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17 જૂનના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 23 જૂનના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે), બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 334 કન્ફમમડ 
કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. - આગળના અઠવાદડયાથી 213 કેસીસ ઉપર કે વધારે. આ છેેઃ 
 

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 54% વધારે 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 114.8 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 57.5 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 98.4 િતાાં  

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

શિરેમાાં કોસવડ-19ના (Covid-19) સમસથિત કે કન્ફમમડ કેસીસની સાંખ્યા િજી પણ વધી રિી છે, અને સાઉથ ઈસ્ટ 
ઈંગ્લેન્ડમાાં (South East of England) આપણા કેસીસનુાં િર- પ્રમાણ સૌથી ઊંચ ુરિય ુછે.  
 

મોટા ભાગના નવા કેસીસ િજી પણ 15 થી 29 વર્મની વયનામાાં રિયા છે. િાલમાાં અમે 30 થી 59 વયની 
વર્મનામાાં પણ વધારો જોઈ રિયા છીએ. 
 

કોસવડ-19 (Covid-19) માટે િોસ્સ્પટલની સારવાર જરૂર િોય તેવી સાંખ્યાના લોકોમાાં મિત્વનો વધારો અમે 
જોતા નથી, પણ આપણે બધાએ આવ ુપ્રસારણ કે ટે્રન્સસમશન િવે ઓછુ થાય તે માટે કાયમ કરવાની જરૂર રિ ેછે 
અને આવો વાઈરસ કે અસત સકૂ્ષ્મજ ાંત ુવધારે વલ્નરેબલ કે સનબમળ લોકોને થાય તે માટે જોખમ- ભય ટાળવો 
જોઈએ. 
 
િેક્સસિેશિ આિા િાઈરસિે ધીમો પાડે છે 
 

િવે એવ ુસ્પષ્ટ થય ુછે કે કાાંતો ફાઈઝર (Pfizer), એસ્ટ્રાઝેનેક (AstraZeneca) અથવા મોડેનામ (Moderna) 

કોસવડ-19 (Covid-19) વેકસીન્સના બે ડોસ કે માત્રા તમને કોસવડ-19 (Covid-19) થવાનો અથવા ફેલાવાનો 
ભય ઘટાડે છે અને આવા કઠોર કે સસસવઅર રોગની સામે ઊચા ધોરણનુાં રક્ષણ પરુૂાં પાડે છે. 
 

18 વર્મની વયના અને તેનાથી મોટી ઉંમરના પખુ્તવયનાઓને (એડલ્ટસ) િવે તેઓનુાં પ્રથમ વેસ્સસનેશન મળી 
શકે. શિરેમાાં કેટલા બધા યવુાન લોકોએ તેઓનુાં પ્રથમ વેસ્સસનેશન બકુ કરાવ્ય ુિોય અથવા પ્રથમ અઠવાદડયે 
તેઓને મળી રિતેો પિલેો જેબ કે ઈંજેકશન લીધ ુિોય તે જોવાનુાં પ્રોત્સાિન આપે એવ ુિોય છે. આવા વેસ્સસનેશન્સ 
વચ્ચેનો સમય પણ ટૂાંકો કરવામાાં આવ્યો છે અને મોટી ઉંમરની વયના વધારે લોકોના બેન્ડસમાાં િવે તેઓનો 
બીજો કે દ્વિતીય ડોસ મેળવવા માટે યોગ્યતા ધરાવતા થયા છે. 
 

આપણા સમગ્ર શિરે અને બ્રાઈટન અને િોવને (Brighton & Hove) સરુક્ષક્ષત રાખવાના અસધકતમ રક્ષણ માટે, 
અમે જોરિાર કે ભારપવૂમક ભલામણ કરીએ છીએ કે શકય િોય તેવા િરેકેિરેકે જલિીથી તેઓનુાં વેસ્સસનેશન બકુ 
કરાવી અને વેકસીનના બે ડોસનો કોસમ પણૂમ કરવો જોઈએ.  
 

