
 

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

18 માર્ચ 2021 

12 માર્ચ ના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 17 માર્ચના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) અમને બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 85 
કન્ફમચડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ  
 

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 9.6% ઓછા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથચ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 29.2 કિવેાય    

• ઈંગ્લેન્ડના (England), િર – પ્રમાણ કરતાાં ઓછા િરે, કે જે 100,000 િીઠ 58.7 િતાાં અને સાઉથ 
ઈસ્ટમાાં (South East) જે 100,000 િીઠ 37.1 િતાાં 

  

તારીખ 17 માર્ચના રોજ રોયલ સસેકસ કાઉન્ન્ટ િોસ્સ્પટલમાાં (Royal Sussex County Hospital) કોસવડ-
19 (Covid-19) સાથેના 12 ઈનપેશન્ટસ – અંિરના િરિીઓ િતાાં. 

બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથચ શ ું થાય? 
શિરેમાાં- સસદટમાાં કોસવડ -19ના (Covid-19) દ્રઢ કે પાકા (કન્ફમચડ) કેસીસની સાંખ્યામાાં ઘટાડો ધીમો થવાની 
શરૂઆત થઈ છે – કે જે ઈંગ્લેન્ડ (England) અને સાઉથ ઈસ્ટમાાં (South East) આના જેવ ુસરખ ુવલણ 
જોવામાાં આવે છે. આ માટેનો અંશ- ભાગ ખલુાસો એ છે કે સ્કૂલો, નોકરી- રોજગારના સ્થળોમાાં અને કમ્યસૂનદટમાાં 
થતાાં ટેસ્ટીંગમાાં આવા રોગના નવા લક્ષણો માટે મફત કરવામાાં આવતી કસોટીને લઈને વધારે કેસીસ જોવા મળે છે. 

માર્ચ 29 સધુી ઘરે રિવેાનો આિેશ- સરૂ્ન અમલમાાં રિ ેછે. તે મિત્વનુાં રિ ેછે કે આણે બધા શકય િોય તેટલ ુ
બધ ુકરીને કેસીસની સાંખ્યા ઓછી લાવીએ. જયારે વેસ્સસનેશનનો પ્રોગ્રામ શરૂ કરવામાાં આવે ત્યારે લોકડાઉન 
તબકકાવાર ઉપાડી લેવાની સરકારની યોજનાનો આધાર ર્ેપ કે ઈન્ફેકશન પ્રમાણ ઓછુ થવાથી NHS ઉપર 
િબાણ દૂર કરી શકાય. 

રોગિા િક્ષણો માટે -મફત કસોટી- ટેસ્ટીંગ કરિાથી આપણિે સામાન્ય જીિિમાું પાછા આિિામાું 
મદદરૂપ બિશે  
રોગના લક્ષણો માટે મફત કસોટી- ટેસ્ટ કરવાનુાં, વેસ્સસનેશન્સ અને િાથ- મોઢુ- જગ્યા કે અંતર માટેના માગચિશચનો 
આ બધાજ સરકારના લોકડાઉનમાાંથી બિાર આવવાના રોડમેપ કે માગચિશચન આપતી વ્યવસ્થા કે યોજના માટે 
મિત્વના છે, જેથી કરીને આપણે જે વસ્ત-ુ સ્સ્થસત કરવામાાં ચકૂી ગયા (સમસ) તેમાાં આપણે પાછા આવી શકીએ. 

અમે જે કેસીસની સાંખ્યાનો દરપોટચ આપીએ છીએ તે ફકત અમે જાણતા િોય તે સવષે જ છે. કારણકે થોડાક- અમકુ 
લોકોને કોઈ પણ રોગના લક્ષણો ન િોવાથી પણ કોસવડ (Covid) થઈ શકતો િોવાથી, કમ્યસૂનદટમાાં મફત ટેસ્ટીંગ 
પ્રોગ્રામ ગયા અઠવાદડયે શરૂ કયો િોવાથી, આવા વાઈરસનો ફેલાવો અટકાવવામાાં તે મિિરૂપ બનશે.  

જે િરેકેિરેકને નોકરીએ જવાની જરૂર િોય અથવા ઘરથી દૂર રિવેાનુાં વોલન્ન્ટઅર કે સ્વેચ્છાપવૂચક કરતા િોય, 
અથવા જેઓના બાળકો સ્કૂલ અથવા નસચદરમાાં જતા િોય તેઓ બધાને અમે પ્રોત્સાદિત કરીએ છીએ કે તેઓ 
તેમના અઠવાદડક રૂટીનમાાં રોગના લક્ષણો માટે મફત ટેસ્ટીંગ કરવાનુાં સનયસમત બનાવે. બધીજ સવગતોનો ખલુાસો 
અિીંયા કરવામાાં આવેલ છે. 

જો જયાાં તમે નોકરી કરતા િોય ત્યાાં રોગના લક્ષણો જાણવા માટે મફત ટેસ્ટીંગ મળી રિતે ુન િોય તો તમે 
શિરેની આસપાસ આવેલ ફામચસસઓમાાં, િોવ ટાઉન િોલ (Hove Town Hall) અને મોલ્સકુમ્બ લેઝર સેન્ટરમાાં 
(Moulescoomb Leisure Centre) આ ઓનલાઈન સસમ્પટન- ફ્રી- ટેસ્ટ બકુીંગ સાઈટ મારફતે તમે બકુ 

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


કરાવી શકો.  જો તમને કોસવડ-19ના (Covid-19) કોઈ પણ લક્ષણો કે ચર્હ્નો િોય તો આ ટેસ્ટ કરાવવાનુાં યોગ્ય 
નથી, તો તમારે ઓનલાઈન ઉપર ફ્રી કોસવડ ટેસ્ટ બકુ કરાવવો જોઈએ (કે જેને PCR તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે   

  

િેક્સસિેશિિા પ્રોગ્રામિી પ્રગવત કે વિકાસ 

િાલમાાં 50 વષચની ઉપરની ઉંમરના િોય, અને જેઓ ખબૂજ ક્સલસનકલીરીતે વલ્નરેબલ કે સનબચળ િોય અથવા 
જેઓ નૈિાસનકરીતે વલ્નરેબલ િોય તેઓ િરેકને વેસ્સસનેશન્સ ઓફર કરવામાાં આવે છે. કૃપા કરી તમને આમાંત્રણ 
મળવાથી કે કિવેાથી તમારુાં વેકસસનેશન બકુ કરાવો. 

ભલે પછી તમે તમારુાં વેસ્સસનેશન કરાવ્ય ુિોય, તો પણ એ મિત્વનુાં રિ ેછે કે આપણે બધા માર્ચ 29 સધુી ઘરમાાં 
રિવેાનુાં ર્ાલ ુરાખીએ સસવાયકે જરૂરી કે અસનવાયચ િોય અને જયારે બિાર િોઈએ ત્યારે િાથ-મોઢુ- અંતર 
રાખવાના માગચિશચનો અનસુરીએ. 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

