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Preventing transmission of COVID-19 (SARS-CoV-2): Advice for Asian Communities
Dear Members, Friends and colleagues,
Namaste. Hope you all are well and safe.
The Association of Mandhata Samaj, UK (AMSUK) has been receiving advice from HM Government and
other sources including advice from Professor Kiran Patel who is from our Community in West
Bromwich and is currently the Chief Medical Officer at University Hospitals Coventry and Warwickshire
and a highly respected researcher on global health issues. His note, included herewith, relates to
COVID-19 and the lockdown restrictions and guidance announced by the UK Government to-date and
more to follow in the coming months.
Professor Kiran, being on the frontline since the pandemic started and having experienced the
difficulties and fatalities of COVID 19, is very concerned that we as a Community are extremely careful
on how we deal with the lockdown being eased over the next few months, especially where it concerns
the elderly and vulnerable members of our community in the UK.
The Office Bearers of AMSUK have had various discussions on this matter and now write to all the
members of our Community as an Advisory recommendation regarding careful consideration and
caution whilst opening local community halls and mandirs following lockdown restrictions and
AMSUK concurs with the advice (in English and Gujarati) from Professor Kiran and recommends that
Community halls and/or mandirs operated by the local Organisations open with caution and follow
strict guidelines by HM Government. The reasoning for this is that the majority of our Community
members attending the halls and mandirs for activities / events etc are the elderly and those with
underlying health issues, and we should not expose them in the community when there is still a
significant risk of transmission.
We hope that common sense prevails and that we all follow the HM Government’s recommendations
at all times to protect our Community.
Please pass on this message and advice written by Professor Kiran to all our Community and ensure
that we all act responsibly, follow the guidelines and maintain social distancing for the rest of the year
and maybe longer. This will protect our elderly relatives and friends.
Let us all unite and work together for the benefit and safety of our Community.
Stay Alert ˃ Maintain Social Distancing > Protect Our Community ˃ Keep Safe and Keep Others Safe

Kind regards,
Hasmukh S Patel,
President – AMSUK
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Ashok R Patel,
Secretary - AMSUK
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Preventing transmission of COVID-19 (SARS-CoV-2): Advice for Asian Communities
First let us have some facts:
SARS-CoV-2 (COVID-19)
Transmitted through respiratory droplets
Symptoms of fever, cough, breathlessness
usually come on ~5 days after exposure
Most individuals who carry the virus are
asymptomatic
High levels of virus in upper respiratory tract in
asymptomatic patients

Why are we worried about COVID-19?
1. Highly infectious - asymptomatic individuals spread the virus and this is why governments around
the world has initiated lockdown to avoid infecting people at high risk
2. BAME groups appear to have a higher mortality rate from COVID-19 than white populations. The
first 10 Doctors to die from COVID-19 in the NHS were Asian and I am seeing that there is a
disproportionate number of Asian patients admitted with COVID-19, ending up on ITU and dying
from COVID-19. Why this is the case is uncertain but the following reasons are all likely to play a
part: i) Poor understanding of the need for social distancing
ii) Poor adherence to social distancing measures at all times
iii) Poor understanding of the need for social isolation when symptomatic or when a family
member is symptomatic.
iv) Higher levels of diseases which may affect the immune system e.g. diabetes, high blood
pressure, heart disease. This is why some people have been advised to 'shield' for 12
weeks and essentially, not leave home in order to protect themselves from catching the
virus.
v) Poor control of the above diseases
vi) Low levels of exercise and fitness
vii) Lower levels of hygiene e.g. regular handwashing
viii) Lower levels of vitamin D might be relevant

What should we do?
All of the above issues can be addressed and now is as good a time as ever. It is clear that lockdown,
loss of visitors, loss of normal congregations e.g. in places of worship, weddings etc. are all having an
impact on our ability to function in communities, but the whole world has been affected, not just
Asian communities.
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We must therefore, more than ever before, take on the advice given to us to stay at home and
protect ourselves by adhering to the simple but difficult things such as minimising contact with
others - this includes family members.
It is imperative that during lockdown, our community centres and places of worship are not areas
where we congregate - we must stay apart.
It is sad, but imperative that we avoid congregating at funerals or other events which might occur
during lockdown. We do not want one funeral to lead to another and sadly I have seen our
communities congregate at funerals and put our own people at risk - we MUST not do this. Bereaved
families will understand why we cannot attend to lend support and to grieve with them in these
difficult times.
When lockdown ends, how quickly should we reopen our places of worship, hold weddings etc? The
government will advise us, but with our elderly folk, it will not take much for them to become
victims to transmission. We therefore need to be very very careful about returning to 'normality'
quickly. We must avoid any need in our communities to congregate, as we do not want to give rise
to the next surge of COVID-19 which will disproportionately affect our communities again. Even
when we do open our community centres, temples, mosques, gurudwaras, the principles of social
distancing, hygiene, shielding our most vulnerable and minimising the risk of transmission will
remain important for several months, so things should not return to how they were before March
2020.
COVID-19 will pass and we will recover from this pandemic, but it will take time.