ઈંગ્લેન્ડના િદરયાપારના મલુાકાતીઓ કે સવક્ષઝટસમ, કે જેમાાં પરવાનગી વગર યકેૂમાાં (UK) રિનેાર કોઈ પણ 
વ્યસ્સતનો સમાવેશ થાય છે, તેઓ કોસવડ-19 (COVID-19) વેકસીન માટે િકિાર િોય છે. 
 
કયાું અિે કેિીરીતે તમાર ું  કોવિડન ું (Covid) િેક્સસિેશિ મેળિવ ું  



 

• મલુસેકુમ્બમાાં (Moulsecoomb) આવેલ કેમશન્સ કેસમસ્ટ (Kamsons Chemist) અને બ્રાઈટન સેન્ટરની 
(Brighton Centre) એપોઈન્ટમેન્ટ માટે NHS. UK ના સ્થળે નેશનલ બકુીંગ સસસ્સ્ટમનો ઉપયોગ કરી 
ઓનલાઈન ઉપર બકુ કરો    

• બ્રાઈટન રેસકોસમ (Brighton Racecourse) વેસ્સસનેશન સેન્ટરમાાં 0300 303 8060 ઉપર ફોન કરી 
એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કરાવો. 

• જો તમને કોઈ એક મખુ્ય વેસ્સસનેશન સેન્ટરમાાં મળી ન શકે તો, આ શકુ્રવાર, શસનવાર અને રસવવારે તમારો 
પ્રથમ જેબ મબાઈલ વેસ્સસનેશન કમ્યસૂનદટ સસવિસમાાંથી મેળવી લો– સમય, સ્થાન અને કેવી રીતે બકુ કરાવવુાં 
તે માટે, આ પેજ ઉપર જાઓ . 

• ટે્રન્સ્પોટમના અભાવ કે ઉણપ માટે તે બાંધ રાખશો નદિ. જો તમને તમારી એપોઈન્ટમેન્ટ માટે મસુાફરી કરવાના 
કોઈ સાધનો ન િોય તો, મફત ટે્રન્સ્પોટમ મળી રિ ેતેમ િોય છે. સોમવારથી શકુ્રવાર, સવારના 10 થી બપોરના 
1 અને બપોરના 2 થી સાાંજના 5 સધુી વધારે સવગતો માટે 0300 303 8060 ઉપર ફોન કરો. 

 
સિામત રહો  
 
આપણે બધાએ કોસવડ-19ના (Covid-19)  મળૂ- પાયાની સલામતીની ટેવો િજી પણ ચાલ ુરાખવી જોઈએ. કૃપા 
કરી પછી ભલે તમને વેકસીનનો બીજો ડોસ લીધો િોય તો પણ તમારે આ કરવુાં જોઈએ. 
 

• તમારા ઘરના કુટુાંબના અથવા બબલના જે લોકો ન િોય તેઓથી સરુક્ષક્ષત અંતર રાખો – ઘરની અંિર અને બિાર બને્ન 

• જો તમારાથી બની શકે તો, ઘરથી દૂર િો તો મોઢા ઉપરનુાં કવદરિંગ કે આવરણ પિરેી, અને ખાતરી કરવી જોઈએ કે નાક 
અને મોઢા, એમ બને્નને યોગ્યરીતે કવર કરવામાાં આવે છે 

• સનયસમતરીતે િાથ ધઓૂ અથવા િાથની જેલનો ઉપયોગ કરો 
• બારીઓ અને બારણાઓ ખોલી તાજી િવાને પદરભ્રમણ કરવા િો – ઘરની અંિર કરતાાં બિાર વધારે સરુક્ષક્ષત કિવેાય 

• અઠવાદડયામાાં બે વખત રોગના લક્ષણો કે સસમ્્ટન ફ્રી LED ટેસ્ટસ લેવાનુાં ચાલ ુરાખો 
• કોસવડ -19 ના (Covid-19) જોવામાાં આવતા પ્રથમ લક્ષણો અથવા LFD ટેસ્ટ પોક્ષઝદટવ િોય તો, તાત્કાક્ષલક સ્વયાં- 

એકાાંતવાસ રાખી અને PCR ટેસ્ટ બકુ કરો 
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