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4 જૂનના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 9 જૂનના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 82 કન્ફમમડ કે 
સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
  

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 44% વધારે  – જે અગાઉના અઠવાદડયાથી 56 કેસીસ 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 28.2 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 31.7 િતાાં 

• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 47.7 િતાાં 
   
બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથથ શ ું થાય? 
 
િેશના બીજા ભાગો સાથેના સમાનમાાં આપણા શિરેના િર- પ્રમાણ વધતા જાય છે. મોટા ભાગે સાઉથ ઈસ્ટ 
(South East) અને ઈંગ્લેન્ડ (England) કરતાાં આપણા િજી નીચા કે ઓછા રિયા છે.  
 
બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) 60+ ઉંમર- વયના ગ્રપૂમાાં કોસવડના(Covid) સમસથિત કે કન્ફમમ 
કેસીસ નીચા રિવેાનુાં ચાલ ુરિય ુછે અને િોસ્સ્પટલમાાં િાખલ થવાના (કેસીસ) પણ ખબૂ ઓછા રિયા છે. આ 
બતાવે છે કે વેસ્સસનેશનનો પ્રોગ્રામ કેટલો અસરકારક રિયો છે, કારણકે આવા લોકો ખબૂજ વલ્નરેબલ કે સનબમળ 
િોય છે અને બને્ન વેસ્સસનેશન ડોસ મોટે ભાગે મેળવ્યાની સાંભાવના રાખવામાાં આવે છે. 
 

યવુાન પખુ્ત વયનાઓમાાં કોસવડના (Covid) દકસ્સાઓ ખબૂજ જલિીથી વધતા રિ ેછે અને આપણે વધારે 
દકસ્સાઓ ટીન એજસમમાાં- દકશોરોમાાં જોતા આવ્યા છીએ. આવ ુઆશ્ચયમજનક નથી કારણકે તેઓને િજી સધુી વેકસીન 
કરવામાાં આવ્ય ુનથી અને બીજી ઉંમર- વયના ગ્રપૂ પ્રમાણે, તેઓની સમત્રો સાથે મળવાની અને ભળવાની કે એકત્ર 
થવાની સાંભાવના રાખવામાાં આવે છે. 
 

NHS વેસ્સસનેશન પ્રોગ્રામ ગસતપવૂમક ચાલી રિયો છે અને 25 વર્મની વયના ઉપરના યવુાન પખુ્ત વયનાઓ િવે 
તેઓના પ્રથમ ઈંજેકશન માટે યોગ્યતા ધરાવતા િોવાથી બાકીના પખુ્ત વયનાઓ પાછળ નજીક આવી રિયા છે. 
આમ છતાાં પણ, િરેકેિરેકને એકજ સમયે વેકસીન આપવાનુાં શકય નથી, અને આવી રિલે અઠવાદડયાઓમાાં બાકી 
રિલેને િજી પણ મળવાનુાં ચાલ ુરિશેે.  
 
કોવિડિે (Covid) અટકાિિા િેકસીન્સ માટે મદદરૂપ બિો 
 
કોસવડના (Covid) માગમિશમનો ઢીલા કે નરમ કરવાને લઈને, વધારે સામાજજકરીતે સમશ્ર થવાની પરવાનગી 
મળતા વધારે ચેપી ડેલ્ટા વેદરઅન્ટ કે રૂપાાંતરનો (Delta variant) ફેલાવો એકી સાથે રિયો છે, અને જે િવે આ 
વાઈરસનો પ્રભતુ્વ ધરાવનારો સ્રેન કે સવકૃસત બનવા પામી છે તેવ ુસવચારવામાાં આવે છે. આપણે આવા વધતા 
જતા કેસીસ જોઈએ છીએ કારણકે જયારે લોકો એકબીજાના ગાઢ સાંપકમમાાં આવે ત્યારે આવા વાઈરસનો ફેલાવો 
થાય છે, ખાસ કરીને ઘરની અંિર. 
 

