English
1. Living with Covid – Wearing a mask helps to
stop the spread of Covid-19
Covid-19 hasn't gone way, so please be kind to
your fellow Mancunians by choosing to wear a
mask in crowded spaces or when it feels right
to do so.

Gujarati
1. કોવળડ સાથે જીળવ ું - માસ્ક હેરળાથી કોવળડ19ના પેાળાને રોકળામાું મદદ મલે છે
કોવલડ-19 હજી સં ૂર્ણર્ે ગમો નથી, તેથી કૃા
કયીને બીડલાી જગ્માઓભાં ભાસ્ક હેયલાન ં
સંદ કયીને અથલા જ્માયે ભાસ્ક હેયવ ં જરૂયી
જર્ામ ત્માયે ભાસ્ક હેયીને તભાયા ભાન્ચેસ્ટયના
સાથી યહેલાસીઓ પ્રત્મે ભામાળુ ફનો.

STAY KIND

ભામાળુ ફનો

Still wear a mask in crowded spaces or when it
feels right

હજી ર્ બીડલાી જગ્માઓ ય જાલ ત્માયે
અથલા જ્માયે ભાસ્ક હેયવ ં જરૂયી જર્ામ ત્માયે
ભાસ્ક હેયો

English
2. Living with Covid –Stay at home for 5 days if
you have Covid-19
If you have Covid-19, please be kind to your
fellow Mancunians by staying at home for 5
days and avoid contact with other people.

Gujarati
2. કોવળડ સાથે જીળવ ું - જો તમને કોવળડ-19 હોય
તો 5 દદળસ સધી ઘરમાું રહેવ ું
જો તભને કોવલડ-19 છે , તો કૃા કયીને 5 દદલસ
ઘયભાં યહીને તભાયા ભાન્ચેસ્ટયના સાથી
યહેલાસીઓ પ્રત્મે ભામાળુ ફનો અને અન્મ રોકો
સાથે સંકણ ભાં આલલાન ં ટાો.

STAY KIND

ભામાળુ ફનો

Please stay at home for 5 days if you have
Covid-19

જો તભને કોવલડ-19 હોમ તો કૃા કયીને 5 દદલસ

English
3. Living with Covid – Keep windows
open if you meet others inside

Gujarati

સધી ઘયભાં જ યહો

3. કોવળડ સાથે જીળવ ું - જો ફુંધ જગ્યાની અંદર
તમારે કોઈને મલળાન ું થાય તો ફારીઓ ખલ્ી
રાખો

Let in fresh air when you meet other people
indoors 🏠, especially if they’re at a high risk
from Covid-19.

જ્માયે તભે ઘયની અંદય 🏠 અન્મ રોકોને ભો
ત્માયે તાજી હલાની અલયજલય થલા દે લી, ખાસ
કયીને જો તેઓ કોવલડ-19ના જોખભથી સંક્રવભત
હોમ.

STAY KIND

ભામાળુ ફનો

Keep windows open if you meet others inside

જો ફંધ જગ્માની અંદય તભાયે કોઈને ભલાન ં
થામ તો ફાયીઓ ખલ્રી યાખો

English
4. Living with Covid - It’s never too late
to book your Covid-19 vaccination

It's never too late to come forward for your
Covid-19 vaccination.
Book an appointment online or go to a
walk-in clinics for your first, second or
booster dose 💉💉💉
More info 👇manchester.gov.uk/getmyjab

Gujarati
4. કોવળડ સાથે જીળવ ું - ક્યારે ય ણ તમારું
કોવળડ-19 રસીકરણ બક કારાળવ ું મોડું ગણાત ું
નથી
ક્યાયે મ ર્ તભાયા કોવલડ-19 યસીકયર્ કયલા
ભાટે આગ લધલાન ં ભોડં ગર્ાત ં નથી
ઑનરાઈન એોઈન્ટભેન્ટ બક કયો અથલા
તભાયા પ્રથભ, ફીજા અથલા બ ૂસ્ટય ડોઝ ભાટે
લોક-ઈન ક્લરવનલસ ય જાઓ 💉💉💉
લધ ભાદહતી manchester.gov.uk/getmyjab

STAY KIND

ભામાળુ ફનો

Please take up the vaccination offer – it’s never
too late

કૃા કયીને યસીકયર્ની ઑપય સ્લીકાયો, ક્યાયે મ

English
5. Living with Covid – Manchester Covid
helpline
🙋🙋Do you have Covid-19 worries or
concerns? Need help with booking your
Covid vaccinations or booster jabs?
Then call the Manchester COVID-19
Helpline for support. Translation services
available.
Call free: 0800 840 3858 or text: 07890 036
892

ર્ યસીકયર્ કાયાલવ ં ભોડં ગર્ાત ં નથી.
Gujarati
5. કોવળડ સાથે જીળવ ું - માન્ચેસ્ટર કોવળડ
હેલ્ાઇન
🙋🙋શ ં તભે કોવલડ-19ને રઈને દ:ખી કે ચચિંવતત
છો? તભાયા કોવલડ યસીકયર્ અથલા બ ૂસ્ટય ડોઝ
બક કયલા ભાટે ભદદની જરૂય છે ?
તો છી સહામ ભાટે ભાન્ચેસ્ટય કોવલડ-19
હેલ્રાઈન ય કૉર કયો. અનલાદ સેલા
ઉરબ્ધ છે .
ભપત કૉર કયો: 0800 840 3858 ટેલસ્ટ ભેસેજ:
07890 036 892.

