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

9 જુિાઈ 2021 

4 જુલાઈના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 9 જુલાઈના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
1,275 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં– આગળના અઠવાદડયાથી 691 કેસીસ ઉપર કે વધારે. 
આ છેેઃ 

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 84.5% વધારે 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 438.3 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 192.9 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 275.6 િતાાં  

 

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

બે નવા સસમ્પટન- ફ્રી ડ્રોપ-ઈન PCR મોબાઈલ ટેસ્ટીંગ યસૂનટસ, કે જે કોઈ એક િોવના (Hove) િદરયાકાાંઠે  

આવેલ પીસ સ્ટેટય ૂ(Peace Statue) માાં છે, અને જયબૂબબલ સ્્વેરમાાં (Jubilee Square), કે જે જયબુબબલ 
લાઈબ્રદરની (Jubilee Library),આગળ આવેલ છે તે ખલુ્લા મકૂવામાાં આવેલ છે જે કોસવડના (Covid) વધારે 
કેસીસ શોધી કાઢી અને પ્રસારણ થવાના ભય અલ્પતમ રાખવામાાં મિિરૂપ રિયા છે. 

18-29 િયિી ઉંમરિા બધાજિે બોિાિીએ છીએ 

સ્થાસનકરીતે, યવુાનોમાાં કેસીસ સૌથી વધારે ઝડપથી વધી રિયા છે તેથી અમે 18-29 વયની ઉંમરના બધાજને 
બેમાાંથી કોઈ એક નવી ટેસ્ટીંગ સાઈટસ- કસોટી કરવાના સ્થળોએ સસમ્પટન- ફ્રી PCR  ટેસ્ટ કરાવવાની સવનાંતી 
કરીએ છીએ. જો તમને વાઈરસ િશે તો આ તમને જણાવશે કે જેથી કરીને તમે સ્વયાં-એકાાંતવાસ રાખી અને આવા 
પ્રસારણની કડી ભાાંગવા કે તોડવામાાં મિિરૂપ બની શકો.  

બચિંસતત બનશો નદિ, જો તમારુાં કોસવડ (Covid) ટેસ્ટનુાં પદરણામ પોબઝદટવ િોય તો – તમે નાણાકીય મિિ માટે 
અરજી કરી શકશો – જો તમને સ્વયાં-એકાાંતવાસ રાખવાથી તે ગમુાવવાનુાં થાય તો.  

વ્યાવિાદરક અથવા તાંદુરસ્તી માટે અમારી કમ્યસૂનદટ િબમાાંથી સપોટમ પણ મળી રિ ેછે કે જે તમને િરરોજના 
ઘરગથ્થ ુકાયમમાાં મિિરૂપ બની અને તમને કેવ ુલાગી શકે તેમાાં તમને સપોટમ કરશે. 

િિા િોકઃ ઈિ (ચાિીિે જઈ શકાય તેિા) PCR ટેસ્ટ સ્થળો કયાું છે અિે તે કયારે ખલુ્િા હોય છે? 

• પીસ સ્ટેટય ૂ(Peace Statue), િોવના િદરયાકાાંઠે (Hove Seafront): િરરોજ બપોરના 12 થી 
સાાંજના 7  (રસવવાર 11 જુલાઈથી) 

• લાઈબ્રદરની બાજુમાાં, જયબૂબબલ સ્્વેર (Jubilee Square): સોમવારથી શસનવાર, સવારના10 થી 
સાાંજના 5 અને રસવવારે સવારના 11થી સાાંજના 5 

મારે શા માટે PCR ટેસ્ટ િેિો જોઈએ? 

• 3 લોકોમાાંથી 1 વ્યક્્તને કોસવડ (Covid) િોઈ શકે અને સ્પષ્ટપણે જાણ્યા વગર તે ફેલાઈ રિયો છે. 
• સસમ્પટન- ફ્રી PCR ટેસ્ટીંગ કેસીસ જલિીથી શોધી શકે છે જેથી કરીને તમે સ્વયાં-એકાાંતવાસ રાખી અને 

ફેલાવો અટકાવી શકો. 

https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else


• શિરેમાાં કાંઈ બધાજનુાં િજી સધુી વેક્્સનેશન થયેલ નથી, િજી પણ વલ્નરેબલ કે સનબમળ લોકો રિયા છે 
કે જો તેઓને કોસવડ (Covid) થાય તો તેઓ ખબૂજ બીમાર થઈ શકે.  

