
 

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

   

28 મેના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 2 જૂનના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 56 કન્ફમમડ કે 
સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
  

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 71% વધારે  – જે અગાઉના અઠવાદડયાથી 33 કેસીસ 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 19.3 કિવેાય  

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના સરખા કે જે 100,000 િીઠ 20.7 િતાાં 

• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે નીચા કે જે 100,000 િીઠ 30.9 િતાાં 
   
બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથથ શ ું થાય? 
 

અગાઉના અઠવાદડયાના સમસથિત કે કન્ફમમડ કેસીસનો 71% નો વધારો ઓચચિંતો સખત વધારો િોય તેવ ુિેખાય 
છે. પણ તાજેતરના અઠવાદડયાઓની અંિર એકાંિરે સાંખ્યા સરખામણીમાાં ઓછી રિી િોવાથી, આવો સાધારણ 
વધારો કોઈ એક મોટી ટકાવારીનો ફેરફાર તરીકે િેખાય છે. અગાઉના અઠવાદડયાની સાથેની સરખામણીમાાં આપણે 
આ અઠવાદડયે 23 કેસીસનો વધારો જોયો, પણ આ ટકાવારીની ભાષામાાં 71% વધારો છે. આપણે લોકડાઉનમાાંથી 
બિાર આવવાની રાિત મેળવીએ ત્યારે આપણે િર અઠવાદડયે આવા િર- પ્રમાણમાાં ફેરફાર થવાની અપેક્ષા રાખી 
શકીએ. 
 

છેલ્લા અઠવાદડયે, આવા કેસીસમાાં સૌથી મોટો વધારો યવુાનો અને યવુાન પખુ્તવયનાઓમાાં રિયો િતો કે જેઓને 
િજી સધુી વેકસીનેટ થયા ન િોય. 60+ ઉંમરના ગ્રપૂ કે જૂથમાાં, િર- પ્રમાણ િન્ડ્ન્િડ થાઉઝન્ડ િીઠ1.9 ખબૂજ 
નીચો રિયો છે. ખાસ કરીને આ મિત્વનુાં રિ ેછે કારણકે આ ઉંમર-વયના જૂથમાાં મોટા ભાગના લોકોને બે 
વેક્સસનેશન્સ મળ્યા િોવાથી તે એવ ુબતાવે છે કે વાઈરસ કે અસતસકૂ્ષ્મજ ાંતનેુ અંકુશ રાખવામાાં વેકસીન્સ કેટલા 
અસરકારક રિયા છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

મળૂ- પાયાિી િસ્ત  - સ્સ્થવતિે ભ િી જશો િકહ  
 

કોસવડનો (Covid) ફેલાવો ઓછો કરવામાાં વેકસીન્સ ખબૂજ અસરકારક પરુવાર થયા છે, પણ તે એકલા બ્રાઈટન 
અને િોવને (Brighton & Hove) સરુચક્ષત રાખવા પરૂતા નથી. 
 
જયારે NHS નો વેક્સસનેશન પ્રોગ્રેમ બધીજ ઉંમરના જૂથ કે ગ્રપૂમાાં પિોંચતો કરવાની શરૂઆત કરવામાાં આવે– 
પછી ભલે જે લોકોને વેકસીન કરવામાાં આવ્યા િોય, ત્યારે િાથ, મોઢુ, જગ્યા, તાજી િવા અને સનત્યક્રમ પ્રમાણે 
ટેસ્ટીંગ કે કસોટી કરવાના કોસવડની (Covid) સલામતી માટેના માગમિશમનો અત્યાંત મિત્વપણૂમ રિયા છે. 
 

આવા વાઈરસનો ફેલાવો અટકાવવા કે બાંધ કરવા આપણે અવશ્ય ચાલ ુરાખવુાં જોઈએેઃ 
 

• જો તમરાથી 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 સરુચક્ષત અંતર રાખો 
• બારીઓ અને બારણાઓ ખોલી તાજી િવાને પદરભ્રમણ કરવા િો – ઘરની અંિર કરતાાં બિાર વધારે સરુચક્ષત 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 પોચઝદટવ 

• જો તમને કોસવડ -19 (Covid-19) રોગના કોઈ પણ લક્ષણો િોય અથવા LFD ટેસ્ટ પોચઝદટવ િોય તો, તાત્કાચલક 
સ્વયાં- એકાાંવાસ રાખી અને PCR ટેસ્ટ બકુ કરો 



• 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 

 
એકાંિરે સવમશે્રષ્ઠ રક્ષણ આપવા એકબીજાના સાંયોજન કે સાંસમશ્રણ સાથે આવા િરેક સરુચક્ષતતાના ઉપાયો કાયમ 
કરતા િોય છે. 
 
િેસ્સસિેશન્સ – કોસથ પરૂો કરો 
 

આપણા સપ્રયજનોનુાં રક્ષણ કરવા અને NHS ઉપરથી િબાણ કે પે્રશર દૂર કરવા તે મિત્વનુાં રિ ેછે કે જે િરેકેિરેક 
વેકસીન લઈ શકે તેમ િોય તેઓ ભલામણ કરેલ બે ડોસીસ મેળવી લે. 
 
યકેૂમાાં (UK) િાલમાાં મળી રિતેા ત્રણ વેકસીન્સ સમગ્ર બે ડોસીસ કે માત્રામાાં કાયમ કરે તેવી આકાાંક્ષા રાખવામાાં 
આવે છે. આવા બે ડોસીસ લેવાથી તમારા શરીરને તે વધારે શક્સતશાળી, સારા એવા સરુચક્ષત કે ચેપમકુત 
પ્રસતભાવ આપવાની દિશામાાં તે લઈ જઈ અને વધારે લાાંબા સમય માટે રક્ષણ આપે છે. 
 

જો તમને તમારુાં પ્રથમ વેક્સસનેશન બકુ કે નોંધાવા માટે આમાંત્રણ આપવામાાં આવ્ય ુિોય, પણ તમે તેમ ન કયુમ 
િોય તો, િજી પણ તમે મોડા પડેલ નથી, આમાંત્રણ ખલુ્લ ુરિલે છે. ઓનલાઈન (online) ઉપર બકુ કે નોંધાવો 
અથવા119 ઉપર ફોન કરો. જેઓ મખુ્ય વેક્સસનેશન સેન્ટરો કે કેન્રોમાાં જઈ ન શકે તેઓ િરેકને પિોંચવા 
કમ્યસૂનદટની મલુાકાતે જતી મોબાઈલ વેક્સસનેશન સસવિસ વેક્સસનેશન લઈ શકાય તે માટે અમે િરેકેિરેક માટે 
શકય િોય તેવ ુસરળ બનાવવા િરેક પ્રયત્ન કરી રિયા છીએ. જો તમારુાં વેક્સસનેશન લેવા મસુાફરી કરવામાાં  
કોઈ નડતર જણાય તો, જે લોકો પાસે મસુાફરી કરવાના કોઈ સાધન ન િોય તેવા લોકો માટે મફત ટે્રન્સપોટમ 
સસવિસ 0300 303 8060 ફોન ઉપર, સોમવારથી શકુ્રવાર, સવારના 10 થી બપોરના 1 અને બપોરના 2 થી 
સાાંજના 5 સધુી બકુ કરાવી શકાય. 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

