
UK Covid-19 તપાસ શ� કરવા�ુ ંિનવદેન

મને �ડસે�બર 2021 મા ંUK કોિવડ-19 �હ�ર તપાસના

અ�ય� તર�ક� િન��ુત કરવામા ંઆ�યા હતા. 28 �ૂન

2022 ના રોજ વડા �ધાને �કોટલે�ડ, વ�ેસ અને ઉ�ર�

આયલ��ડમા ંજનતા અને સરકારો સાથ ેપરામશ� કયા�

પછ� સદંભ� શરતો ન�� કર� હતી. �ુ ંઆ તપાસ શ� કરવા અને તેને આગળ વધારવા માટ� મારો

અ�ભગમ ન�� કરવા માટ� આ� આ િનવદેન આપી ર�ો �.ં

Covid 19 રોગચાળાએ આપણા સૌને અસર કર� છે. ક�ટલાકને અ�ય કરતા વ� ુઅસર થઈ છે.

લોકોએ િ�યજનો �મુા�યા અને યો�ય ર�તે �િતમસ�ંકાર કર� શ�ા નહ�. બાળકો અને �વુાનોએ

શ�ૈ�ણક તકો �મુાવી હતી. �યવસાયો િન�ફળ થયા હતા. શાર��રક અને માનિસક �વા��યને અસર

થઈ હતી. લોકો એકલતા અ�ભુવતા હતા. જો ક� હવ ેસામા�ય �વન આખર� શ� થઈ ર�ુ ંછે, પરં� ુ

રોગચાળો હ� પણ આપણી સાથ ેછે અને એવા ઘણા લોકો છે �ઓ હ� પણ પીડાય ર�ા છે.

�ઓને સૌથી વ� ુસહન કર�ુ ંપડ�ુ ંછે તેઓ એ �ણવા માગેં છે ક� �ુ ંતેમની પીડાને રોકવા અથવા

ઘટાડવા માટ� કંઈ કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ ંઅને તેના માટ� જ આ તપાસ શ� કરવામા ંઆવી રહ� છે.

�યાર� �ુ ં�યાયાધીશ હતો, �યાર� મ� ત�યો અને �રુાવા �ારા કામ ક�ુ� હ� ુ.ં તો ચાલો �ુ ંરોગચાળા

�ગેના ત�યોથી શ�આત ક�ંુ કારણ ક� આપણે તેના િવશ ેપહ�લેથી જ �ણીએ છ�એ.

31 �ડસે�બર 2019 ના રોજ, િવ� આરો�ય સ�ંથાને ચીનના �બુેઈ �ાતંના �હુાન શહ�રમા ંઅ�ાત

કારણોસર ��મુોિનયાના ક�સોના �લ�ટરની �ણ કરવામા ંઆવી હતી. �યાર પછ� દદ�ના

ન�નૂાઓમાથંી નોવલે કોરોનાવાયરસની ઓળખ કરવામા ંઆવી હતી. કોરોનાવાયરસથી ચેપ
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ઝડપથી ફ�લાયો હતો અને 11 માચ� 2020 �ધુીમા,ં િવ� આરો�ય સ�ંથાએ Covid-19 ને રોગચાળા

તર�ક� �હ�ર ક�ુ� હ� ુ.ં UK મા ંયોક�મા ં30 ���આુર� 2020 ના રોજ �થમ બે દદ�ઓને

કોરોનાવાયરસ હોવા�ુ ંિનદાન થ�ુ ંહ� ુ.ં �રુોપમા,ં માચ� 2020 મા ંવાયરસથી માદંગી અને ��ૃ�મુાં

નાટ�ા�મક વધારો જોવા મ�યો હતો. ઇટાલી �વા દ�શોમા,ં લોકોની અવરજવરને �િતબિંધત કરતા

કડક પગલા ં�હ�ર કરવામા ંઆ�યા હતા.

11 માચ� 2020 ના રોજ, તે વષ�ના વાિષ�ક બ�ટના સદંભ�મા,ં ત�કા�લન ચા�સેલર� વાયરસની

અપે��ત અસરનો સામનો કરવામા ંUK ની લડતમા ંમદદ કરવા માટ� £12 �બ�લયનના કટોકટ�

સમથ�ન પેક�જની �હ�રાત કર� હતી. પાચં �દવસ પછ�, વડા �ધાને UK મા ંદર�કને ઘર�થી કામ

કરવા, અ�ય લોકો સાથ ે�બન-જ�ર� સપંક�  ન કરવા, પબ અને ર��ટોર��સની �લુાકાત ન લેવા અને

