
 
 

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

7 મેના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 12 મેના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં આવે 
છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 43 કન્ફમમડ કે 
સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
  

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 5% વધારે 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 14.8 કિવેાય   

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના િર- પ્રમાણમાાં સરખા કે જે 100,000 િીઠ 14.4 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 21.8 િતાાં   

બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથથ શ ું થાય? 
  
કેસના િર- પ્રમાણમાાં થોડીક ચઢઉતર કે ફ્લકયએુશનની અપેક્ષા િર અઠવાદડયે રાખી શકાય િાલમાાં સરખામણીમાાં 
સાંખ્યા ઓછી છે. 
 

સમગ્ર એસપ્રલ અને મેની શરૂઆતમાાં એકાંિરે િર- પ્રમાણ 100,000 િીઠ 20 નીચે રિય ુિત ુાં, કે જે ગયા વર્મ 
સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાાં આવ ુસરખ ુલેવલ જોવામાાં આવ્ય ુિત ુાં, અને િાલમાાં નવા કેસીસ અઠવાદડયા િીઠ સરેરાશ 
પાાંચની આસપાસ રિયા છે. આ બધાજ ગ્રપૂ્સ કે જૂથમાાં લાગ ુપડે છે કે જેમાાં બાળકો અને 60ની ઉપરનામાાં ચેપનુાં 
પ્રમાણ સૌથી ઓછુ છે. 
 

કોવિડ (Covid) હજી પણ આપણી સાથે રહિે છે 
 
જો કે થોડીક ચઢઉતરની અપેક્ષા રાખી શકાય, અને આવી ટકાવારીમાાં આવા િર- પ્રમાણનો વધારો જોવાનુાં કિી 
પણ સારુ ન કિવેાય – ભલે પછી થોડોક િોય. 
 
કોસવડ-19 (Covid-19) વાઈરસ િજી પણ આપણી કમ્યસૂનદટમાાં પ્રસાર કે ફેલાઈ રિયો છે અને, જયારે વધારે લોકો 
ભેગા થવાની શરૂઆત કરે ત્યારે, એવો ભય રિ ેછે કે આપણા બધા માટે તેનો ફેલાવો કિાચ ચચિંસતત બની રિ.ે 
 
આવા વાઈરસ કે સકૂ્ષ્મજ ાંતનેુ આગળ વધતા કે ફેલાતા અટકાવવામાાં, તે મિત્વનુાં રિ ેછે કે લોકો ટેસ્ટ- કસોટી 
કરાવતા રિ ેજેથી જેઓને કોસવડ (Covid) િોય તેઓના સાંપકમમાાં રિલે સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખી અને આવા 
પ્રસારણની ચેઈન્સ કે િારમાળાઓમાાં ભાંગાણ કરે. 
 

રોગના લક્ષણોવાળા િરેકે અવશ્ય PCR ટેસ્ટ કે કસોટી કરાવી અને તાત્કાચલક સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવો જોઈએ. 
આમ છતાાં પણ, બધા લોકોમાાંના ત્રીજા ભાગના લોકો કે જેઓને કોસવડ(Covid) થયો િોય તેઓને રોગના લક્ષણો 
બતાવતા િોતા નથી, કે જે કારણને લઈને સનયસમતરીતે રોગના લક્ષણોમાાંથી મકુત- સસમ્પટન – ફ્રી (લેટરલ ફલો- 
પાર્શ્મ પ્રવાિ) ટેસ્ટીંગ કરવાનુાં ઘણ ુમિત્વનુાં િોય છે. 
 
કોવિડિે (Covid) હરાિિા ટેસ્ટીંગ કરાિિાન ું કોઈ રૂટીિ બિાિો 
મફત કે ફ્રી સસમ્પટન- ફ્રી કોસવડ ટેસ્ટસ મેળવવાનુાં સરળ િોય છે અથવા તમારા ઘરે પિોંચતા તેને કરવામાાં આવી 
શકે અને અમે તમને તમારા અઠવાદડક રૂટીનમાાં તેને ભાગ બનાવવા પ્રોત્સાિીત કરીએ છીએ. 
 

જયારે કોઈ સસમ્પટન- ફ્રી લેટરલ ફલો કે પાર્શ્મ પ્રવાિવાળો ટેસ્ટ પોચિદટવ બતાવતો િોય તો, તમે પોતે સ્વયાં- 
એકાાંતવાસમાાં િો ત્યારે વધારે સાચા PCR ટેસ્ટ સાથે પદરણામને પાકુ કે કન્ફમમ કરવાની જરૂર રિ ેછે.  

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/free-and-convenient-rapid-covid-tests-now-available-everyone


 
 

 

જો તમને રોગના લક્ષણો િોય તો, કૃપા કરી સ્વયાં- એકાાંતવાસના માગમિશમનને  અનસુરી અને PCR ટેસ્ટની 
ઓનલાઈન ઉપર ગોઠવણ કરો અથવા119 ને ફોન કરી કોઈ એક ટેસ્ટીંગ સેન્ટરમાાં એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કરાવો 
અથવા તમારા ઘરે ટેસ્ટ દકટ પિોંચતી કરાવો.  
 
જયારે સ્િયું- એકાુંતિાસ કરો ત્યારે સપોટથ 
 

કોસવડના (Covid) કોઈ પણ પ્રથમ રોગના લક્ષણો અથવા કોઈ પણ પ્રકારના પોચિદટવ કોસવડ (Covid) ટેસ્ટ 
પછી, િરેકેિરેક બીજી કોઈ વ્યક્તતને સરુચક્ષત રાખવા તાત્કાચલક સ્વયાં- એકાાંતવાસ કરવાનુાં એ સલામત અને 
જવાબિારીવાળી વસ્ત-ુ ક્સ્થસત કિવેાય.  
 

અમે જાણીએ છીએ કે સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવાથી અસ્વસ્થતા, અગવડતા અને નાણાકીય દફકર- ચચિંતા ઊભી થઈ 
શકે. જો તમે કામકાજ કે નોકરી કરી ન શકો કારણકે તમારે એકાાંતવાસ રાખવાની જરૂર િોય તો નાણાકીય મિિ  
કાઉક્ન્સલ કિાચ ઓફર કરી શકે. વધારાનો સપોટમ , કે જેમાાં સમાવેશ થાય છે ખોરાક સાથેની મિત્વની ચીજ- 
વસ્તઓુ માટે તાકીિની મિિ, અમારી કમ્યસૂનદટ િબ Community Hub માાંથી મળી રિ ેછે. 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

