
 

કોવિડ-19 (Covid-19) કકસ્સાઓ ઉપર આધાકરત પબ્લિક હલે્થ ટીમ દ્વારા અઠિાકડક વિિેદિ 
 
18 ફેબ્રઆુકર 2021 

 

12 ફેબ્રઆુરિના િોજથી સાત રિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાિ 17 ફેબ્રઆુરિના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- મારિતી ઉપિ 
િાખવામાાં આવે છે) અમને બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 
200 કન્ફમમડ કે સમસથિત રકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ  
 

• અગાઉના અઠવારડયા કિતાાં 43% ઓછા 

• કે જે 100,000 િિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવારડક િિ પ્રમાણે 69 કિવેાય  

• ઈંગ્લેન્ડના (England), િિ – પ્રમાણ કિતાાં ઓછા િિે, કે જે 100,000 િીઠ 102 િતાાં અને સાઉથ 
ઈસ્ટમાાં (South East) જે 100,000 િીઠ143 િતાાં 

 

તાિીખ 16 ફેબ્રઆુરિના િોજ િોયલ સસેકસ કાઉન્ન્ટ િોસ્સ્પટલમાાં (Royal Sussex County Hospital) 

કોસવડ-19 (Covid-19) સાથેના 63 ઈનપેશન્ટસ – અંિિના િિિીઓ િતાાં, કે જેમાાં 22 િિિીઓને નાજુક કે 
ચ િંતાજનક કેિની જરૂિ િતી. 
 

આિો અથથ બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે શ ુથાય? 
 

આ ખબૂજ સાિા સમા ાિ કિવેાય, કે આપણી સસરટ કે શિિેમાાં કોસવડ-19 (Covid-19) નો ફેલાવો લોકડાઉન 
િિસમયાન ઘણો બધો ઓછો થવા પામ્યો છે. 
 

આ માટે આપણે બધાજ લોકો અને વેપાિ- ધાંધાઓના પ્રયત્નો માટે આભાિી છીએ કે જેઓ લોકડાઉન િિસમયાન 
ઘિે િિતેા િોય છે અને જયાિે ઘિેથી દૂિ િોય ત્યાિે કોસવડના (Covid) સિુચિતતાના ઉપાયો અનસુિતા િોય છે. 
 

આપણે ગવમ કે અચભમાન લઈ શકીએ કે સિેિાશે બાકીના સસેકસ (Sussex) અને ઈંગ્લેન્ડ (England) કિતાાં 
બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) િવે િિ- પ્રમાણ ઓછો છે. 
 

પણ િજી સાંખ્યા ઘણી બધી ઊ ી છે. આપણો િિ- પ્રમાણ િવે નવેમ્બિ 2020 ની શરૂઆતના જેટલો સિખો છે કે 
જયાિે બીજી વખતે લોકડાઉનમાાં જવાની જરૂિ પડી િતી.  
 

આ નાજુક કે કટોકટીનુાં સ્વરૂપ કિવેાય કે આપણે બધાએ મિત્વના કાિણો સસવાય (સિકાિના ઘિે િિવેાના 
માગમિશમક અનસુિવાનુાં  ાલ ુિાખી અને જયાિે બિાિ જઈએ ત્યાિે આપણા સ્થાસનક સવસ્તાિની અંિિ િિીએ- ખાસ 
કિીને જયાિે ગિમ િવામાનની આગાિી કિવામાાં આવતી િોય. 
 
િેકવસિેશિિી પ્રગવત 
 

સસેકસમાાં (Sussex) 450,000 કિતાાં વધાિે લોકોએ િાલમાાં તેઓના પ્રથમ વેકસીનનો ડોસ લીધો છે. 
 

આ અઠવારડયે, NHS નો વેકસીનનો પ્રોગ્રેમ તેના મિત્વપણૂમ પ્રગસતના તબકકે પિોંચ્યો છે કે જયાિે સૌથી ઊ ી 
અગ્રતાવાળા જૂથોના િિકેિિેકને વેકસીન ઓફિ કિવામાાં આવ્ય ુછે. 
 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home


િાલમાાં વેસ્સસનેશન 65 ઉપિના લોકો અને જેઓને કોસવડમાાંથી (Covid) ઊ ો અને મધ્યમસિનો ભય િોય 
તેઓને ઓફિ કિવામાાં આવે છે, અને તેમાાં જેઓને તાજેતિમાાં શીલ્ડીંગ કે પરિિિક આવિણની યાિીમાાં ઉમેિો 
કિવામાાં આવ્યો િોય તેઓનો સમાવેશ થાય છે. 
 

િાલમાાં NHS આવા જૂથના લોકોને તેઓના સવસ્સસનેશનની એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કે નોંધ કિવા માટે આમાંત્રણ 
આપવા માટે સાંપકમ કિી િિી છે જયાિે તમાિો વાિો કે ટનમ આવશે ત્યાિે NHS દ્વાિા િિેકેિિેકનો સાંપકમ કિવામાાં 
આવશે. આવ ુતમારુાં આમાંત્રણ મેળવવા, કૃપા કિી ખાતિી કિો કે તમે સ્થાસનક જીપી (GP) સાથે િજજસ્ટડમ થયેલ 
છો. 
 
આવ ુતમારુાં આમાંત્રણ મેળવવા, કૃપા કિી ખાતિી કિો કે તમે સ્થાસનક જીપી (GP) સાથે િજજસ્ટડમ થયેલ છો. 
 

સસેકસ (Sussex) NHS કોસવડ-19 (Covid-19) વેકસસનેશન (vaccination) પ્રોગ્રામ સવષેની વધાિે 
મારિતી સસેકસ િલે્થ એન્ડ કેિ વેબસાઈટ ઉપિ મળી િિ ેછે.   
 
 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/

