસાદની તપાસ કરશે, િવચારણા કરશે અને અહ�વાલ આપશે, �માં તપાસની ઔપચા�રક 

સે�ટ�ગ-અપ તાર�ખ, 28 �ૂન 2022 �ુધી અને તે સ�હત.

તે�ું કાય� હાથ ધરવા માટ� તપાસ જ��રયાત �ુજબ સમ� �ુનાઇટ�ડ �ક�ગડમમાં આર��ત અને 

�યાયગત બાબતોને �યાનમાં લેશે, પરં�ુ તપાસ, �ુરાવા એક� કરવા અને �ડવો�વ સરકારો 

�ારા �થાિપત અ�ય �હ�ર તપાસ સાથેના ર�પોટ�ગના �ુ��લક�શનને ઓછો કરવાનો �યાસ 

કરશે. આ�ું કરવા માટ�, તપાસ �હ�રમાં એ જણાવશે ક� તે �ુ��લક�શનને ક�વી ર�તે ઘટાડશે, 

અને તે �ૂછપરછના કાય��ે�માં હોય તેવી કોઈપણ બાબતની તપાસ કર� તે પહ�લાં તે આવી 

કોઈપણ �ૂછપરછ સાથે સંપક� કરશે.

તેના ઉ�ે�યોની �ૂિત� કરતાં, આ �ૂછપરછ કરશે:

a) સમાનતા અિધિનયમ 2010 હ�ઠળ સંર��ત િવશેષતાઓ અને ઉ�ર� આયલ��ડ 

અિધિનયમ 1998 હ�ઠળ સમાનતા �ેણીઓ સ�હત, પરં�ુ તેના �ુધી મયા��દત નહ�, 

િવિવધ �ેણીના લોકો પર રોગચાળાની અસરમાં દ�ખાતી કોઈપણ અસમાનતાઓને 

�યાનમાં લેવામાં આવશે;

b) શોક��ત પ�રવારો અને અ�ય લોકોના અ�ુભવોને સાંભળશે અને તેઓને કાળ��ૂવ�ક 

�યાનમાં લેશે �મણે રોગચાળાના પ�રણામે �ુ�ક�લી અથવા �ુકસાન સહન ક�ુ� છે. જો ક� 

તપાસમાં �ુકસાન અથવા �ૃ��ુના �ય��તગત ક�સોની િવગતવાર િવચારણા કરવામાં 

આવશે નહ�, આ બાબતો સાંભળવાથી રોગચાળાની અસર અને �િતભાવ અને તેમાંથી 

બોધપાઠ લેવા િવશેની સમજણને �ૂ�ચત કરશે;

c) �યાં સ�જતા અને રોગચાળાના �િતસાદમાંથી ઓળખવામાં આવેલા બોધપાઠ અ�ય 

નાગ�રક કટોકટ�ઓ માટ� લા�ુ થઈ શક� છે તેને �કાિશત કરશે;

d) સંબંિધત �તરરા���ય સરખામણીઓને યો�ય ર�તે �યાનમાં લેશે; અને



e) સમયસર તેના અહ�વાલો (વચગાળાના અહ�વાલો સ�હત) બનાવશે અને કોઈપણ 

ભલામણો પર �યાન આપશે.

 
આ તપાસના ઉ�ે�યો આ છે:

 

1. ��લે�ડ, વે�સ, �કોટલે�ડ અને ઉ�ર� આયલ��ડમાં કોિવડ-19 �િતસાદ અને 

રોગચાળાની અસરની તપાસ કરવી અને વા�તિવક વણ�ના�મક અહ�વાલ બનાવવો, �માં 

નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

a) 
સમ� �ુક�માં �હ�ર આરો�ય �િતસાદ, �માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

i) સ�જતા અને ��થિત�થાપકતા;

ii) િનણ�યો ક�વી ર�તે લેવામાં આ�યા, સંચાર કરવામાં આ�યા, ર�કોડ� કરવામાં 

આ�યા અને અમલમાં �ૂકવામાં આ�યા;

iii) �ુક�ની સરકારો વ�ચે િનણ�ય લેવાની ���યા;

iv) ક��� સરકાર, �ડવો�વ વહ�વટ, �ાદ�િશક અને �થાિનક સ�ાવાળાઓ અને 

�વૈ��છક અને સ�ુદાય �ે� વ�ચે �ૂિમકાઓ અને સહયોગ;

v) ડ�ટા, સંશોધન અને િન�ણાત �ુરાવાની ઉપલ�ધતા અને ઉપયોગ;

vi) કાયદાક�ય અને િનયમનકાર� િનયં�ણ અને અમલીકરણ;

vii) તબીબી ર�તે સંવેદનશીલ લોકો�ું ર�ણ અને �ુર�ા;

viii) લોકડાઉનનો ઉપયોગ અને અ�ય '�બન-ઔષધીય' હ�ત�ેપ �મ ક� સામા�જક 

�તર અને ચહ�રાને આવરણનો ઉપયોગ;

ix) પર��ણ અને સંપક� ��િસ�ગ અને આઇસોલેશન;

x) વ�તીના માનિસક �વા��ય અને �ુખાકાર� પર અસર, �માં રોગચાળાથી 

ન�ધપા� ર�તે �ુકસાન થ�ું હોય તેવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે પરં�ુ તે તેના 

