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19 ફેબ્રઆુરિના િોજથી સાત રિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાિ 23 ફેબ્રઆુરિના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- મારિતી ઉપિ િાખવામાાં 
આવે છે) અમને બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 146 કન્ફમમડ કે 
સમસથિત રકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ  
 

• અગાઉના અઠવારડયા કિતાાં 27% ઓછા 
• કે જે 100,000 િિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવારડક િિ પ્રમાણે 50 કિવેાય  

• ઈંગ્લેન્ડના (England), િિ – પ્રમાણ કિતાાં ઓછા િિે, કે જે 100,000 િીઠ 120 િતાાં અને સાઉથ ઈસ્ટમાાં 
(South East) જે 100,000 િીઠ 82 િતાાં 

 

તાિીખ 24 ફેબ્રઆુરિના િોજ િોયલ સસેકસ કાઉન્ન્ટ િોસ્સ્પટલમાાં (Royal Sussex County Hospital) કોસવડ-19 
(Covid-19) સાથેના 51 ઈનપેશન્ટસ – અંિિના િિિીઓ િતાાં, કે જેમાાં 18 િિિીઓને નાજુક કે ચ િંતાજનક કેિની જરૂિ 
િતી. 
 

આિો અથથ બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે શ ુથાય? 
બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) વળી પાછા રકસ્સાઓ ઘટી ગયા છે. ઈંગ્લેન્ડના (England) બધાજ સ્થાસનક 
સત્તાવાળાઓમાાં અમાિા િિ- પ્રમાણ અમને સૌથી ની ે 10% માાં મકેૂ છે. 
 

જો કે આપણે સા ા માગે જઈ િિયા છીએ, કે જેમાાં આપણે ખબૂજ કે અત્યાંત ઊ ા સ્થાનોમાાંથી ની ે આવ્યા છીએ, છતાાં િજી 
પણ આપણે ઘણ ુબધ ુકિવાનુાં િિ ેછે. અટકાવવાનુાં િજી પણ મિત્વનુાં િિ ેછે, અને આપણે િજી પણ લોકડાઉનમાાં છીએ. કૃપા 
કિી તમે જે સારુ કે સાંતોષકાિક કાયમ કિી િિયા છો તે  ાલ ુિાખો. 
 

સિકાિ ઈંગ્લેન્ડમાાં (England) ક્રસમકિીતે લોકડાઉન ઉપાડી લેવાનો તેઓનો કાયમક્રમ શેિ કિે છે. આ એવુાં કાંઈ છે કે જેની 
આપણે બધા અપેક્ષા િાખી શકીએ, પણ આ કોઈ એક િોડમેપ કે લક્ષ્ય સસધ્ધ કિવા માટેની કાયમયોજના છે તે મને દ્રઢ કે પાકુ 
કિવાની ઈચ્છા છે. આ તાિીખોએ પ્રસતબાંધ કે મયામિાઓ ફકત ત્યાિેજ ઉપાડી લેવામાાં આવે, કે જયાિે આપણે આ વાઈિસ કે 
અસતસકૂ્ષ્મજ ાંતનેુ સનયાંત્રણ િઠેળ લાવી શકીએ. તેથી કૃપા કિી માગમિશમન અનસુિતા િિી, ટેસ્ટ કે કસોટી કિાવી અને જયાિે 
તમાિા તિફથી શકય બને ત્યાિે તમારુાં વેકસીન બકુ કિાવો. 
 
િેકવસિેશન્સિી અધતિ માકહતી 
આ અઠવારડયે વેકસસનેશન માટેના આમાંત્રણો જેઓ અનૌપ ારિક કેિસમ િોય અને જે લોકો લસનિંગ રડસચબચલરટ િજજસ્ટિ ઉપિ 
િોય તેઓને મોકલવામાાં આવી િિયા છે. જો તમને િજી સધુી આવ ુઆમાંત્રણ મળ્ય ુન િોય તો કૃપા કિી તમાિા જીપી (GP) 
પાસેથી મારિતી મેળવવાની િાિ જોશો. 
 

જો તમને વિલેાસિ વષમમાાં કોઈ વેકસસનેશન ઓફિ કિવામાાં આવ્ય ુિોય, અને જો તમે તે અગાઉ લીધ ુન િોય તો, કૃપા કિી 
શકય િોય તેટલી જલિીથી એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કિો કે નોંધાવો. જેઓ  65 વષમની વયના અથવા તેનાથી મોટા, ક્લલસનકલીિીતે 
ખબૂજ વલ્નિેબલ કે પ્રિાયમ થઈ શકે તેવા િોય, આગળની િિોળના િલે્થ અથવા સોશ્યલ કેિ વકમિ, અથવા જેઓ કેિસમ 
અલાવન્સ માટે યોગ્યતા ધિાવતા િોય, તેઓને માટે ઝડપી માગમ કે ઉપાય નેશનલ બકુીંગ સસન્સ્ટમ માિફતે બકુ કિાવો, 
બ્રાઈટન સેન્ટિમાાં (Brighton Centre) જાઓ. 
 

ભલે તમને કોસવડ (Covid), થયો િોય તો, તમાિે િજી પણ તમારુાં પોતાનુાં અને બીજાઓનુાં િક્ષણ કિવા વેકસીન મેળવવાની 
જરૂિ િિ ેછે. 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


જે કોઈ વેકસીન મેળવવા માટે અસનસિત િોય અથવા ચ િંસતત િોય તો, હુ ાં તેઓને યાિ િેવડાવવાની ઈચ્છા િાખ ુછાં કે 
મરિનાઓ સધુીની ટેસ્ટીંગ કે તપાસે એવ ુપિુવાિ કયુમ છે વેકસીન્સ સલામત છે. તેની કસોટી બધીજ ઉંમિના પખુ્તવયનાઓ, 
શે્રણીબધ્ધ આિોગ્યની સ્સ્થસતઓવાળા અને જુિી જુિી એથસનક ભસૂમકાના લોકો સાથે કિવામાાં આવી છે.  
 

અને જેઓ કોઈ ચબચઝ કે પ્રવસૃતમય વેકસસનેશન સેન્ટિમાાં જવા માટે ઘિ છોડવા સવષે ચ િંસતત િોય તો, કૃપા કિી ધીિજ કે 
રિિંમત િાખશો કે તે સલામત િોય તેવ ુસનસિત કિવા િિેક સાવ ેતી િાખવામાાં આવે છે, અને જો તમને ત્યાાં જવા માટે 
સપોટમની જરૂિ જણાય તો તે મળી િિ ેછે. 
 

કોસવડ-19 (Covid-19) વેકસસનેશન પ્રોગ્રામ સવષેની વધાિે મારિતી સસેકસ િલે્થ એન્ડ કેિ વેબસાઈટ માાં મળી િિ ેછે.  

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