STAY KIND

ભામાળુ ફનો

Covid Concerns?
Ring Manchester’s COVID-19 helpline on 0800
840 3858 or text 07890 036892

કોવલડને રઇને ચચિંવતત છો?
ભાન્ચેસ્ટયની કોવલડ-19 હેલ્રાઇનને 0800 840
3858 ય પોન કયો અથલા 07890 036892 ય
ટેલસ્ટ ભેસેજ કયો.

English
6. Living with Covid – Follow the
Manchester Message on Covid-19 and
Health.
Please help to keep our city safe from Covid-19
and be kind to each other by:

Gujarati
6. કોવળડ સાથે જીળવ ું - કોવળડ -19 અને આરોગ્ય
ર માન્ચેસ્ટર સુંદેને અનસરો.
કૃા કયીને આર્ા ળહેયને કોવલડ-19થી સયચિત

 Wearing a face mask in enclosed spaces

યાખલાભાં ભદદ કયો અને આભ કયીને એકફીજા

 Washing your hands regularly Getting your
Covid vaccinations 💉💉💉

પ્રત્મે ભામાળુ ફનો:


 Staying home 🏠 for 5 days if you have Covid19


ફંધ જગ્માઓભાં પેસ ભાસ્ક હેયવ ં
વનમવભત તભાયા હાથ ધોલાન ં ચાલ યાખો.
તભારં કોવલડ યસીકયર્ કયાલી રેવ ં
💉💉💉



5 દદલસ સધી ઘયભાં 🏠 યહો, જો તભને
કોવલડ-19 હોમ તો

STAY KIND

ભામાળુ ફનો

Please follow the Manchester Message on
Covid-19 and Health

કૃા કયીને કોવલડ-19 અને આયોગ્મ અંગેના

English
7. Living with Covid – Please stay home
if you are ill
Please stay at home 🏠 if you are feeling
unwell, this reduces the risk of spreading
illnesses to friends, colleagues, and others
in our communities.

ભાન્ચેસ્ટય સંદેળને અનસયો.
Gujarati
7. કોવળડ સાથે જીળવ ું - જો તમે ફીમાર હોળ તો
કૃા કરીને ઘરમાું જ રહો
કૃા કયીને ઘયે 🏠 જ યહો જો તભે અસ્લસ્થતા
અનબલતા હોલ તો, આનાથી વભત્રોભાં,
સહકભીઓ અને આર્ા સમદામોભાંના અન્મ
રોકોભાં ફીભાયી પેરાલાના જોખભભાં ઘટાડો થામ
છે .

It also helps our health services.

આભ કયલાથી અભાયી આયોગ્મ સેલાઓને ર્
ભદદ ભે છે .

STAY KIND

ભામાળુ ફનો

Please stay at home if you are ill

જો તભે ફીભાય હોલ તો કૃા કયીને ઘયભાં જ
યહો

English
8. Living with Covid – Keep washing
your hands regularly
Please keep washing your hands regularly
for 20 seconds or more to limit the spread
of COVID-19 or use hand sanitizer if you
are out and about.

Gujarati
8. કોવળડ સાથે જીળવ ું - વનયવમતણે તમારા હાથ
ધોળાન ું રાખો.
કૃા કયીને કોવલડ-19 ને પેરાતો અટકાલલા ભાટે
તભાયા હાથ વનમવભતર્ે 20 સેકન્ડ કે તેથી લધ
સભમ સધી ધોલાન ં યાખો અથલા જો તભે ફહાય
હોલ તો હેન્ડ સેવનટાઈઝયનો ઉમોગ કયો.

STAY KIND

ભામાળુ ફનો

Keep washing your hands regularly - it really
helps

વનમવભતર્ે તભાયા હાથ ધોલાન ં યાખો, તે
ખયે ખય તભને ભદદરૂ થળે

English
9. Living with Covid- where to get Covid tests
after 1 April 2022

Gujarati
9. કોવળડ સાથે જીળવ ું - 1 એવિ 2022 છી

Free Covid testing ended for most people in
England on 1 April 2022.

1 એવપ્રર 2022 ના યોજથી ઇંગ્રેન્ડભાં

If you need a test you can buy them from
chemists and supermarkets.

સભાપ્ત થઇ ગય ં છે .

કોવળડ ટેસ્ટ ક્યાું કરાળળા
ભોટાબાગના રોકો ભાટે ભપત કોવલડ યીિર્

જો તભને ટેસ્ટની જરૂય જર્ામ તો તભે કેવભસ્ટ
અને સયભાકે ટભાંથી ટેસ્ટ કીટ ખયીદી ળકો છો.
STAY KIND

ભામાળુ ફનો

If you need a Covid test, and aren't able to have
a free one, they can be bought at chemists and
other shops.

જો તભને કોવલડ ટેસ્ટની જરૂય જર્ામ અને તભે
ભપતભાં કયાલી ળકો નહીં, તો તભે કેવભસ્ટ અને
અન્મ દકાનભાંથી ટેસ્ટ કીટ ખયીદી ળકો છો.

