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

1 જુિાઈ 2021  

25 જૂનના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 30 જૂનના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં આવે છે), 
બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (Covid-19) નવા 537 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ 
થવા પામ્યા િતાાં – આગળના અઠવાદડયાથી 338 કેસીસ ઉપર કે વધારે. આ છેેઃ 
 

•  અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 59% વધારે 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 184.6 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 88.1 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 149 િતાાં   

 

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

સાઉથ ઈસ્ટમાાં (south east) આપણો સૌથી ઊચો િર –પ્રમાણ રિવેાનુાં ચાલ ુરિય ુછે. 

15 થી 29 વયની ઉંમરનાઓમાાં કેસીસ સૌથી ઝડપીરીતે વધતા જાય છે, પણ 60s ઉપરની ઉંમરનાઓ સસવાય, બધીજ 
ઉંમર- વયના જૂથોમાાં આપણે વધારો જોઈ રિયા છીએ. આપણે શિરેના િરેક ભાગમાાં કેસીસ જોઈ રિયા છીએ. કૃતજ્ઞનીય 
છીએ કે, િોસ્સ્પટલની સારવારની જરૂર િોય તેવા લોકોની સાંખ્યા ખબૂજ ઓછી રિી છે, કે જે બતાવે છે કે વેસ્સસનેશનના 
પ્રોગ્રેમથી ચેપ લાગવાની અને િોસ્સ્પટલમાાં સારવાર માટેના જોડાણ વચ્ચેની કડી કે લલિંક ઓછી થઇ રિી છે.  

શિરેને સલામત રાખવામાાં મિિરૂપ બનવા એવી ત્રણ વસ્ત-ુ સ્સ્થસત છે કે આપણે બધા કરી શકીએ, ખાતરી કરીએ કે સ્કૂલો 
અને કોલેજો ખલુ્લી રિી, અને આપણા શિરેના આસતથ્ય સત્કારવાળા સ્થળો અને પસાંિગીયવાળા ધાંધાઓ વધતા જતા કે 
સમધૃ્ધ રિ.ે 

1. િેક્સસિેશિ કરાિો 

પ્રથમ અને શે્રષ્ઠ એ રિશેે, કે જે િરેકેિરેકે તેઓનુાં પિલે ુવેસ્સસનેશન લીધ ુન િોય તેઓ શકય બને તેટલા જલિીથી લઈ લે. 
શિરેમાાંના 18-39 ઉંમરના જૂથના અડધા આસપાસનાઓ તેઓના વેસ્સસનેશન લીધા વગરના રિયા છે. 18 અને તેની 
ઉપરના િરેકેિરેકને િવે વેસ્સસનેશન મળી રિ ેછે. 

જો તમને તમારો પ્રથમ ડોસ મળ્યો ન િોય તો, ઓનલાઈન પર િમણાાં બકુ કરાવો  અથવા કોઈ એક િોવ લોન્સ, સેંટ પીટસમ 
ચચમ અથવા રેસકોસમમાાંના વોક ઈન સેશન્સમાાં આ શસન- રસવવારે   જાઓ. 

એ તમારો દિવસમાાં વધ ુસમય લેશે નદિ અને હુ ાં એમ્્લોયસમને આગ્રિપવૂમક સવનાંતી કરુ છાં કે તેઓ ખાતરી કરે કે તેઓના સ્ટાફ 
થોડોક સમય લઈ અને જલિીથી તેઓનુાં વેસ્સસનેશન લઈ લે. લબઝનેસીસ તરીકે તે તમને લાભિાયક રિશેે, કારણકે તમને 
કોઈ એક તાંદુરસ્ત માણસો કે વકમફોસમની જરૂર રિશેે, અને તમારા ગ્રાિકોને પણ લાભિાયી રિશેે. 

ભલે જો તમે વેકસીનના બે ડોસ લીધા િોય તો પણ યાિ રાખશો કે કૃપા કરી આપણે બધા શીખેલ નવી વતમણ ૂાંકના સાથમાાં 
રિીએ. તે છેેઃ 

• તમારુાં અંતર રાખો 
• તમારુાં મોઢુ અને નાકને ફેસ માસ્કથી કવર રાખશો ખાસ કરીને જયારે તમે શોપીંગ કરતા િોય  

• િાથ સેસનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો 
• જયાાં તમારાથી બની શકે ત્યાાં બિાર સામાજજક બનો 
• ઘરની બિાર છ લોકો સધુીના સનયમને વળગી રિો 

2. ટેસ્ટ કે કસોટી કરાિતા રહો  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july


આપણે ટેસ્ટ કરાવવાનુાં જાળવી રાખવાની જરૂર રિ ેછે, જેથી કરી કોસવડ (Covid) વાળા લોકો સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખી અને 
ફેલાવો કે પ્રસારણ અટકાવે. વેસ્સસનેશન પ્રોગે્રમ િજી પણ ચાલી રિયો છે, અને આપણે આવા નવા વેદરઅન્ટ કે રૂપાાંતરને 
આગળ વધતા અટકાવવાની જરૂર છે કે જે કિાચ વધારે ફેલાઈ અથવા વેકસીનને ઓછો અસરકારક બનાવે.   

