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

11 માર્ચ 2021 

 

05 માર્ચ ના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 10 માર્ચના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) અમને બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 94 
કન્ફમચડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ  
 

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 30% ઓછા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથચ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 32 કિવેાય  

• ઈંગ્લેન્ડના (England), િર – પ્રમાણ કરતાાં ઓછા િરે, કે જે 100,000 િીઠ 61 િતાાં અને સાઉથ 
ઈસ્ટમાાં (South East) જે 100,000 િીઠ 38 િતાાં 

 

તારીખ 10 માર્ચના રોજ રોયલ સસેકસ કાઉન્ન્ટ િોસ્સ્પટલમાાં (Royal Sussex County Hospital) કોસવડ-
19 (Covid-19) સાથેના 27 ઈનપેશન્ટસ – અંિરના િરિીઓ િતાાં, કે જેમાાં 9 િરિીઓને નાજુક કે ચર્િંતાજનક 
કેરની જરૂર િતી. 
 
બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથચ શ ું થાય? 
 

િર અઠવાદડયે કોસવડ-19 ના (Covid-19) દ્રઢ કે કન્ફમચ દકસ્સાઓની સાંખ્યા ઓછી થવાની ર્ાલ ુરિ ેછે. આમ 
છતાાં પણ, તે મિત્વનુાં રિ ેછે કે બીજાઓ અને આપણા પોતાનુાં રક્ષણ કરવામાાં આપણે જે યોગ્ય સ્થાને મયાચિાઓ 
રાખી છે તે અનસુરવાનુાં ર્ાલ ુરાખીએ. િજી પણ કોઈ એવો મિત્વનો ભય- જોખમ રિ ેછે કે વળી પાછા આવા 
પ્રસારણમાાં વધારો થઈ શકે. આવા લોકડાઉનમાાંથી બિાર આવવા માટેના સરકારી સચૂર્ કે શેડયલૂનો આધાર 
ર્ેપના ઓછા િર- પ્રમાણથી આરોગ્ય સેવાઓ ઉપર રિલે િબાણ દૂર કરવ ુકે જેથી વધારે લોકોને તેઓના 
વેકસસનેશન મળી શકે. 
 
રોગિા િક્ષણો- મફત ટેસ્ટીંગ કે કસોટી 
 
કારણકે થોડાક- અમકુ લોકો, કે જેઓને કોસવડ-19 (Covid-19) થયો િોય, તેઓને રોગના લક્ષણો િોતા નથી, 
આંકડાઓ બતાવે તેના કરતાાં સસદટમાાં વધારે લોકોને આવો વાઈરસ િોય છે, એવી શકયતા રિ ેછે કે કોસવડ-19 
(Covid-19) થવાથી, જાણ્યા વગર બીજા લોકોને તે આપવામાાં આવી શકે.  
 
વિલેાસર આવા લોકોને સનસિત કરવાથી, આવા પ્રસારણની સાાંકળ કે ર્ેઈન ભાાંગવામાાં મિિરૂપ બનવાથી, શકય 
િોય તેટલી જલિીથી સામાન્ય જીવનમાાં પાછા વળી શકાય. આ કારણને લઈને, િવે રોગના લક્ષણોની તપાસ કે 
ટેસ્ટ કરવાનુાં સમગ્ર શિરે- સસદટમાાં સિલેાઈપવૂચક મફત મળી રિ ેછે.  
 
કોસવડ-19 (Covid-19) રોગના લક્ષણો માટેની સવનામલૂ્યે ટેસ્ટીંગની સગુમતા સાધવામાાં તમે અસ્વસ્થ િોવ ુતે 
જરૂરી નથી. આ અઠવાદડયે અમે સ્થાસનક ફામચસસઓમાાં ટેસ્ટીંગ અને જેઓને ઘરેથી દૂર નોકરી કરવાની જરૂર િોય 
તેવા લોકો માટે જગ્યા- સાઈટસ ઉપર ટેસ્ટીંગ કરવાની શરૂઆત કરી િતી. 
 

માધ્યસમક શાળાની- ઉંમરના બાળકો માટે સ્કૂલોમાાં રોગના લક્ષણોનુાં -મફત ટેસ્ટીંગ કરવાનુાં પણ યોગ્ય સ્થાને 
રાખવામાાં આવેલ છે, અને ઘરે ટેસ્ટીંગ કરવામાાં તે ફેરવીશુાં. આ ઉપરાાંત, સ્કૂલે જતા બાળકોના પદરવારો માટે 
અઠવાદડયાના બે વખત ટેસ્ટ કરવા તેઓને પ્રોત્સાદિત કરવામાાં આવશે.  
આ અઠવાદડયે, સ્કૂલો અને કોલેજીસે ટેસ્ટીંગ કરવા માટે આિયચપવૂચકના પ્રયત્ન કયાચ છે અને સાથોસાથ બાળકો 
પાછા સ્કૂલે સલામતરીતે જતા થયા છે. 
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જે નોકરીયાતો ઘરેથી કામકાજ કરી ન શકે તેમ િોય તેઓ માટે, બધાજ કિના કે પદરમાણના વેપાર- ધાંધાઓ 
આવા રોગના લક્ષણો માટે નોકરીના સ્થળે ટેસ્ટ કરવા ફ્રી કીટસનો ઉપયોગ કરવા મેળવવા સરકારને સીધા અરજી 
કરી શકે. 

રોગના લક્ષણોનુાં સવના મલૂ્યે કસોટી કે ટેસ્ટ કરવા માટેની સગુમતા માટેના જુિા જુિા માગોનો ખલુાસો અમારી 
વેબસાઈટ ઉપર આપેલ છે.  

જો તમે ઘરેથી દૂર નોકરી કરતા િોય અથવા સ્કૂલે જતા બાળકો િોય તો, કૃપા કરી સનયસમતરીતે તમારા રોગના 
લક્ષણોની મફત ટેસ્ટીંગ કરવાનુાં તમારુાં અઠવાદડક રૂટીન બનાવો. 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing

