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14 મેના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 19 મેના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 54 કન્ફમમડ કે 
સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
 

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 39% વધારે 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 18.6 કિવેા 
• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે ઊચા કે જે 100,000 િીઠ 11.9 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે નજીકના કે જે 100,000 િીઠ 21 િતાાં   

   

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

આપણે છેલ્લા અઠવાદડયામાાં બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) 39% ના કન્ફમમડ કે સમસથિત 
કેસીસનો વધારો જોયો છે. આપણે એ યાિ રાખવાની જરૂર રિ ેછે કે જયારે એકાંિરે શિરેમાાં િર- પ્રમાણ 
સરખામણીમાાં ઓછુ રિય ુછે, ત્યારે થોડીક સાંખ્યાના કેસીસ આવા ડબલ દડજજટવાળા વધારાનુાં કારણ કે ખલુાસો 
બની શકે. 
 
તેમ છતાાં પણ, આવા વધારાને ગાંભીર તરીકે લેવાની જરૂર રિ ેછે- ખાસ કરીને જયારે િાલમાાં માગમિશમન આપતી 
લોકડાઉનની વ્યવસ્થા કે ગોઠવણ (રોડમેપ) તબકકા 3 માટે સ્થળાાંતર થયેલ છે, અને આપણે વળી પાછા ઘરની 
અંિર ભેગા થઈ શકીએ. 
 
આ અઠવાદડયે સૌથી મોટી સાંખ્યાના કેસીસનો વધારો યવુાન પખુ્તવયનાઓમાાં રિયો છે, કે જેઓ આવી ઘરની 
અંિરના આસતથ્યના સ્થળોમાાં સામાજજક બનવા આ નવી છૂટનો લાભ લેનારાઓમાાં પ્રથમ બનવાની સાંભાવના છે. 
 

આવા થોડાક વધારાનો અથમ એવો થાય કે 100,000 રિવેાસીઓના િીઠનો આપણો િર િવે સાઉ ઈસ્ટ (South 

East) કરતાાં વધારે ઊચો રિયો છે, અને જે સમગ્રરીતે ઈંગ્લેન્ડ (England) જેટલો લગભગ સરખો છે. 
 
આવી મયામિાઓમાાં છૂટછાટ મશુ્કેલીઓથી મળી છે. લોકડાઉનમાાં પાછા જવાનુાં ખબૂજ ખરાબ કિવેાય કારણકે 
કોસવડ (Covid) વળી પાછો ફેલાવાનો શરૂ થયો છે.  
 
બ્રાઈટિ અિે હોિિે (Brighton & Hove) સ રક્ષિત રાખિા િેક્સસિેટ કરો 
 
તમે સમાચારમાાં જોય ુિશે કે ઈન્ન્ડયાની (India) અંિર પ્રથમ વખત સનસિત બનનાર (B1.617.2) દફકર- 
ચચિંતાવાળો આવો વેદરઅન્ટ કે રૂપાાંતર વધારે પ્રસાર થઈ થઈ શકે તેવો િેખાય છે અને તે કોઈ એક રાષ્ટ્રીયરીતે 
ચચિંતાવાળુ કારણ બન્ય ુછે. શકય િોય તેટલી જલિીથી તમે વેક્સસનેટ કરાવો એ તમારા પોતાના અને બીજાઓને 
રક્ષણ આપવાનો શે્રષ્ટ્ઠ માગમ છે. 
 

જો તમારુાં વેક્સસનેશન બકુ કે નોંધાવા તમને આમાંત્રણ આપવામાાં આવ્ય ુિોય, પણ તમે તે કયુમ ન િોય, તો પણ 
િજી પણ તે બહુ મોડુ ન કિવેાય, આવ ુઆમાંત્રણ ખલુ્લ ુરિલે છે. 36 વર્મની વયના ઉપરના િરેક ઓનલાઈન  

ઉપર બકુ કરાવી શકો અથવા 119 ને ફોન કરો. જો તમે કોઈ એક મખુ્ય વેક્સસનેશન સેન્ટરોમાાં જઈ ન શકો તો 
સવકલ્પો િોય છે. અને જો તમારા વેક્સસનેશન સેન્ટરમાાં જવા માટે કોઈ નડતર કે અવરોધ િોય તો, જે લોકો પાસે 
જવા માટે કોઈ સાધનો ન િોય તેઓને માટે ફ્રી રેન્સ્પોટમ સસવિસની સવગતો અિીંયા  છે. 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/vaccinations


આપણે જે લોકડાઉન િરસમયાન આરોગ્યશાસ્ત્રની ટેવો શીખ્યા િતાાં તે ચાલ ુરાખવાનુાં સમાનરીતે મિત્વનુાં રિ ેછે.   
 
ઘરિી અંદર કરતાું બહાર િધારે સ રક્ષિત છે 

િાલમાાં કેવળ આપણે ઘરની અંિર મળી શકીએ, તેનો અથમ એવો થતો નથી કે આપણે તેમ કરવુાં જોઈએ. 

લાાંબા સમય- ગાળા માટે, જુિા જુિા લોકો સાથે ઘરની અંિર રિવેાથી કોસવડ-19 (Covid-19) ફેલાવાના 
જોખમ-ભયમાાં મિત્વપણૂમરીતે વધારો થઈ શકે.  

િજી પણ બિાર મળવાનુાં સૌથી સલામતભયુમ કિવેાય – આપણા સ્થાસનક વેપાર- ધાંધાઓએ ઘણી બધી ખલુ્લી 
િવામાનવાળી જગ્યાઓનુાં સનમામણ કયુમ છે, કે જે સલામત અને આરામિાયક િોય છે. પણ જો િવામાન તમને 
ઘરની અંિર ફરજ પાડે તો, તમે ઓછા સમય માટે અંિર રિો તેની ખાતરી કરી અને બીજા લોકો સાથે વધારે 
પડતા નજીક બેસવાથી દૂર રિો. 

અમે સ્પષ્ટ્ટ છીએ કે ઘરની અંિર રિી અને બારીઓ ખલુ્લી રાખો જેથી કરીને તાજી િવા પદરભ્રમણ થવાથી 
કોસવડના (Covid) ફેલાવાનો જોખમ- ભય અિીંયા  ઓછો થઈ શકે. 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/use-fresh-air-and-space-keep-covid-bay