UK ને રોગચાળાનો સામનો કરવા માટ� સમય આપવા માટ� િવનતંી કર� હતી. 17 માચ�ના રોજ,

ચા�સેલર� £330 �બ�લયન સરકાર સમિથ�ત લોન અને £20 �બ�લયનની કર રાહતો અને �ને

પતનનો ભય હતો તેવી કંપનીઓ માટ� �ા�ટની �હ�રાત કર� હતી. 18 માચ�, સરકાર� તે

અઠવા�ડયાના �તથી શાળાઓ બધં કરવાની �હ�રાત કર� હતી. 20 માચ�ના રોજ, ચા�સેલર�

�હ�રાત કર� હતી ક� સરકાર � કમ�ચાર�ઓ કામ કરવાની ��થિતમા ંનથી તેમના વતેનના 80%

�ધુીની �કૂવણી કરશ.ે

23 માચ�, વડા �ધાને UK મા ંદર�કના રો�જ�દા �વન પર અસર કરતા ંગભંીર �િતબધંોની �હ�રાત

કર� હતી, � �થમ રા���ય લોકડાઉન તર�ક� �ણી� ુ ંબ��ુ ંહ� ુ.ં લોકોને મા� ખોરાક ખર�દવા,

�યાયામ કરવા, તબીબી જ��રયાત માટ� ડો�ટરની �લુાકાત લેવા અથવા સવંદેનશીલ �ય��તને

સભંાળ �રૂ� પાડવા અથવા જો ઘર�થી કામ કર�ુ ંશ� ન હોય તો જ કામ પર જવાની પરવાનગી

આપવામા ંઆવી હતી. �ય��તગત ર�ણા�મક સાધનો (PPE) ની ઉપલ��ધ અને સોિસ�ગ અને
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�રુવઠો રા���ય �ચ�તાનો િવષય બની ગયો હતો.

�યારપછ�ના મ�હનાઓમા ંન�ધપા� ��ૃ��ુક જોવા મ�યો હતો (સ�ાવાર �કડા જણાવે છે ક� 9

માચ� 2020 થી Covid-19 સાથે સબંિંધત 180,000 થી વ�ુ ��ૃ�ુ ન�ધાયા છે1), �યવસાયો અને

શાળાઓ બધં હતી, �ઓ કર� શક� છે તેમના માટ� ઘર�થી કામ કર�ુ ંઅને હોમ-���ૂલ�ગની રશ�આત

થઈ હતી, દ�શ સહાય �રૂ� પાડવા માટ� ઉ�ચ રકમ ઉછ�ની લઈ ર�ુ ંછે, કાય��મો રદ અથવા

�લુતવી રાખવામા ંઆ�યા હતા અને �િતમ સ�ંકાર અને ધાિમ�ક સેવાઓમા ંહાજર� આપવા પર

ગભંીર �િતબધંો �કૂવામા ંઆ�યા હતા. UK ના �વનના દર�ક પાસાઓ પર લાદવામા ંઆવલેા

િનય�ંણો શાિંતના સમયગાળામા ંઅ�તૂ�વૂ� હતા.

લોકડાઉનના પગલા ંહળવા કરવામા ંઆ�યા હતા અને ક�ટલાક િનય�ંણો સમ� વષ� દરિમયાન

ફર�થી લાદવામા ંઆ�યા હતા અને આગામી ઓ�ટોબર 2020 અને ���આુર� 2021 મા ંવ� ુબે

લોકડાઉનનો સમાવશે થાય છે. �ડસે�બર 2020 મા,ં �થમ Covid-19 રસી આપવામા ંઆવી હતી

અને મ�હનાઓ અને વષ� �ધુીમા ંસા��ૂહક રસીકરણ કાય��મને અ�સુરવામા ંઆ�યો હતો. 2022

ની વસતં �ધુીમા,ં UK ના ચાર દ�શોમા ંરા���ય �વન પર િનય�ંણો હળવા થવા લા�યા હતા.

અલબ� આપણે આશા રાખી શક�એ છ�એ, પરં� ુચો�સ કહ� શકતા નથી ક� Covid-19

રોગચાળાની સૌથી ખરાબ અસરો �તૂકાળ બની ગઈ છે અને બીજો રોગચાળો ન�કના ભિવ�યમાં

આવશ ેનહ�.

તેની ��ૃઠ�િૂમ માટ� આ તપાસ શ� કરવામા ંઆવી હતી.

1

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/de
athsregisteredweeklyinenglandandwalesprovisional/weekending1july2022
- 13 �ુલાઈ 2022
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મા�ંુ કામ અને આ તપાસ�ુ ંકાય� ��લે�ડ, વ�ેસ, �કોટલે�ડ અને ઉ�ર� આયલ��ડમા ંરોગચાળાની

તૈયાર�ઓ અને �િતસાદ �ગે િવચારણા કરવી અને તેની �ણ કરવા�ુ ંછે. સદંભ�ની શરતો - �

વડા �ધાન �ારા ગયા મ�હને સેટ કરવામા ંઆવી હતી - તે તપાસ �ારા શોધવામા ંઆવનાર

��ુાઓની �યાપક �પર�ખા �દાન કર� છે. તે �યાપક છે, કારણ ક� આ તી�તાની ઘટનાની તપાસ

માટ� યો�ય છે.

