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19 માર્ચ ના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 24 માર્ચના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) અમને બ્રાઈટન િોવમાાં (Brighton & Hove) કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 114 
કન્ફમચડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ  
 

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 36% વધારે 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથચ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 39.2 કિવેાય     

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 34.1 િતાાં  
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 55.7 િતાાં 

   

બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથચ શ ું થાય? 
ઓટમ કે પાનખર – શરિ ઋતનુી શરૂઆતના સમયથી, છેલ્લા ત્રણ અઠવાદડયાઓમાાં સ્થાસનકરીતે થોડાક સૌથી 
ઓછા કેસનુાં પ્રમાણ જોવામાાં આવ્ય ુછે. 

જો કે આ અઠવાદડયે િર- પ્રમાણમાાં વધારો થયો છે, પણ તે એક પખવાદડયા પિલેાની સરખામણીમાાં તે સ્કૂલો, 
ફરીથી પરેૂપરૂી ખલુતા પિલેાાં િરરોજના વધારાના ત્રણ કેસ સમાનાથચ કિવેાય. 

એવી સાંભાવના રિ ેછે કે આવો વધારો સ્કૂલોમાાં, નોકરી- રોજગારના સ્થળોમાાં અને કમ્યસૂનદટમાાં સસમ્પટન- ફ્રી 
ટેસ્ટીંગ એટલેકે રોગના લક્ષણોની મફત કસોટી કરવાની શરૂઆતના પદરણામના ભાગે િોઈ શકે. રોગના લક્ષણો 
વગરના વધારે કેસીસ કે દકસ્સાઓનુાં સનિાન કરવામાાં આવે છે કે જેનો અથચ એવો થાય કે આવો કાયચક્રમ કે પ્રોગ્રામ 
લોકોમાાં સફળતાપવૂચક પિોંર્ી રિયો છે કે જેઓને કોસવડ -19 (Covid-19) નો ર્ેપ થયો િોય તે જાણતા ન 
િોવાથી, તેઓને સ્વયાં- એકાાંતવાસ કરી અને આવો વાઈરસ ફેલાય તે પિલેાાં તેને આગળ વધતા ઘેરી લેવામાાં 
આવે. 

અમે પ્રોત્સાિીત કરીએ છીએ કે નોકરી કરતા િરેકેિરેકને અથવા જેઓ ઘરેથી વોલન્ન્ટઅર કરતા િોય, અથવા 
જેઓના બાળકો સ્કૂલ અથવા નસચદરમાાં િોય, તેઓને તેઓના અઠવાદડક રૂટીનના ભાગ તરીકે સનયસમતરીતે રોગનુાં 
મફત ટેસ્ટીંગ કરાવવુાં. આ બધીજ સવગતોનો અિીંયા ખલુાસો કરવામાાં આવ્યો છે  

 

તમે જયાાં નોકરી કરતા િો ત્યાાં રોગના લક્ષણોનુાં મફત ટેસ્ટીંગ કરાવવાનુાં મળી રિતે ુન િોય તો, તમે શિરેની- 
સસદટની આસપાસ આવેલ ફામચસસઓમાાં અથવા િોવ ટાઉન િોલમાાં (Hove Town Hall) આ ઓનલાઈન 
સસમ્પટન- ફ્રી ટેસ્ટ બકુીંગ સાઈટ મારફતે બકુ કરાવી શકો. 

 

પ્રવતબુંધો કે મયાચદાઓ માટે 29 માર્ચથી ફેરફાર 

િવે પછીના સોમવાર તારીખ 29 માર્ચના રોજથી સ્ટે એટ િોમ એટલેકે ઘરે રિવેાના સનયમોનો અંત આવે છે, અને 
છ લોકો સધુીના ગ્રપૂ્સ કે જૂથ અથવા કુટુાંબ- પદરવારના માણસો બિાર મળી શકશે. વ્યવસ્સ્થતરીતે રર્ના 
કરવામાાં આવતા બિારના આઉટ ડોર સ્પોટચસ માટે વળી પાછી પરવાનગી આપવામાાં આવશે. પણ આપણા 
સ્થાસનક સવસ્તારની બિાર મસુાફરી કરવાનુાં અને ઘરની અંિર મળવાની િજી પણ પરવાનગી નથી. 

આપણે આવા ર્ેપનુાં સારી રીતે સનયાંત્રણ કરવાનુાં ર્ાલ ુરાખવ ુપડશે – કે જેમાાં સમાજજક અંતર રાખવાનુાં, જયાાં 
સધુી પરવાનગી ન મળે ત્યાાં સધુી બીજાઓ સાથે સમકસ નદિ થવાનુાં, િાથો સાફ કરવાના અને મખુવટો (માસ્ક) 
પિરેવાનુાં જયાાં સધુી કિવેામાાં આવે ત્યાાં સધુી તે ર્ાલ ુરાખવ ુજોઈએ. 
 
જો આપણે બધા સાવર્ેતીપવૂચક આગળ વધીએ તો, આપણે કોઈ પણ ભાસવ રોગના ફેલાવાનો ભય ઓછો કરી, 
જીંિગીઓ બર્ાવી અને વધારે સામાન્ય જીવનમાાં પાછા વળી શકીશુાં.  

https://www.brighton-hove.gov.uk/communitytesting
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services


 

કમ્યવૂિકટમાું િેકવસિેશન્સ  

જે લોકો ક્લલસનકલી વલ્નરેબલ કે સનબચળ િોય અથવા જેઓ 50 વર્ચની ઉપરના િોય તેઓને 29 માર્ચ પિલેાાં 
તેઓનુાં વેસ્લસનેશન બકુ કરાવવા NHS લોકોને સવનાંતી કરે છે. જો તમને તમારુાં આમાંત્રણ મળ્ય ુિોય તો, કૃપા 
કરી કોઈ પણ સવલાંબ કયાચ વગર તમારી એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કરાવો. 

િરેકેિરેકને ઈન્યનૂાઈઝડ કે ર્ેપમકુત થવાની સમાન તક આપવા, કોઈ એક નવી મોબાઈલ વેસ્લસનેશન સસવિસની 
શરૂઆત કરવામાાં આવી છે જે શિરેની આસપાસ કમ્યસૂનદટઝની મલુાકાતે જાય છે. જે સ્થાસનક લોકો વેસ્લસનેશન 
માટે યોગ્યતા ધરાવતા િોય તેઓને આ મોબાઈલ સસવિસ તેઓના સવસ્તારમાાં કયારે મલુાકાતે આવશે તેની માદિતી 
તમારી જીપી (GP) સર્જદર દ્વારા અને સ્થાસનક દુકાનોમાાં અને બબઝનેસીસમાાં જાિરેાત કરવામાાં આવશે. 

જેઓને તેઓની વેસ્લસનેશન એપોઈન્ટમેન્ટમાાં જવા માટે મસુાફરી કરવાના કોઈ સાધનો ન િોય તેવા લોકોને 
મિિરૂપ બનવા મફત ટે્રન્સ્પોટચ સસવિસીસની પણ શરૂઆત કરવામાાં આવી છે, કે જે તેમને ત્યાાં લઈ જઈ અને પાછા 
લાવવામાાં મિિરૂપ બનશે. બકુીંગ સસવિસ સોમવારથી શકુ્રવાર, સવારના10:00-13:00 અને બપોરના 14:00-

17:00 વચ્ર્ે 0300 303 8060 ઉપર ફોન કરવાથી મળી રિ ેછે. 

 