�ુધી મયા��દત નથી;

xi) શોક��તોના માનિસક �વા��ય અને �ુખાકાર� પરની અસર, શોક પછ�ની 

સહાયતા સ�હત;



xii) આરો�ય અને સંભાળ �ે�ના કામદારો અને અ�ય �ુ�ય કામદારો પર અસર;

xiii) આરો�ય, �ુખાકાર� અને સામા�જક સંભાળ સ�હત બાળકો અને �ુવાન લોકો પર 

અસર;

xiv) િશ�ણ અને �ારં�ભક વષ�ની જોગવાઈ;

xv) આિત�ય, ર�ટ�લ, રમતગમત અને નવરાશની ��ૃિ�ઓ અને �ુસાફર� અને 

પય�ટન �ે�ો,�ૂ�ના �થળો, અને સાં��ૃિતક સં�થાઓ�ું બંધ થ�ું અને ફર�થી 

�ુલ�ું;

xvi) આવાસ અને બેઘર;

xvii) ઘર��ું �હ�સાના પી�ડતો માટ� �ુર�ા અને સમથ�ન;

xviii) �લો અને અટકાયતના અ�ય �થળો;

xix) �યાય �ણાલી;

xx) ઇિમ�ેશન અને આ�ય;

xxi) �ુસાફર� અને સરહદો; અને

xxii) �હ�ર ભંડોળની �ુર�ા અને નાણાક�ય જોખમ�ું મેનેજમે�ટ.

 

b)  સમ� �ુક�માં આરો�ય અને સંભાળ �ે�નો �િતસાદ, �માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય 

છે:

i) સ�જતા, �ારં�ભક �મતા અને �મતા વધારવાની સમથ�તા અને 

��થિત�થાપકતા;

ii) સ�ાવાર આરો�યસંભાળ સલાહ સેવાઓ �મ ક� 111 અને 999 સાથે �ારં�ભક 

સંપક�;

iii) �ાથિમક સંભાળ સે�ટ��સની �ૂિમકા �મ ક� સામા�ય �ે��ટસ;

iv) હો��પટલોમાં રોગચાળા�ું સંચાલન, �માં ચેપ િનવારણ અને િનયં�ણ, �ાયજ, 

જ�ટલ સંભાળની �મતા, દદ�ઓને �ડ�ચા� કરવા, '�ુ નોટ એટ���ટ 

કા�ડ�યોપ�મોનર� �ર�ુિસટ�શન' (DNACPR) ના િનણ�યોનો ઉપયોગ, ઉપશામક 



સંભાળ માટ�નો અ�ભગમ, કાય�બળ પર��ણ, િનર��ણોમાં ફ�રફારો, અને �ટાફ 

અને �ટા�ફ�ગ �તરો પર અસર;

 v) સંભાળ ઘરોમાં અને અ�ય સંભાળ સે�ટ��સમાં રોગચાળા�ું મેનેજમે�ટ, �માં ચેપ 

િનવારણ અને િનયં�ણ, રહ�વાસીઓને ઘરોમાં અથવા �યાંથી �થાનાંત�રત 

કરવા, રહ�વાસીઓની સારવાર અને સંભાળ, �ુલાકાત લેવા પર �િતબંધો, 

કાય�બળ પર��ણ અને િનર��ણોમાં ફ�રફાર;

vi) અવેતન સંભાળ રાખનારાઓ �ારા સ�હત ઘરમાં સંભાળ;

vii) જ�મ પહ�લાં અને જ�મ પછ�ની સંભાળ;

viii) PPE અને વે��ટલેટર સ�હત �ુ�ય સાધનો અને �ુરવઠાની �ા��ત અને િવતરણ;

ix) રોગિનવારક અને રસીઓનો િવકાસ, િવતરણ અને અસર;

x) �બન-કોિવડ સંબંિધત પ�ર��થિતઓ અને જ��રયાતો માટ�ની જોગવાઈ પર 

રોગચાળાના પ�રણામો; અને

xi) લાંબા સમયના કોિવડનો અ�ુભવ કરતા લોકો માટ� જોગવાઈ.

 

c) રોગચાળા �ગે આિથ�ક �િતસાદ અને તેની અસર, �માં સરકારના હ�ત�ેપનો સમાવેશ 

થાય છે, આ �ુજબ:

i) કોરોનાવાયરસ જોબ ર�ટ��શન �ક�મ, �વ-રોજગાર આવક સહાય યોજના, લોન 

યોજનાઓ, �યવસાય દરોમાં રાહત અને અ�ુદાન સ�હત �યવસાયો, નોકર�ઓ 

અને �વ-રોજગાર માટ� સહાય;

ii) સંબંિધત �હ�ર સેવાઓ માટ� વધારા�ું ભંડોળ;

iii) �વૈ��છક અને સ�ુદાય �ે� માટ� વધારા�ું ભંડોળ; અને

iv) સંવેદનશીલ લોકો માટ� લાભો અને માંદગીનો પગાર, અને સહાય.

 

2. સમ� �ુક�માં ભાિવ રોગચાળા માટ� તૈયાર�ઓની �ણકાર� મેળવવા ઉપરો�તમાંથી 

શીખવા માટ�ના બોધપાઠને ઓળખવા.