તેથી આ એક ન�ધપા� કાય� છે, અને જો તે યો�ય ર�તે કરવામા ંઆવ ેતો, સમય લાગશ ેઅને

ન�ધપા� ખચ� થશ.ે તપાસની �થાપના કરવાનો િનણ�ય મારો નથી, પરં� ુતેના આચરણની

જવાબદાર� માર� છે. �ુ ંતપાસની �યાપક �ણેીના સદંભ�ની શરતો અને આ તપાસ ���યા સખત

અને �યાયી હોવાની જ��રયાતને �યાનમા ંરાખીને, શ� તેટલી સ�ંણૂ� અને અસરકારક ર�તે તપાસ

કરવા માટ� �િતબ� �.ં આવા િવશાળ અવકાશ સાથ ેમાર� કઠોર બનવાની જ�ર છે. દર�ક ઘટના,

��ુા અથવા મોટા િનણ�યને લગતા દર�ક સા�ીને બોલાવવા�ુ ંઅશ� છે, તેથી તપાસમા ં��ુય

��ુાઓ પર �યાન ક����ત કરવામા ંઆવશ.ે

આ તપાસનો એક ઉ�ે�ય સમ� UK મા ં�ુ ંબ��ુ ંહ� ુ ંતેની હક�કતલ�ી વણ�ના�મક િવગતો �દાન

કરવાનો છે. અ�ય ઉ�ે�ય UK મા ંભિવ�યના રોગચાળા માટ�ની તૈયાર�ઓની મા�હતી આપવા માટ�

બોધપાઠ શીખવાનો છે. �ુ ંઆ તપાસ�ુ ંકાય� શ� તેટલી ઝડપથી હાથ ધરવા અને �ણૂ� કરવા માટ�

ક�ટબ� � ં�થી અ�ય રોગચાળો �ાટક� તે પહ�લા ંબોધપાઠ શીખી શકાય.

આ એક વધૈાિનક તપાસ છે, � 2005 ના �છૂપરછ અિધિનયમ હ�ઠળ �થાિપત કરવામા ંઆવી છે.

આનો અથ� એ છે ક� તે સાવ�જિનક ર�તે થ�ુ ંજોઈએ, �હ�ર �હતને �કુસાન અને �િતના જોખમ સામે

ર�ણ આપવા માટ� લાદવામા ંઆવલેા કોઈપણ �િતબધંોને આધીન. �ુ ંઆમ કરવાની માર�

વધૈાિનક જવાબદાર� અ�સુાર િન�પ� અને પારદશ�ક તપાસ કર�શ. �ુ ંએ �િુનિ�ત કર�શ ક� �ઓ
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તેના કાય�મા ંસૌથી વ� ુન�કથી સકંળાયેલા છે અને �યાપક જનતાને તેની �ગિત િવશ ેિનયિમત

અપડ�ટ મળે.

માર� પાસે UK ના ચાર દ�શોમાથંી �રુાવા મેળવવાની અને દ�તાવજેો માગંવાની અને સા�ીઓને

હાજર થવાની ફરજ પાડવાની સ�ા છે. �ુ ં�રુાવાના તમામ ધારકો અને સા�ીઓ સાથ ે�યાય�વૂ�ક

વત�ન કર�શ, � મારા માટ� કર�ુ ંજ�ર� છે, પરં� ુતે જ ર�તે �ુ ંકોઈપણ �ય��ત અથવા સ�ંથા � આ

તપાસના કાય�ના માગ�મા ંઅવરોધ બને તેના િવશ ેમારા મતં�યો �પ�ટ કરતા અચકાઈશ નહ�.

માર� પાસે કઈ સ�ાઓ નથી તે પણ �પ�ટ કર�ુ ંજ�ર� છે. માર� �િૂમકા હક�કતોની શોધ કરવાની

છે, �ુ ંખો�ંુ થ�ુ ંછે (અને �ુ ંસા�ંુ થ�ુ ંછે) તે તપાસવા�ુ ંઅને UK એ આ રોગચાળામાથંી �ુ ંશીખ�ું

જોઈએ તે �ગેની ભલામણો કરવાની છે. માર� પાસે કોઈની િવ�ુ� �કુ�મો ચલાવવાની અથવા

કાય�વાહ� કરવાની સ�ા નથી, ન તો લોકોને તેમના કાય� અથવા રોગચાળાના સદંભ�મા ં�કૂ�

જવાના પ�રણામે કોઈ દંડ અથવા ક�દ કરવાની સ�ા છે.

�ુ ંહવ ેમા�હતીના અ�ય �ોતો તરફ �યાન દોરવા મા�ં ુ� ં� આ તપાસ માટ� મહ�વ�ણૂ� હશ;ે લોકો

પાસેથી તેમના અ�ભુવો સાભંળવા, સશંોધનનો ઉપયોગ કરવો અને શ� તેટલા �યાપક મતં�યો

એકિ�ત કરવા માટ� િન�ણાતો સાથ ેવાત કરવી.

