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10 જૂનના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 15 જૂનના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 213 કન્ફમમડ 
કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં– આગળના અઠવાદડયાથી 82 કેસીસ ઉપર કે વધારે. આ છેેઃ 
  

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 160% વધારે  

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 73.2 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 41.2 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 72.7 િતાાં  

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

છેલ્લા મદિના ઉપર વધારે અને ઓછા થયા બાિ, આ અઠવાદડયે આપણા શિરેમાાં કોસવડ-19 (Covid-19) ના 
સમસથિત કે કન્ફમમડ કેસીસની સાંખ્યામાાં એકાએક સીધો કે સખત (શાપમ) વધારો થયો છે. 
 

આ અઠવાદડયે દરકોડમ કરવામાાં આવેલ મોટા ભાગના કેસીસ, કે જે 50% થી વધારે છે તે 15 થી 25 વર્મની 
વયનાઓ વચ્ચેના લોકોના સમિુાયમાાં થયો છે કે જેઓને િજી સધુી વેકસીન કરવામાાં આવ્યા નથી. 
 

જોકે નવા ડેલ્ટા વેદરઅન્ટ કે રૂપાાંતર અને લોકડાઉનની મયામિાઓ િળવી કરવાને લઈને સમગ્ર િેશમાાં કેસના િર- 
પ્રમાણમાાં વધારો થઈ રિયો છે, છતાાં પણ, આપણો સ્થાસનક વધારો રાષ્ટ્રીય વલણથી (રેન્ડ) આગળ રિયો 
(આઉટસ્ટ્સ્રપ્સ) છે.   
 

60+ ઉંમરની બેન્ડના સૌથી વલ્નરેબલ કે સનબમળ લોકોના સમિુાયમાાં િર-પ્રમાણ ઓછો રિયો છે. આમ છતાાં 
પણ, સમગ્ર બધીજ ઉંમરના લોકોમાાં આપણે શકય િોય તેટલ ુબધ ુકરી કેસીસ ઓછા કે નીચા રાખવાની જરૂર છે 

– યવુાન લોકોના સમાવેશ સાથે – વધારે વલ્નરેબલ કે સનબમળ રિવેાસીઓમાાં વાઈરસનો ફેલાવો અટકાવવા માટે.  
 
સાિધાિ: કોવિડિે (Covid) બુંધ કરો કે અટકાિો 
 

જયારે િવે ચેપી ડેલ્ટા સ્રેન કે સવકૃસત આપણી સાથે િોવાથી, સનયસમતરીતે સસમ્પટન- ફ્રી કસોટી કરાવવાનુાં 
વેક્સસનેશન અને કોસવડના (Covid) માગમિશમનો વધારે મિત્વના બન્યા છે. 
 

સસમ્પટન- ફ્રી લેટરલ ફલો ટેસ્ટીંગે તાજેતરમાાં ઘણા બઘા સ્થાસનક કેસીસને સનસિત કયામ છે. શરૂઆતમાાં જાણવાનો 
અથમ એવો થાય કે કોસવડવાળા (Covid) લોકો અને તેઓના સાંપકમમાાં રિલે લોકો સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખી આવા 
વાઈરસ કે અસતસકૂ્ષ્મજ ાંતનેુ ધીમા પાડી શકે. 
 
મળી રિતેા વેકસીનનો સાંપણૂમ કોસમ કોસવડની (Covid) સામે શે્રષ્ટ્ઠ રક્ષણ પરુૂાં પાડે છે – કે જેમાાં ડેલ્ટા વેદરઅન્ટનો 
સમાવેશ થાય છે. આ અઠવાદડયે નવ ુસાંશોધન પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવેલ છે કે જે એવ ુબતાવે છે કે બે ડોસીસ 
િોક્સ્પટલમાાં સારવાર માટે રિવેાની સામે ખબૂજ અસરકારક રિ ેછે. 
 

અમે જાણીએ છીએ કે જયારે મોટા ભાગે ઘરની અંિર લોકો ગાઢ સાંપકમમાાં આવી સામાજજક (સોશ્યલાઈઝ) બનતા 
િોય છે ત્યારે ઘણ ુબધ ુપ્રસારણ થત ુિોય છે. 
 



જયારે આપણે બોલીએ, કફ કે ઉધરસ ખાઈએ અને િસીએ ત્યારે કોસવડના (Covid) વાઈરસ આપણા 
શ્વાસોચ્છશ્વાસમાાં સકુ્ષ્મ અંશમાાં (પાદટિકલ્સ) ફેલાતા િોય છે – આવ ુકેવીરીતે થાય છે તેનો ખલુાસો આદટિકલ કે લેખ 
કરે છે . જયારે લોકો એકબીજાના ગાઢ- સાંપકમમાાં આવે ત્યારે શ્વાસોચ્છશ્વાસમાાં રિલે આ સકૂ્ષ્મ અંશ (પાદટિકલ) દ્વારા 
આ રોગ થવાનો જોખમ- ભય રિ ેછે. જયારે તમે બીજા લોકો સાથે િો ત્યારે ‘િાથો, મોઢુ, અંતર, તાજી િવાના’ 
માગમિશમનો યાિ રાખવાનુાં ઘણ ુમિત્વનુાં રિ ેછે  – જે ઘરની અંિર અને બિાર એમ બને્ન. 
 
 
કોવિડિે (Covid) િઈિે આપણો આિુંદ - ફિ ફરીથી બગડિા દેશો િકહ  
 
• અઠવાદડયામાાં બે વખત સસમ્પ્ટન કે રોગના લક્ષણો (LED) માટે મફત ટેસ્ટસ ઘર અથવા નોકરીના સ્થળે લઈ જઈ અને 

પદરણામોનો દરપોટમ કરો, બને્ન નેગદટવ અને પોઝઝદટવ 

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

• તમારા ઘરના કુટુાંબના અથવા બબલના જે લોકો ન િોય તેઓથી સરુઝક્ષત 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 સરુઝક્ષત કિવેાય 

• તમે જેટલી જલિી બને તેટલી તમારા પિલેા વેક્સસનેશનની એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કરાવો કે નોંધાવો 
• બને્ન વેક્સસનેશનના 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 વેક્સસનેટેડ કયામ પછી કોસવડના (Covid) સલામતીના બધાજ માગમિશમનો જાળવી રાખવાનુાં ચાલ ુરાખો. 
 

 

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