બે વેસ્સસનેશનના સાંપણૂમ કોસમ લીધા પછી, વેકસીન્સ આવા વાઈરસની સામે ખબૂજ અસરકારક રિયા છે કે જેમાાં 
સમાવેશ થાય છે ડેલ્ટા વેદરઅન્ટનો (Delta variant). પણ વેકસીન્સ એકલાજ કે પોતાની મેળે બ્રાઈટન અને 
િોવને (Brighton & Hove) સલામત રાખવા પરૂતા નથી. તમને િજી પણ આવા ઈંજેકશન્સ- જેબસ વચ્ચે તે 
થઈ અને ફેલાઈ શકે અને પછી ભલે તમને સાંપણૂમરીતે વેકસીન કરવામાાં આવ્યા િોય, જો કે આવા રોગના લક્ષણો 
ઘણા ઓછા સખત બનશે. 



 

જયારે વેસ્સસનેશન પ્રોગ્રામ ક્રસમકરીતે િરેકને પિોંચતો શરૂ કરવામાાં આવે ત્યારે આપણે આવા વેકસીન્સને જોરિાર 
વધતા જવામાાં જરૂરી િરેક વસ્ત ુલઈ લેવાથી આપણે વળતો સામનો કરી શકીએ. 
 

આમાાં જે કોઈ સ્થળે અને જયારે લોકો એકબીજા સાથે નજીક આવે ત્યારે આવા માગમિશમન જાળવી રાખવાનો 
સમાવેશ થાય છે, ખાસ કરીને પ્રવસૃતમય કે બબબિ રિલે સ્રીટસમાાં અને તેની અંિર, ગાડમન પાદટિઓમાાં, BBQs 

અને આફટર- સ્કૂલ કલબ્સ અને તેની સાથોસાથ દુકાનો, બાસમ અને રેસ્ટોરામાાં. 
 
કોવિડિે (Covid) િઈિે આપણો આિુંદ- ફિ ફરીથી બગડિા દેશો િકહ  

 

િવે આપણે આવા વાઈરસે લીધેલો માગમને અટકાવવા શુાં કરવ ુજોઈએ તે આપણે બધા જાણીએ છીએ. આપણે 
કેવળ તે યાિ રાખી જાળવી રાખવાની જરૂર રિ ેછે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
• 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 
• તમારા ઘરના કુટુાંબના અથવા બબલના જે લોકો ન િોય તેઓથી સરુબક્ષત અંતર રાખો 
• બારીઓ અને બારણાઓ ખોલી તાજી િવાને પદરભ્રમણ કરવા િો – ઘરની અંિર કરતાાં બિાર વધારે સરુબક્ષત કિવેાય 

• અઠવાદડયામાાં બે વખત સસમ્્ટન કે રોગના લક્ષણો (LED) માટે મફત ટેસ્ટસ ઘર અથવા નોકરીના સ્થળે લઈ જઈ અને 
પદરણામોનો દરપોટમ કરો, બને્ન નેગદટવ અને પોબિદટવ 

• કોસવડ -19 ના (Covid-19) જોવામાાં આવતા પ્રથમ લક્ષણો અથવા LFD ટેસ્ટ પોબિદટવ િોય તો, તાત્કાબલક સ્વયાં- 
એકાાંતવાસ રાખી અને PCR ટેસ્ટ બકુ કરો 

• તમે જેટલી જલિી બને તેટલી તમારા પિલેા વેસ્સસનેશનની એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કરાવો કે નોંધાવો 
• બને્ન વેસ્સસનેશનના ડોસીસ કે માત્રા મેળવો – પ્રથમ જેબ કે ઈંજેકશન સારુ એવ ુરક્ષણ આપે છે, પણ વેકસીન્સ સાંપણૂમપણે 

અસરકારક રિ ેતે માટે બને્ન ડોસીસની જરૂર રિ ેછે 

• તમને વેસ્સસનેટેડ કયામ પછી કોસવડના (Covid) સલામતીના માગમિશમનો જાળવી રાખવાનુાં ચાલ ુરાખો. 
 
 

 