સદંભ�ની શરતોમા ંશોક��ત પ�રવારો અને અ�ય લોકો ક� �મણે રોગચાળાના પ�રણામે ��ુક�લી

અથવા �કુસાન સહન ક�ુ� છે તેમના અ�ભુવોને સાભંળવા અને તેને �યાન�વૂ�ક �યાનમા ંલેવા

માટ� તપાસની આવ�યકતા છે. આ એક અથ��ણૂ� અને મહ�વ�ણૂ� કાય� છે. આ તપાસ આ વષ�ના

�તમા ંશ� થનાર� '�વણ કવાયત' સ�હત અલગ અલગ ર�તે કરવામા ંઆવશ.ે
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લોકોને સાભંળવાની આ કવાયત સમ� UK માથંી રોગચાળાના અ�ભુવો એક� કરવા એ

તપાસ માટ� �બૂ જ ��ૂયવાન હશે �મા ંસૌથી વ� ુઅસર��ત એવા લોકોનો સમાવશે થાય છે

�મનો અવાજ હમંેશા સાભંળવામા ંઆવતો નથી. તે લોકોને �રુાવા આપવા અથવા �હ�ર

�નુાવણીમા ંહાજર� આપવાની ઔપચા�રકતા િવના તપાસમા ંતેમના અ�ભુવ િવશ ેજણાવવાની

તક �રૂ� પાડશ,ે �થી દર�કને એ�ુ ંલાગે ક� તેઓ ઇ�છે તો આ તપાસમા ંયોગદાન આપી શક� છે અને

તેઓને સાભંળવામા ંઆવ ેછે. માર� ટ�મે તેને શ� તેટ�ુ ંસરળ ક�વી ર�તે બનાવી શકાય તેના માટ�

કામ કરવા�ુ ંશ� ક�ુ� છે, ઉદાહરણ તર�ક� ઑનલાઇન તેમજ સમ� �કુ�મા ંવાતચીત �ારા આ કર�

શકાય છે.

તપાસમા ંશરે કરવામા ંઆવલેા અ�ભુવો�ુ ંિવ�લેષણ કરવામા ંઆવશ ેઅને તેમાથંી ઉ�વતી

થી�સને �કાિશત કરતા અહ�વાલો તૈયાર કરવામા ંઆવશ.ે લોકો આ તપાસમા ં�ુ ંકહ� શક� છે તેના

પર કોઈ િનય�ંણો રહ�શ ેનહ�, જો ક� તેમના �ય��તગત અહ�વાલોની તપાસ કર� શકાશ ેનહ�. આ

ર�તે અમે શોક��તો પર, આરો�ય અને સામા�જક સભંાળ કમ�ચાર�ઓ અને સભંાળ રાખનારાઓ

પર, �યવસાયો, કામદારો, કાર�કદ� અને આ�િવકા પર, ફોજદાર� �યાય �ણાલી પર, બાળકો પર,

શ�ૈ�ણક િસ��ઓ પર અને ચાર દ�શોમા ંિવિવધ સ�દુાયો પર આ રોગચાળાની અસર િવશ ેવ�ુ

�ણી શક��ુ.ં

આ તપાસ િવ�ભરમા ંરોગચાળા િવશનેા હાલના સશંોધનોની સમી�ા પણ કરશ ે� આ રોગચાળા

�ગે UK ની તૈયાર� અને �િતભાવને સમજવામા ંમદદ કરશ ેઅને નવા શ�ૈ�ણક િવ�લેષણની જ�ર

હોય તેવા �ે�ોમા ંતેના પોતાના સશંોધન શ� કરશ.ે આ તપાસ �ારા કરવામા ંઆવલે સશંોધન

તેની કાય�વાહ� સાથ ે�યા ંયો�ય હશ ે�યા ં�હ�ર કરવામા ંઆવશ ેઅને તપાસ વબેસાઇટ પર

�કાિશત કરવામા ંઆવશ.ે
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�ુ ંિવિવધ િવષયો અને મતં�યોની �ણેીને આવર� લઈને તપાસમા ંતેના કાય�મા ંમદદ કરવા માટ�

વ�ૈાિનક અને અ�ય િન�ણાતોના �ૂથોની િનમ�કૂ કર�શ. આ �િુનિ�ત કર�ુ ંમહ�વ�ણૂ� છે ક�

તપાસમા ંઉપલ�ધ �ુશળતાથી લાભ મળે છે અને રોગચાળાના ��ુય વ�ૈાિનક અને આિથ�ક

પાસાઓ પરના મતં�યોની �ણેી સમ� શકાય છે. તપાસ એક �વત�ં હક�કત શોધ કવાયત છે.

તેમા ંકોઈ ધારણાઓ કરવામા ંઆવશ ેનહ�, પરં� ુ�રુાવા �ારા કામ થશ.ે િન�ણાત �ૂથોને સ�ં�ુત

અહ�વાલો બનાવવા માટ��ુ ંકાય� સ�પવામા ંઆવશ,ે �નો ઉપયોગ �રુાવા તર�ક� કર� શકાય છે, તે

િનધા��રત કર� છે ક� �ના માટ� તેમને મદદ કરવા માટ� �ચૂના આપવામા ંઆવી છે તેમા ંતેઓ કયા