કૃપા કરી જો તમને રોગના લક્ષણો િોય, ટેસ્ટ પોલઝદટવ િોય અથવા આ રોગ થયેલ કોઈ એકના ગાઢ સાંપકમમાાં રિયા િોય તો 
બિાર જશો નદિ. તમારે અવશ્ય ઘરે રિી, ટેસ્ટ કરાવી, અને બીજા કોઈ દિવસે સોશ્યલાઈઝ કે સામાજજક બનવાનુાં રાખો. 

આવા વધતા જતા કેસીસ સાથે, તે વધારે મિત્વનુાં બને છે કે આપણે કોસવડનો (Covid) ફેલાવો તે જાણ્યા વગર ફેલાઈએ 
નદિ. અઠવાદડયામાાં બે વખત સસમ્્ટન- ફ્રી ટેસ્ટસ લેવાનુાં રાખો  – ખાસ કરીને જો તમે નોકરીએ બિાર જતા િો અથવા સમત્રોને 
મળતા િો.   

લચિંસતત બનશો નદિ. જો તમારા કોસવડના (Covid) ટેસ્ટનુાં પદરણામ પોલઝદટવ િોય – જો તમને સ્વયાં-એકાાંતવાસ રિવેાને 
લઈને તમારો પગાર ગમુાવવો પડે તેમ િોય તો £500 સધુીની નાણાકીય મિિ  િોય છે. જયારે તમે નોકરી કરી શકો તેમ ન 
િો તો વ્યાવિાદરક અથવા આપણી કમ્યસૂનદટ િબમાાંથી વેલબીઈંગ સપોટમ  િોય છે.” 

3. જયારે તમે સામાજજક કે સોશ્યિાઈઝીંગ બિી રહયા હોય ત્યારે યોગ્યરીતે માગથદશથિો અનસુરો 

રાષ્રીય વલણ એવ ુબતાવે છે કે જયાાં વધારે યવુાનો રિતેા િોય, જયાાં ઘણી બધી દુકાનો, બાસમ, રેસ્ટોરા અને કેફેઝ અને એવા 
સ્થળો િોય કે જે પ્રવાસીઓના (ટુદરસ્ટ) ડેસ્સ્ટનેશન્સ િોય ત્યાાં આવા સ્થળોમાાં કોસવડનો (Covid) િર- પ્રમાણ વધી રિયો છે. 

બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) આ બધ ુછે – આપણા શિરેને જે મિાન બનાવત ુિોય તેનો તે અંશ- ભાગ છે  

– પણ તેને લઈને આપણે બધા કોઈ એક ખબૂજ વાસ્તસવક અને ગાંભીર પડકારનો િવે સામનો કરી રિયા રિયા છીએ. 

શિરેમાાં ખાવા અને પીવા માટે કેટલા બધા રસિાયક અને સવસવધ સ્થળો રિયા છે અને તાજેતરના અઠવાદડયાઓમાાં ઘણા બધા 
લોકો તેઓનો આનાંિ માણતા િોય તે જોઈ રિયા છીએ, પણ કમનસીબે, આ સમય િરસમયાન, આવા સામાજજકરણની સાથે 
આપણે વધતા જતા કેસીસનુાં જોડાણ પણ જોઈએ છીએ. 

આપણે શકય િોય તેવા આપણા આસતથ્યસત્કારના સ્થળો સરુલક્ષત રાખવામાાં મિિરૂપ બની રિયા છીએ. અને જયાાં આવા 
રોગચાળાનુાં જોડાણ વેપાર- ધાંધાઓ સાથે િોય, ત્યાાં અમે સલાિ આપીએ છીએ કે જેથી કરીને તેઓ બધીજ યોગ્ય કાયમવાિી 
કરી શકે. જે વેપાર – ધાંધાઓ પદરશ્રમપવૂમક કાયમ કરી તેઓના ગ્રાિકો અને તેઓના સ્ટાફનુાં રક્ષણ કરે છે તે બધાનો અમે 
આભાર માનાએ છીએ. 

કોસવડ (Covid) માટેની યોગ્ય સલામતીની પે્રસ્સટસ સાથે, આવા સ્થળો આપણા માટે આનાંિ માણવા સરુલક્ષત િોય છે. 

પણ હુાં ભારપવૂમક ફરી એકવાર જણાવ ુછાં કે બિાર મળવાનુાં આયોજન કરતી વ્યસ્સતઓ અથવા સમત્રોના સમિૂ તરીકે આપણે 
સસદટના બાસમ અને રેસ્ટારાને કોઈ એક સરુલક્ષત સ્થળ રાખવા માટે મિિરૂપ બનવા આપણે અઠવાદડયામાાં બે ટેસ્ટસ લેવા 
જોઈએ.  

જયારે આપણે બિાર બીજાઓ સાથે સમકસ થતા િોય ત્યારે જો આપણે આવા સનયમો યોગ્યરીતે અનસુરીએ તો, આપણે બધા 
એકબીજાને સરુલક્ષત રાખી, અને આપણા શિરેને દરકવર કરવામાાં અને વળી પાછા સમધૃ્ધ બનવામાાં મિિરૂપ બની શકીએ. 

 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-test-and-trace-support-payments
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-test-and-trace-support-payments
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

