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

23 એપ્રિલના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 29 એપ્રિલના િપ્રસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોપ્રવડ-19 ના (Covid-19) નવા 49 

કન્ફમમડ કે સમપ્રથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
 

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 26% વધારે 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર િમાણે 16.8 કિવેાય     

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના િર- િમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 19 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- િમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 24.8 િતાાં 

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

બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) આ અઠવાદડયે કોપ્રવડના (COVID-19) દ્રઢ કે કન્ફમમડ કેસીસ કે 
દકસ્સાઓની સાંખ્યા ઓછી રિી છે પણ તેમાાં થોડોક વધારો થયો છે. 

તારીખ 23 એપ્રિલ સધુીની િપ્રસધ્ધ થયેલ માદિતી 60 વયની ઉપરના લોકોમાાં કોઈ દરપોટમ કરવામાાં આવેલ 
કેસીસ બતાવતા નથી. આ કોઈ એક પ્રસધ્ધ્ધ છે કે જેનો આપણે અંિાજ ઓછો કરવો ન જોઈએ. જો કે િાલમાાં મોટા 
ભાગના લોકોને ઓછામાાં ઓછો તેઓનો વેકપ્રસનનો િથમ ડોસ મળી ગયો િશે, પણ તે પ્રનયાંત્રણો અનસુરવા 
માટેના ચાલ ુિયત્નોને લઈને તે નીચે રિયા છે. 
સ્કિૂો અિે કોિેજો 

જયારે બીજી બધી વયના િર-િમાણ ઓછા રિયા છે, ત્યારે આપણે સ્કૂલની વયના બાળકો અને યવુાનોમાાં 
સાંખ્યાબાંધ દકસ્સાઓ- કેસીસ જોયા છે. સ્કૂલો અને કોલેજો ખલુ્લા રિવેાને લઈને કોઈ પણ સ્વયાં- એકાાંતવાસની 
જરૂદરયાત માટેનો અથમ એવો થાય કે મોઢા- મોઢ પ્રશક્ષણ ચકૂી જવામાાં આવે છે. 

ફકત થોડાક કેસીસને લઈને પ્રશક્ષણ ઉપર મોટી અસર થઈ શકે. સ્કૂલોની બિાર જયારે ભેગા કે પ્રમશ્રણ થવાનુાં િોય 
ત્યારે કૃપા કરી સરુક્ષક્ષત અંતર રાખી અને જૂથ- ગ્રપૂની સાઈઝ કે િમાણ અને બિાર મળવાના પ્રનયમોને વળગી 
રિશેો. 
કોવિડિા (Covid) ફેિાિાિે અટકાિિા ટેિો – સ્િભાિ જાળિી રાખો 

‘િાથો, મોઢુ, જગ્યા- અંતર અને તાજી િવા’ની સાથોસાથ વેક્સસનેશન્સ, ટેસ્ટીંગ કરવાનુાં અને એકાાંતવાસ સાંબાંધીત 
સારી ટેવો જાળવી રાખીએ તે અત્યાંત મિત્વનુાં રિ ેછે. હુાં એવ ુજાણ ુછાં કે હુાં આ િર અઠવાદડયે કહુ છાં પણ શા માટે 
આપણને તેની િજી જરૂર છે તે આપણે અવશ્ય ભલૂી જવ ુન જોઈએ. 

કોપ્રવડ (Covid) િજી પણ આજુબાજુમાાં રિલે છે, િજી પણ તે જોખમભરેલ રિલે છે, અને તેનો ફેલાવો અટકાવવા 
આપણે બધ ુજ કરવાની જરૂર રિ ેછે. આ એકજ સરખી સરળ કાયમવાિી છે કે જે આપણે યાિ રાખી અને તેનુાં 
પનુરાવતમન કરવાની જરૂર રિ ેછે. 

િવે માસ્ક કે મખુવટો સાથે રાખી, જગ્યા- અંતર રાખવાનુાં અને સેપ્રનટાઈઝર કે સ્વચ્છકારીનો ઉપયોગ કરવાનુાં એ 
જયારે તમે ઘર છોડો ત્યારે ચાવીઓ અને તમારો ફોન લેવા જેવ ુસરખ ુબન્ય ુછે. 