િવષયો પર સહમત છે અને અસમંત છે. તપાસ અ�ય� તર�ક� તેમને ક�ટ�ુ ંમહ�વ આપ�ુ ંતે મારા

પર િનભ�ર રહ�શ.ે

અમારા તપાસ કાય��ુ ંને��ૃવ કરતી ટ�મોએ પહ�લાથી જ સ�ંયાબધં િવષયોની ઓળખ કર� છે �ના

પર અમે સશંોધન કર��ુ ંઅને િન�ણાતની સલાહ લઈ�ુ.ં �ુ ંસમ� તપાસ દરિમયાન સશંોધન અને

િન�ણાત સલાહ �ગેના અમારા હ���ુણૂ� અ�ભગમ િવશ ેવ� ુિવગતો આપીશ. અમે આ અ�ભુવો,

અહ�વાલો, ડ�ટા અને સશંોધન એકિ�ત કર��ુ ંઅને તપાસના શોધ કાય�ની �ણ કરવા અને �હ�ર

�નુાવણી માટ� તૈયાર� કરવામા ંતેનો ઉપયોગ કર��ુ.ં

મ� અગાઉ ઉ�લેખ કય� છે તેમ, તપાસની સદંભ�ની શરતો �યાપક અને અપે��ત છે. અમે આ

�રુાવાઓને ક�વી ર�તે ��ેઠ ર�તે એકિ�ત કર� શક�એ અને તેની તપાસ કર� શક�એ અને આ તપાસ

�તે �થાયી અને �યાયી તારણો પર પહ�ચી શક� તે �ગે અમે ન�ધપા� િવચારણા કર� છે.

સદંભ�ની શરતો �ારા આવર� લેવામા ંઆવતા રોગચાળાના ઘણા િવિવધ પાસાઓને સબંોધવા માટ�,

મ� તેમને મોડ�લુોમા ં�ૂથબ� કરવા�ુ ંન�� ક�ુ� છે. દર�કની તપાસ કરવા માટ� માર� સાથ ેસમ�

UK મા ં��થત ટ�મો હશ.ે તેઓ �રુાવા મેળવશ ેઅને તે�ુ ંિવ�લેષણ કરશ,ે અને એ �િુનિ�ત કરશ ેક�
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તપાસના ��ુય સહભાગીઓને દ�તાવજેો �રૂા પાડવામા ંઆ�યા છે અને તે �હ�ર �નુાવણીની

તૈયાર� કરવા સ�મ છે. તેઓ �યાપક ર�તે સમાતંર ર�તે કામ કરશ.ે તે પછ� �ુ ંદર�ક મોડ�લુ માટ�

એક પછ� એક �હ�ર �નુાવણી હાથ ધર�શ.

વડા �ધાને ક�ુ ંછે ક� તેઓ �રુાવા સાભંળવામા ંઅને તારણો કાઢવામા ંઅને ભલામણો કરવામાં

મને મદદ કરવા માટ� બે વધારાના પેનલ સ�યોની િનમ�કૂ કરવા ઈ�છે છે. જો ક�, તેમની િનમ�કૂ

ન થાય �યા ં�ધુી �ુ ંકામને અટકાવવા ઈ�છતો નથી, તેથી જ મ� તપાસ ટ�મને મોડ�લુ તૈયાર કર�ને

આગળ કામ કરવાની �ચૂના આપી છે.

સમ� તપાસ દરિમયાન દર�ક મોડ�લુ માટ� ‘��ુય સહભાગી’ બનવા માટ� અર� કરવા માટ�

આમિં�ત કરાયેલી તપાસમા ંઔપચા�રક �િૂમકા મેળવવા ઈ�છતા લોકો સાથ,ે મોડ��ુસની

�હ�રાત અને �મમા ંખોલવામા ંઆવશ.ે જો ક� �ુ ં��ુ ં� ંક� ક�ટલીક �ય��તઓ, �ૂથો અને સ�ંથાઓ

એક કરતા ંવ� ુમોડ�લુ માટ� અર� કર� શક� છે અને ��ુય સહભાગીઓ બની શક� છે, તપાસના

કાય�ને િવભા�જત કર�ને અને તેમને આ �જુબ િન��ુત કરવાથી મને ખાતર� થશ ેક� દર�ક મોડ�લુ

શ� તેટલા �યવ��થત છે અને શ� તેટલી ર�તે કાય��મ �જુબ હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. �ું

અરજદારોને �યા ંશ� હોય �યા,ં સભંિવતપણે મોટ� સ�ંયામા ંલોકો અને સગંઠનોને ��ુય

સહભાગીનો દર�જો મેળવવામા ંમદદ કરવા માટ� �વયનંે સમાન �ુ�ચ ધરાવતા અ�ય લોકો સાથે

�ૂથબ� કરવા આમિં�ત ક�ંુ �.ં

�ુ ંઆ વષ� �થમ �ણ મોડ�લુ ખોલીશ અને �ારં�ભક �નુાવણી હાથ ધર�શ, �મા ં2023 ની

વસતંઋ�નુા �તમા ંસાવ�જિનક �નુાવણી શ� થશ.ે
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મોડ�લુ 1 આ� ખોલવામા ંઆવશ.ે કોરોનાવાયરસ રોગચાળાના જોખમને યો�ય ર�તે ઓળખવામાં