Professor Kiran Patel
Chief Medical Officer and Cardiologist, UHCW
Chair of the South Asian Health Foundation

કોવિડ -19 (સાસસ-કોિી -2) નું ટ્ર ાન્સવિશન અટ્કાિ છે : એવશયન સિદાયો િાટ્ે
સલાહ
પ્રિય સભ્યો,
કોપ્રિડ -19(સાસસ-કોિી -2)નું ટ્ર ાન્સપ્રિશન અટ્કાિ છે: એપ્રશયન સિદાયો િાટ્ે સલાહ
ચાલો આપણે પ્રથિ તથ્યો રાખીએ:
સાસસ-કોિી -2(કોપ્રિડ -19)શ્વસન ટ્ીપાું દ્વારા ફે લાય છે .
તાિ,ઉધરસ,શ્વાસની તકલીફના લક્ષણો સાિાન્ય રીતે સુંપકસ િાું આવ્યા પછી પાુંચ પ્રદિસો પછી આિે
છે .
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િોટ્ાભાગની વ્યપ્રિઓ જે િાયરસને િહન કરે છે તે એપ્રસમ્પટ્િેપ્રટ્ક છે .
એપ્રસમ્્ટ્ોિેપ્રટ્ક દદીઓિાું ઉપલા શ્વસન િાગસિાું િાયરસનું ઉચ્ચ સ્તર છે .
શા િાટ્ે આપણે કોવિડ -19 વિશે વચુંવતત છીએ ?
1. ખૂબ ચેપી - એપ્રસમ્પટ્િેપ્રટ્ક વ્યપ્રિઓ િાયરસ ફે લાિે છે અને તેથી જ આસપાસની સરકારો છે
લોકોને િધ જોખિિાું રહેલા લોકોને ચેપ ન આિે તે િાટ્ે દપ્રનયાએ લોકડાઉન શરૂ કયું છે.
2. કાળા લોકો અને એપ્રશયન સિદાયો િાું સફે દ િસતી કરતા કોપ્રિડ -19 થી િધ િૃત્ય દર જોિા
િળે છે . એનએચએસ(NHS)િાું કોપ્રિડ -19 થી િૃત્ય પાિેલા િથિ 10 ડોકટ્રો એપ્રશયન હતા અને
હું જોઈ રહ્યો છું કે કોપ્રિડ -19 િાું દાખલ થયેલા અસુંખ્ ય એપ્રશયન દદીઓ છે, જે ITU િાું દાખલ
થાય છે અને કોપ્રિડ -19 થી િૃત્ય પાિે છે. આ કે િ છે તે અપ્રનપ્રિત છે પરું ત નીચેના કારણોથી
આ ભાગ ભજિિાની સુંભાિના છે: 1) સાિાપ્રજક અુંતરની જરૂપ્રરયાત પ્રિશે નબળી સિજણ
2) દરેક સિયે સાિાપ્રજક અુંતરના પગલાુંનું નબળું પાલન
3) રોગપ્રનિારક અથિા કટ્ું બના સભ્ય જ્યારે લક્ષણસૂચક હોય ત્યારે સાિાપ્રજક એકલતાની જરૂપ્રરયાત
પ્રિશે નબળી સિજણ.
4) રોગોનું ઉચ્ચ સ્તર જે રોગિપ્રતકારક શપ્રિને અસર કરે છે દા.ત. ડાયાપ્રબટ્ીઝ, હાઈ બ્લડ
દબાણ, હૃદય રોગ. આથી જ કે ટ્લાક લોકોને 12 અઠિાપ્રડયા િાટ્ે 'પ્રશલ્ડ' કરિાની સલાહ
આપિાિાું આિી છે અને અપ્રનિાયસપણે, પોતાને િાઇરસ પકડિાિાુંથી બચાિિા િાટ્ે ઘર છોડશો નહીું.
5) ઉપરોિ રોગોનું નબળું પ્રનયુંત્રણ
6) કસરત અને િાિજતનું સ્તર ઓછું
7) સ્િચ્છતાના નીચલા સ્તરના દા.ત. પ્રનયપ્રિત હેન્ડિોપ્રશુંગ
8) પ્રિટ્ાપ્રિન ડીનું નીચું સ્તર સુંબુંપ્રધત હોઈ શકે છે
આપણે શું કરિું જોઈએ?
ઉપરોિ તિાિ િદ્દાઓ પર ધ્યાન આપી શકાય છે અને હિે તેટ્લો સારો સિય છે . તે સ્પષ્ટ છે કે
લોકડાઉન, િલાકાતીઓનું ખોટ્, સાિાન્ય િુંડળોનું નકસાન દા.ત. પૂજા સ્થળો, લગ્ન િગેરિ
