કુ ટુંુ બીજનો અને મિત્રો સાથે સુંપર્ક જાળવવા િાટેની ટટપ્સ:
•
•

કુટુુંબીજનો અથવા મિત્રો સાથે મનયમિત કૉલ્સ સેટ કરો, ખાસ કરીને જો તિે અથવા તેઓ એકલા રહેતા હો.
કટોકટીિાું સુંપકક કરવા તિારા નજીકના સગા/ નજીકના કુટુુંબીજનો અથવા મિત્રોની લેખખત યાદી બનાવો.
તેઓના નાિ, ફોન નુંબર અને સરનાિાું સાિેલ કરો.

તિારી કટોકટી સુંપકક યાદીને તિારા વૉલેટ કે પસકિાું રાખો.
•
•

તિારા સગા / કટોકટી સુંપકો તિારો હાલનો ફોન નુંબર અને ઘરનુ ું સરનામુ ું જાણતા હોય તેવી ખાતરી કરો.
જો તિારા કુટુુંબીજનોથી તિે દૂ ર રહેતા હો, તો તેઓના પાડોશી કે તિારા સુંબધ
ું ીઓના સુંપકક િાુંની અન્ય
કોઇ વ્યક્તતની સુંપકક મવગતો રાખો.

•

અન્ય કુટુુંબીજનોનો ફોન નુંબર લખીને તિારા બાળકોને આપી રાખો જેથી જો તિે બીિાર પડો તો તિારા
બાળકો તેઓનો સુંપકક કરી શકે છે .

•

જો તિે બીિાર હો અને તિારે હોક્પપટલિાું જવાની જરૂર પડે તો તિારો ફોન અને ચાર્જર લેવાનુ ું
યાદ રાખો.

•

આ ટટપ્સ અન્ય લોકો સાથે વહેંચો!

અન્ય િદદરૂપ ટટપ્સ:
•

જો તિારી પાસે કોઈ મિસ્ક્પિપ્શન દવા હોય તો તેની અને કોઈ એલજી મવગતો સહેલાઇથી િળી રહેેે
તેવી ખાતરી કરો, ઉદાહરણ તરીકે તિારી કટોકટી સુંપકક યાદી.

•

જો તિે કોમવડ-19 ને લીધે ગુંભીર રીતે બીિાર હતા, તો શુ ું તિે તિારા નજીકના સગા / કટોકટી સુંપકો
સાથે તિારી ઇચ્છાઓની ચચાક કરી છે ?
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કટોકટી સુંપકક કાડક
•

જો તિે બીિાર પડો અને વાતચીત ર્રવાિાું અસિથક હો, તો તિે હેલ્થર્ે ર ર્િકચારીઓ દ્વારા ર્ોઈને ર્ું ઇર્ ર્હેવા િાુંગતા હો તેવ ુંુ બની
શર્ે.

•
•

આ ર્ટોર્ટી સુંપર્ક ર્ાડક નો સુંર્ોચ વગર ઉપયોગ ર્રો અને આ ર્ાડક ને તિારા વૉલેટ અથવા પસકિાું રાખી મ ૂર્ો.

તિારી મવગતો અને તિારા નજીર્ના સગાની (કુ ટુંુ બીજન, મિત્ર ર્ે અન્ય મવશ્વાસપાત્ર વ્યક્તત જેિણે પોતાની મવગતો આ ર્ાડક પર
લખવા અને ર્ટોર્ટીિાું સુંપર્ક ર્રવા સુંિમત આપી હોય) મવગતો સિાવો. આ વ્યક્તત પાસે ર્ોઈ ર્ાયદે સર અથવા નાણાુંર્ીય અમિર્ારો
અથવા જવાબદારીઓ નથી. તિારા ર્ટોર્ટી સુંપર્ોિાુંની ર્ોઈ વ્યક્તત અંગ્રેજી બોલતી હોય તો હેલ્થર્ેર ર્િકચારીઓ સાથે વાતચીત
ર્રવાનુું સરળ બને છે .

•

ફોિક અંગ્રે જીિાું ભરો જેથી હેલ્થર્ેર ર્િકચારીઓ િાટહતી વાુંચી શર્ે. જો તિે અંગ્રે જીિાું ના લખી શર્ો તો, કૃપા ર્રી ર્ોઈને તિારી
િદદ ર્રવા ર્હો. આ ર્ાડક ની ભાષાુંતર ર્રે લી આવ ૃમિ આગળના પાન પર આપેલી છે .