આ��ુ ંહ� ુ ંઅને આયોજન કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ ંઅને UK આવી ઘટના માટ� તૈયાર હ� ુ ંક� ક�મ તે �ગે

તે િવચારણા કરશ.ે મોડ�લુ �રસોિસ�ગ, જોખમ �યવ�થાપનની િસ�ટમ અને રોગચાળાની તૈયાર�

સ�હત સમ�-િસ�ટમ િસિવલ ઇમરજ�સી માટ� UK ની તૈયાર�નો અ�યાસ કરશ.ે તે આયોજનને

લગતા સરકાર� િનણ�યો �ગે ચકાસણી કરશ ેઅને અગાઉની ઘટનાઓ અને અ�કુરણો અને

�તરરા���ય સરખામણીઓમાથંી મેળવલેા બોધપાઠને સમજવાનો �યાસ કરશ.ે

�ુ ંસ�ટ��બરમા ંઆ મોડ�લુમા ં�થમ �ાથિમક �નુાવણી હાથ ધરવા�ુ ંઆયોજન કર� ર�ો � ંઅને

મોડ�લુ 1 માટ� સ�ંણૂ� �હ�ર �નુાવણી આવતા વષ� વસતંમા ંશ� થશ.ે મોડ�લુ 1 મા ં��ુય

સહભાગીઓ તર�ક� �િૂમકા લેવા માગંતા લોકો માટ� અર� ���યા પણ આજથી શ� થઈ રહ� છે. આ

અર�ઓ માટ�ની �િતમ તાર�ખ 16 ઓગ�ટ છે.

મોડ�લુ 2 ને ભાગોમા ંિવભા�જત કરવામા ંઆવશ.ે �થમ ભાગ UK માટ� ��ુય રાજક�ય અને

વહ�વટ� શાસન અને િનણ�ય �ગે તપાસ કરશ.ે તે Covid-19 રોગચાળાના �ારં�ભક �કુ� �િતસાદને

આવર� લેશ ેઅને રાજક�ય અને નાગ�રક સેવા કામગીર� અને �કોટલે�ડ, વ�ેસ અને ઉ�ર�

આયલ��ડની સરકારો સાથનેા સબંધંોની અસરકારકતા, �થાિનક સ�ા અને �વ�ૈ�છક/સ�દુાય �ે�ો

સ�હત ક��� સરકારના િનણ�યો પર �યાન આપશ.ે તે �બન-ફામા����ુટકલ કામગીર�ઓ (બી�

શ�દોમા ંકહ�એ તો લોકડાઉન અને અ�ય તમામ �િતબધંો અને આવ�યકતાઓ), તેમજ વ�ૈાિનક

િન�ણુતાનો ઉપયોગ, ડ�ટા સ�ંહ અને મોડ��લ�ગ, સરકાર અને �હ�ર આરો�ય સદં�શા�યવહાર,

વત��કૂ િવ�ાન, મેસે�જ�ગ અને િવ�ાસની �ળવણી અને સસંદ�ય દ�ખર�ખ અને િનયમનકાર�

િનય�ંણ સ�હતના િનણ�યો પર �યાન આપશ.ે
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મોડ�લુ 2 મા ં�કુ�-�યાપી (અને ��ે� પણ) પ�ર�ે�યમાથંી �ચ�ને �યાનમા ંલીધા પછ�, મોડ�લુ

2A, 2B અને 2C �કોટલે�ડ, વ�ેસ અને ઉ�ર� આયલ��ડના પ�ર�ે�યમા ંસમાન �યાપક અને

��હૂા�મક ��ુાઓ પર �યાન આપશ.ે મોડ��ુસ 2A, 2B અને 2C અ��ુમે �કોટલે�ડ, વ�ેસ અને

ઉ�ર� આયલ��ડમા ંકરવામા ંઆવશ.ે

જો ક� �કોટલે�ડમા ંલેડ� �લૂ હ�ઠળ તેની સરકારને સ�પવામા ંઆવલે ��ુાઓની શોધ માટ� એક

તપાસ શ� કરવામા ંઆવી છે (અને શ� છે ક� વ�ેસ અને ઉ�ર� આયલ��ડમા ંતપાસની �થાપના

કરવામા ંઆવશ)ે, માર� �છૂપરછની મયા�દા UK-�યાપી છે. તપાસ અિધિનયમ 2005 ની શરતો

અને મારા સદંભ�ની શરતો જોતા ંએ અિનવાય� છે ક� માર� એવી બાબતો પણ �યાનમા ંલેવી પડશ ેક�

�યા ંતેઓ ઓવરલેપ થાય છે �યા ંતે આર��ત અને િવત�રત બનંે છે. જો ક�, �યાર� મોડ�લુ 2A, 2B

અને 2C મા ંઆવર� લેવામા ંઆવતી ન હોય તેવી બાબતોને સબંોધવા �ગે એ પછ�ના મોડ�લુમાં

દર�ક િવચ�લત રા��ોમા ંઆ તપાસ કરવામા ંઆવ ેછે, �યાર� �કો�ટશ બાબતો સબંિંધત, મારો ઇરાદો

ઘણા િવચ�લત ��ુાઓને છોડ� દ�વાનો છે � �કો�ટશ તપાસ માટ� શ� છે.