િેક્સસિેશન્સ 

વેક્સસનેશન્સ ઉંમર- વયના જૂથો કે ગ્રપૂ્સમાાં જલિીથી ચાલી રિય ુછે. કોઈ પણ વ્યક્સત 42 વર્મની ઉંમરના અને 
તેનાથી ઉપરના િવે યોગ્યતા ધરાવે છે. જો તમે આ ઉંમરની નજીક આવી રિયા િો તો કૃપા કરી તપાસ કરી અને 
તમારાથી શકય બને તેટલી જલિીથી એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કરાવો. જેઓને આરોગ્યને લગતી ક્સ્થપ્રત િોય, પગાર- 
વેતન વગરના કેરસમ અને િલે્થ અને કેર વકમરો િોય તેને ઓફર કરવાનુાં ચાલ ુછે. 
જેઓ યોગ્યતા ધરાવતા િોય, અને જેઓને વેક્સસનેશન મેળવવા સપોટમની જરૂર િોય તેઓને માટે િાલમાેઃ 

• નાની શાાંપ્રતપવૂમકની સેશનો બકુ કરાવી શકાય 

• તમારી સાથે જવા બદડઝ (ભાઈ કે પ્રમત્ર) મળી રિશેે 

• િર અઠવાદડયે સમગ્ર શિરેમાાં મોબાઈલ સ્થળો િોય છે 

• તમારી એપોઈન્ટમેન્ટમાાં જવા માટે મફત – ફ્રી ટે્રન્સ્પોટમ 

અને તમે તમારા પોતાના પ્રમત્રો અને કુટુાંબને પણ વેક્સસનેશન મેળવવા મિિરૂપ બની શકો. તે કેવી રીતે મેળવી 
શકાય અને તેઓને રિલે કોઈ પણ િશ્નોની ચચામ તેઓની સાથે સીધી કરો. ઘણા બધા જવાબો સસેકસ Covid-

19 િેક્સસિેશિ િોગ્રામ િેબ પાિા ઉપર મળી શકે.   

 
ટેસ્ટીંગ – કસોટી કરાિિા 

િાલમાાં પ્રનયપ્રમતરીતે રોગના લક્ષણો માટે- ફ્રી ટેસ્ટીંગ કરવાનુાં પિલેા કરતાાં વધારે સરળ બન્ય ુછે. તમે 
ઓિિાઈિ ટેસ્ટસ ઓડથર  કરી શકો, શિરેમાાં લગભગ બધી ફામમપ્રસઓમાાંથી તે મેળવી શકો અથવા તમારી િજીક 
ટેસ્ટ બ ક કરો  

જયાાં કોઈ રોગના લક્ષણો જોવામાાં ન આવે ત્યાાં, આવા દકસ્સાઓ જાણવા આપણા માટે જલિીથી ટેસ્ટીંગ 
કરાવવાનો કોઈ એક શે્રષ્ઠ ઉપાય કિવેાય અને પ્રમત્રો, કુટુાંબ, સાથીિારો અને સાથે અભ્યાસ કરનારાઓમાાં તેનો 
ફેલાવો રોકવા જલિીથી સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખો. 

અને જેઓમાાં આવા રોગના લક્ષણો જોવામાાં આવે ત્યાાં કૃપા કરી જલિીથી ટેસ્ટ કરાવવાનો ઉપયોગ કરશો નદિ, 
તમારે અવશ્ય PCR ટેસ્ટ બ ક કરાિિો જોઈએ . શિરેમાાં ટેસ્ટ- કસોટી કરાવવા માટે ઘણી બધી ક્ષમતા છે, જેથી 
પદરણામો જલિીથી પાછા મળી શકે.  

હુાં જાણ ુછાં િરેક વ્યક્સત માટે કે જેઓ ટેસ્ટમાાં પોક્ષઝદટવ કે િકારાત્મક રિયા િોય અથવા સાંપકમમાાં િોય, તેઓને માટે 
સ્વયાં-એકાાંતવાસ રાખવાનુાં સરળ િોત ુનથી, પણ તે મિત્વનુાં છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્સતને કે જેઓને જરૂર િોય 
તેઓ પરૂા 10 દિવસો માટે ઘરે રિ.ે 

જો તમને સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવાનુાં મશુ્કેલ બને તેમ િોય તો, તમે તમારા અથિા બીજી કોઈ એક વ્યક્સત માટે 
મદદ મેળિિા વિિુંતી કરી શકો.  
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