•

જો તિે આ મિન્ટ ર્રવાિાુંંું અસિથક હો, તો તિે તે જ િાટહતી ર્ાગળના ટુર્ડા પર અંગ્રે જીિાું લખી શર્ો છો અને તેને તિારા વૉલેટ ર્ે
પસકિાું રાખી શર્ો છો.

•

આ તિારી િાટહતી છે . િાટહતી Red Cross (રે ડ ક્રોસ)ને િોર્લશો નહીં.

અંગ્રેજી આવ ૃમિ

CUT

FOLD

Next of Kin / Emergency Contact
Name…….…………………………………...……..

Emergency Contact Card

Relationship to you………………………………
(It can be family or a friend)

About you
Name…………………………………………….….
Date of birth……………………………………….
Phone number.....…………………….……….….
Address..............................................................
……………………………………………………….
Language(s) spoken……….…………………….
GP / Family doctor...……….…………………….
GP phone number………………………………..

Phone number…….…………………….….…….
Address..............................................................
……………………………………………………….
Language(s) spoken………………….………….
If under 18 yrs, how old are they? …...……….
Do they live in UK? (please circle) Yes

No

If you have no next of kin, please write
“No contact”

FOLD

Additional Emergency Contact
Name…….…………………………………...….….

Have you discussed your wishes with your
Next of Kin/ Emergency Contacts, if you were
seriously ill due to COVID-19?

Relationship to you………………………………
(It can be family or a friend)

Phone number…….…………………….…….…..

Please keep this card
in your wallet or purse

Address..............................................................
……………………………………………………….
Language(s) spoken………………….………….
If under 18 yrs, how old are they?……...……..

Do they live in UK? (please circle) Yes

Gujarati

No
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કટોકટી સુંપકક કાડક
•

કૃપા ર્રી તિારા જવાબો આ ર્ટોર્ટી સુંપર્ક ર્ાડક ની અંગ્રેજી આવ ૃમિ પર લખો.

ભાષાુંતર કરે લી આવ ૃમિ
વાળો

ર્ાપો

નજીર્ના સગા / ર્ટોર્ટી સુંપર્ક
નાિ
તિારી સાથે સુંબિ
ું

ર્ટોર્ટી સુંપર્ક ર્ાડક

(તે કુ ટુંુ બીજન ર્ે મિત્ર હોઇ શર્ે છે )

તિારા મવશે

ફોન નુંબર

નાિ

સરનામુું

જન્િ તારીખ
ફોન નુંબર

બોલી શર્ાતી ભાષા(ઓ)

સરનામુું

જો 18 વષકથી ઓછી ઉંિર હોય, તો તેઓની ઉંિર શુું છે ?
શુું તેઓ યુર્ેિાું રહે છે ? (કૃપા ર્રીને વર્ુળ
ક દોરો)

બોલી શર્ાતી ભાષા(ઓ)

હા

ના

જો તિારા નજીર્ના ર્ોઇ સગા ના હોય, તો કૃપા ર્રી લખો

જીપી / ફેમિલી ડોર્ટર

“ર્ોઇ સુંપર્ક નથી”

જીપી ફોન નુંબર

વાળો

જો તિે ર્ોમવડ-19 ને લીિે ગુંભીર રીતે બીિાર હતા, તો શુું

વિારાનો ર્ટોર્ટી સુંપર્ક

તિે તિારા નજીર્ના સગા / ર્ટોર્ટી સુંપર્ો સાથે તિારી

નાિ

ઇચ્છાઓની ચચાક ર્રી છે ?

તિારી સાથે સુંબિ
ું

(તે કુ ટુંુ બીજન ર્ે મિત્ર હોઇ શર્ે છે )

કૃપા ર્રી આ ર્ાડક

ફોન નુંબર

તિારા વૉલેટ ર્ે પસકિાું રાખો

સરનામુું
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બોલી શર્ાતી ભાષા(ઓ)
જો 18 વષકથી ઓછી ઉંિર હોય, તો તેઓની ઉંિર શુું છે ?
શુું તેઓ યુર્ેિાું રહે છે ? (કૃપા ર્રીને વર્ુળ
ક દોરો) હા

Gujarati

ના