આ અ�ભગમ સાથ ેકામ કરતી વખતે, માર� �ાથિમક િવચારણા સમ� UK ના લોકોને એ �પ�ટ

કરવા�ુ ંછે � ચો�સ ��ુાઓની શોધ માટ� કઈ તપાસ જવાબદાર છે. માર� એવી સ�ંથાઓ અને

�ય��તઓ ��યે પણ �યાન આપ�ુ ંજોઈએ �મને �રુાવા આપવા માટ� બોલાવવામા ંઆવશ,ે અને

તેઓને િવ�ાસ આપવો જોઈએ ક� અનેક તપાસો �ારા સમાન મા�હતી મેળવવા માટ� વારંવાર કૉલ

કરવામા ંઆવશ ેનહ�. �યાર� માર� તપાસમા ંખાસ કર�ને �કોટલે�ડ, વ�ેસ અને ઉ�ર� આયલ��ડને

લગતા ��ુાઓની તપાસ કરવામા ંઆવ ેછે, �યાર� �ુ ંતે રા��ોમા ંસરકારો �ારા �થાિપત કોઈપણ

તપાસ સાથ ેતપાસ, �રુાવા એક� કરવા અને �રપો�ટ�ગના �ુ��લક�શનને ઘટાડવાનો �યાસ કર�શ.
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�હ�ર �નુાવણી માટ� તપાસનો ��ુય આધાર લડંનમા ંહશ,ે પરં� ુતે UK નો સમાવશે કરતા ��યેક

ચાર રા��ોમા ંરોગચાળાના �િતભાવ અને અસર િવશ ે�રુાવા સાભંળવા માટ� પણ સમય ફાળવશ.ે

આ વષ�ના ઓગ�ટના �તમા ંતપાસ માટ� મોડ�લુ 2 ખોલવામા ંઆવશ,ે પાનખરમા ં�થમ

�ારં�ભક �નુાવણી હાથ ધરવામા ંઆવશ ેઅને આ મોડ�લુ માટ�ની �હ�ર �નુાવણી લડંનમા ં2023

ના ઉનાળામા ંશ� થશ.ે મોડ�લુ 2A, 2B અને 2C, �યારપછ� હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે

મોડ�લુ 3, સામા�ય ર�તે આરો�યસભંાળ �ણાલીઓ પર અને દદ�ઓ, હો��પટલ અને અ�ય

આરો�યસભંાળ કાય�કરો અને �ટાફ પર કોિવડની અસર અને તેના પર સરકાર� અને સામા�જક

�િતસાદની તપાસ કરશ.ે અ�ય ��ુાઓમા,ં તે આરો�યસભંાળ �ણાલીઓ અને શાસન, હો��પટલો,

�ાથિમક સભંાળ (GPs અને દંત �ચ�ક�સકો સ�હત), NHS બેકલોગ અને નોન-કોિવડ સારવાર પરની

અસર, રસીકરણ કાય��મોની આરો�યસભંાળની જોગવાઈ પર અસરો અને લાબંાગાળાના-કોિવડના

િનદાન અને સમથ�નની તપાસ કરશ.ે

આ મા� �થમ મોડ�લુો છે �ની શોધ આ તપાસમા ંકરવામા ંઆવશ ેઅને તપાસ આગામી

મ�હનાઓમા ંતે પછ�ના મોડ�લુો િવશ ેવ� ુમા�હતી �કાિશત કરશ.ે �બૂ જ �યાપક ર�તે, આ સમ�

�કુ�મા ં'િસ�ટમ' અને 'અસર' બનંે ��ુાઓને આવર� લે તેવી શ�તા છે, �મા ંસમ� UK મારંસીઓ,

ઉપચાર અને એ��ટ-વાયરલ સારવાર, સભંાળ �ે�, સરકાર� �ા��ત અને PPE, પર��ણ અને

��િસ�ગ, સરકાર� �યવસાય અને સમ� UK મા ંનાણાક�ય �િતભાવો અને �યાપાર� �ે�ો પર અસર,

આરો�યની અસમાનતાઓ અને Covid-19 ની અસર, િશ�ણ અને બાળકો અને �વુાન �ય��તઓ

અને �હ�ર સેવાઓ અને અ�ય �હ�ર �ે�ો પર Covid-19 ની અસરનો સમાવશે થાય છે.
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�ુ ંસદંભ�ની શરતોમા ંમારા વચનને �નુરાવિત�ત ક�ંુ � ંક� આ તમામ ��ુાઓની તપાસ કરતી

વખતે, તપાસની શોધમા ંઅસમાનતાઓ ��ુય રહ�શ.ે

�ુ ં��ુ ં� ંક� ઘણા લોકોને આ�ય� થશ ેક� તેઓએ મારા તારણો અને ભલામણો િવશ ેસાભંળવા માટ�

ક�ટલો સમય રાહ જોવી પડશ.ે મોડ�લુ �ારા તપાસ આગળ વધારતા, �ુ ંિનયિમત ર�તે અહ�વાલો

તૈયાર કર� શક�શ. �ુ ંએ �િુનિ�ત કરવાનો �યાસ કર�શ ક� અહ�વાલો ��ુય િવ�લેષણ, તારણો અને

ભલામણો પર ક����ત છે અને તે એવી સાદ� ભાષામા ંલખવામા ંઆવ ે� કોઈપણ તેને વાચંવા ઈ�છે

તે તેને સરળતાથી સમ� શક�. �ુ ંલોકો અથવા સ�ંથાઓને ભલામણો ક�ંુ �,ં �યાર� �ુ ંએવી અપે�ા

રા�ુ ં� ંક� તેઓ ઝડપથી તે �ગે િવચાર કર� અને તેમનો �િતસાદ ર�ૂ કર�, એ �િુનિ�ત કરવા માટ�

ક� UK આગામી રોગચાળામા ં�િતસાદ આપવા અને તેના લોકોના �વનની �રુ�ા માટ� શ� ર�તે

ક�ટ�ુ ંતૈયાર છે. તપાસ તેના કાય�કાળ દરિમયાન કર�લી ભલામણોના અમલીકરણ પર નજર

રાખશ.ે

મે શ�આતમા ંક�ુ ંહ� ુ ંતેમ �તે પણ કહ�વા મા�ં ુ� ંક� � લોકો સૌથી વ� ુપી�ડત છે તેમના માટ� આ

તપાસ�ુ ંખાસ મહ�વ છે. આ વષ�ની શ�આતમા ં�હ�ર પરામશ� દરિમયાન, �યાર� �ુ ંએવા

પ�રવારોને મ�યો હતો �મણે રોગચાળા દરિમયાન તેમના િ�યજનો �મુા�યા હતા, �યાર� �ુ ંતેમની

આ �ુખની િવનાશક ��ૃિતથી પ�ર�ચત થયો હતો, કારણ ક� તે સમયે �િતમસ�ંકાર કરવાની �મતા

પર �િતબધંોની અસરથી તેમની ��થિત વ� ુખરાબ થઈ હતી. �ુ ં��ુ ં� ંક� રોગચાળાના પ�રણામે

અ�ય લોકોને પણ ન�ધપા� �કુસાન થ�ુ ંછે અને દર�ક �ય��ત�ુ ં�વન અ�કુ હદ� બદલાઈ ગ�ુ ંછે.

માર� �િૂમકા �જુબ, �ુ ંઆ વદેનાને �યાનમા ંલઈને ભિવ�યમા ંઅ�ય લોકોને પણ આ જ ર�તે

ભોગવ�ુ ંન પડ� તેવી સભંાવનાઓ ઘટાડવાનો �ય�ન કર�ને તે ર�તે તપાસ હાથ ધરવા માટ� �ું

મારા ��ેઠ �યાસો કર�શ.
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માર� તપાસની �યાપ�તાને જોતા,ં ક�ટલાક લોકોની ઈ�છા �જુબ આ ઝડપથી �ણૂ� થશ ેનહ�. �ું

તેના માટ� કોઈ માફ� માગંતો નથી. �ુ ંએ �િુનિ�ત કરવા માટ� ક�ટબ� � ંક� તપાસ માટ� જ�ર�

�રુાવાની ઍ�સેસ છે અને માર� સામે સા�ીઓ આવ ેતે પહ�લા ંતે �રુાવા�ુ ંયો�ય ર�તે િવ�લેષણ

કરવાનો સમય છે. �ુ ં�િુનિ�ત કરવાનો �યાસ કર�શ ક� મોડ�લુોનો �મ અથ��ણૂ� બને અને

રોગચાળા�ુ ં�ચ� ર�ૂ કર�; દર�ક જણ તે �મ સાથ ેસમંત થશ ેનહ� પરં� ુ�ના માટ� �ુ ંમા�ુ ં� ંક�

તપાસની જ�ર છે તેવા દર�ક ��ુા પર �રૂા �ડાણમા ંતપાસની મને મ�ૂંર� આપશ.ે

આ તપાસ આપણા માટ� UK મા ંરોગચાળા દરિમયાન � બ��ુ ંહ� ુ ંતેને �િત�બ��બત કરવાની તક છે

- બ�ે, �ુ ં�ધુારો કર� શકાય છે અને �ુ ંસાર� ર�તે કરવામા ંઆ��ુ ંહ� ુ ં- �થી કર�ને આપણે

ભિવ�યના કોઈપણ રોગચાળાનો સામનો કરવા માટ� વ� ુસાર� ર�તે સ�જ થઈ શક�એ.

સમ� UK મા ંલોકો પર રોગચાળાની િવનાશકાર� અસરનો લાબંા સમયનો ર�કોડ� �દાન કરવાની

પણ તે એક તક છે.

�તમા,ં તપાસ ટ�મ અને �ુ,ં આપણે � લોકોને આદર�વૂ�ક અને યો�ય ર�તે �મુા�યા છે તેઓને

યાદ કરવાનો શ� તેટલો માગ� શોધવાનો �યાસ કર��ુ.ં
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