ે ાું
સિદાયોિાું કાયસ કરિાની અિારી ક્ષિતા પર અસર પડી રહી છે , પરું ત સિગ્ર પ્રિશ્વને અસર થઈ છે ,
ફિ એપ્રશયન સિદાયોને નહીું.
તેથી, આપણે પહેલાું કરતાું િધ, અિને ઘરે રહેિા અને આપેલ સલાહને ધ્યાનિાું રાખિી જોઈએ
સુંપકસ ઘટ્ાડિા જેિી સરળ પણ િશ્કે લ બાબતોનું પાલન કરીને પોતાને સરપ્રક્ષત કરો અને આિાું
પપ્રરિારના સભ્યો શાિેલ છે.
તે તાકીદનું છે કે લોકડાઉન દરપ્રિયાન, આપણા સિદાય કે ન્રો અને પૂજા સ્થાનો એિા ક્ષેત્ર નથી જ્યાું
આપણે એકપ્રત્રત થઈએ છીએ - આપણે અલગ રહેિું જોઈએ.
તે દખદ છે , પરું ત અપ્રનિાયસ છે કે આપણે અુંપ્રતિપ્રિપ્રધિાું અથિા લોકડાઉન દરપ્રિયાન થતી અન્ય
ઇિેન્્સિાું ભેગા થિાનું ટ્ાળીએ. અિે નથી ઇચ્છતા કે એક અુંપ્રતિપ્રિપ્રધ બીજા તરફ દોરી જાય અને
દભાસગ્યે િેં જોયું છે કે આપણા સિદાયો અુંપ્રતિપ્રિપ્રધિાું ભેગા થાય છે જ્યારે આપણા પોતાના લોકોને
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જોખિિાું િૂકિાિાું આિે છે - આપણે આ ન કરિું જોઈએ. દખ પાિેલા પપ્રરિારો સિજી શકશે કે
આપણે શા િાટ્ે આપ્રથસક સહાય આપિા અને આ િશ્કે લ સિયિાું તેિની સાથે શોક િાું શા િાટ્ે
હાજર રહી શકતા નથી.
જ્યારે લોકડાઉન સિાપ્ત થાય છે , ત્યારે આપણે કે ટ્લી ઝડપથી આપણા પૂજાસ્થળ ફરીથી ખોલીશું,
લગ્નો િગેર ે રાખીએ? સરકાર અિને સલાહ આપશે, પરું ત અિારા િૃદ્ધ લોકોની સાથે, તેઓ
ટ્ર ાન્સપ્રિશનનો ભોગ બનિાિાું િધારે સિય લેશે નહીું. તેથી આપણે ઝડપથી 'સાિાન્યતા' પર પાછા
ફરિા પ્રિશે ખૂબ કાળજી લેિાની જરૂર છે. આપણે એકપ્રત્રત થિા િાટ્ે અિારા સિદાયોની કોઈપણ
આિશ્યકતાને ટ્ાળિી જોઈએ, કારણ કે આપણે કોપ્રિડ -19 ની આગાિી િૃપ્રદ્ધને િધારિા િાુંગતા
નથી, જે આપણા સિદાયોને ફરીથી અિિાણસર અસર કરશે. જ્યારે આપણે આપણા સિદાય કે ન્રો,
િુંપ્રદરો, િપ્રસ્જદો, ગરુદ્વારાઓ ખોલીએ છીએ ત્યારે પણ સાિાપ્રજક અુંતર, સ્િચ્છતાના પ્રસદ્ધાુંતો,
આપણા સૌથી સુંિેદનશીલતાને બચાિિા અને સુંક્રિણનું જોખિ ઘટ્ાડે છે તે ઘણા િપ્રહનાઓ સધી
િહત્િપૂણસ રહેશ,
ે તેથી િસ્તઓ િાચસ 2020, તેઓ પહેલા કે િી રીતે હતી તે પર પાછા ન આિિી
જોઈએ.
કોપ્રિડ -19 પસાર થશે અને અિે આ રોગચાળોિાુંથી બહાર નીકળીશ,
ું પરું ત તે સિય લેશે.
િોફે સર પ્રકરણ પટ્ે લ
િખ્ય તબીબી અપ્રધકારી અને કાપ્રડસ યોલોપ્રજસ્ટ્, યએચસીડબલ્ય
દપ્રક્ષણ એપ્રશયન આરોગ્ય ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ
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