
કોવિડ-19 (Covid-19) કકસ્સાઓ ઉપર આધાકરત પબ્લિક હલે્થ ટીમ દ્વારા અઠિાકડક વિિેદિ 
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9 એપ્રિલના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 14 એપ્રિલના િપ્રસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોપ્રવડ-19 ના (Covid-19) નવા 37 
કન્ફમમડ કે સમપ્રથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
 
  

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 14% ઓછા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર િમાણે 12.7 કિવેાય  

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના િર- િમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 18.3 િતાાં     
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- િમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 27.9 િતાાં  

 

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

આ અઠવાદડયે બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) વળી પાછા દ્રઢ કે કન્ફમમ કોપ્રવડ-19ના (Covid-

19) દકસ્સાઓની સાંખ્યા ઓછી થવા પામી છે. ગયા વરે્ષ ઉનાળાના અંતે જે િર-િમાણના ઓછા લેવલ િતાાં 
તેટલાજ સરખા િવે પાછા થયા છે.  
 

પણ અમારે રિવેાસીઓને અવશ્ય યાિ િેવડાવવાનુાં રિ ેછે કે અમે જાણતા િોય તેવા લોકોમાાંથી આ ફકત- કેવળ 
દકસ્સાઓ છે કે જેઓ ટેસ્ટ કે કસોટીમાાં પોઝિદટવ રિયા િોય.  
 

જયારે NHS નો વેકપ્રસનેશન માટેનો િોગ્રામ િરેકેિરેકને પિોંચવાનો શરૂ થાય ત્યારે આવા રોડમેપ કે માગમિશમન 
આપતી યોજનાની િગપ્રત આવો રિલે વાઈરસ કે અપ્રતસકૂ્ષ્મજ ાંત ુઆગળ વધતા અટકાય તેના ઉપર આધાદરત િોય 
છે. 
 
કસોટી કે ટેસ્ટીંગિે વિયવમતક્રમ (રૂટીિ) બિાિો 
 

કોપ્રવડ-19 (Covid-19) સાથેના ત્રણ લોકોમાાંના એકને રોગના લક્ષણો િોતા નથી. આ કારણને લઈને, અમે 
બધાજ રિવેાસીઓને તેઓના અઠવાદડક રૂટીનના કોઈ એક ભાગ તરીકે પ્રનયપ્રમતરીતે રોગના લક્ષણોનુાં મફત 
ટેસ્ટીંગ કરાવવા િોત્સાિીત કરીએ છીએ. 
 

આવા પ્રસસ્ટમ- ફ્રી લેટરલ કે પાર્શ્વીય ફલો ટેસ્ટ મફત િોય છે, તમારે તે માટે તેના નાણા ચકૂવવાની જરૂર નથી, 
અને તે તમારા પોતાના સમયે તમારા ઘરે તમે કરી શકો. તમે તે ફામમપ્રસસ અને શિરેની આસપાસના સેન્ટરોમાાંથી 
મેળવી શકો અથવા તમારા ઘરના સરનામે તે સીધા તમને પિોંચતા કરવામાાં આવી શકે. કેવીરીતે તમારા ફ્રી ટેસ્ટ 
દકટસ મેળવવા પ્રવરે્ષની પ્રવગતો બધીજ અિીંયા છે.   
  
45s િર્થિી ઉપરિા િોકોિા િેકવસિેશિ વિસ્તારિામાું આિે છે 
 

45 વર્ષમની ઉંમરના િરેકેિરેક િવે તેઓનુાં વેકપ્રસનેશન નોંધાવી શકે છે. અત્યારસધુી બોલાવવામાાં આવતા બીજા 
બધા જૂથોના આ વધારામાાં છે કે જેમાાં જે લોકો ક્લલપ્રનકલી કે નૈિાપ્રનકરીતે ખબૂજ વલ્નરેબલ કે પ્રનબમળ િોય, અને 
જેઓને આરોગ્યની કોઈ મિત્વની સ્સ્થપ્રત િોય, અને જેઓ પગાર વગરના કેરસમ િોય તેનો સમાવેશ કરવામાાં આવે 
છે. જો તમને આમાંત્રણ આપવામાાં આવ્ય ુિોય તો, કૃપા કરી શકય િોય તેટલી જલિીથી તમારો જેબ બકુ કરાવો.  

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