• જો કોસવડના (Covid) િર-પ્રમાણને વધતો જતો િેવામાાં આવે તો, નવા વેદરઅન્ટના સવકાસનો ભય- 
જોખમ રિ ેછે 

• 18-29 વર્મની વયના લોકોમાાં કેસીસનો સૌથી ઝડપી વધારો થઈ રિયો છે. 
• શિરેમાાં ઘણા બધા બાસમ, કેફેઝ, રેસ્ટોરન્ટ અને પબ્સને છેલ્લા થોડાક અઠવાદડયાઓમાાં બાંધ કરવા પડયા 

િતાાં, અને વધારેને (બાંધ કરવાની) જરૂરનો ભય રિયો છે, કારણકે આવી ઉંમરના જૂથના સ્ટાફને કાાંતો 
કોસવડ (Covid) થવાનો અથવા સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવો પડે તેમ િોય છે. 

કોવિડિા (Covid) ફેિાિાિે બુંધ કરિામાું મદદરૂપ બિી શકે તેિી સૌથી મહત્િિી કઈ કાયથિાહી 
આપણે બધા કરી શકીએ? 

વેક્્સનેશનનો પ્રોગ્રામ ઉત્તમ કે અસાધારણરીતે સફળ રિી અને ચેપ, ગાંભીર બીમારી અને લોકોને િોક્સ્પટલમાાં 
જવા વચ્ચેની કડી કે જોડાણને નબળુ પાડી રિય ુછે.  

જો તમે તમારુાં પિલે ુવેક્્સનેશન લીધ ુન િોય તો, કૃપા કરી જઈ અને શકય િોય તેટલી જલિીથી આ કરો. 

બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) િરરોજ સગવડભરેલી, એપોઈન્ટમેન્ટ વગરની, િસ્તાવેજીકરણ 
વગરની વેક્્સનેશન સેશનો િવે ખલુ્લી િોય છે. શસનવાર- રસવવારે તે બ્રાઈટન રેસકોસમ (Brighton 
Racecourse) અને િોવ લોન્સમાાં (Hove Lawns) િોય છે. 12 જુલાઈથી, બ્રાઈટન સેન્ટર (Brighton 
Centre) અને સાથોસાથ બીજા મોબાઈલ સ્થળોએ ડ્રોપ – ઈન સેશનો પણ ખલુ્લી રિશેે. 

જો તમે આઠ અઠવાદડયાઓ પિલેાાં તમારુાં પિલે ુવેક્્સનેશન લીધ ુિોય અને તમારુાં બીજુ મેળવવા રાિ જોઈ 
રિયા િો તો, તમે િવે વોક- ઈન સેશનોમાાં પણ આ કરી શકશો. 

તમારા સમત્રો અને પદરવારને ટેકસ્ટ કરી અને તેઓને પણ તેઓનુાં વેક્્સનેશન મેળવવા સપોટમ કરો. 

આવી સેશનોની બધીજ સવગતો www.sussexhealthandcare.uk/get-my-jab” માાં મળી શકે. 

સ્કિૂો અિે વિધાથીઓ 

બધાજ માબાપો અને કેરસમ, અને તેઓના સપોટમ બબલ્સ, અને ખાસ કરીને સ્કૂલો અને કોલેજીસના 11-18 
વર્મનાઓ, િજી પણ લેટરલ ફલો દડવાઈસ (Lateral Flow Device) (LFD) ટેસ્ટ ઘરે અઠવાદડયામાાં બે વખત 
લેતા િોવા જોઈએ, અને પદરણામોનો દરપોટમ  આપી શકે. આવી સવનાંતી ઉનાળાની રજાઓમાાં પણ ચાલ ુરિશેે. 

વિયમો અિે સિાહ અનસુરિાનુું રાખો 

બ્રાઈટન અને િોવ (Brighton & Hove) બબઝનેસ કે વેપાર- ધાંધા માટે ખલુ્લા છે – અને જો આપણે બધા 
આવા સનયમો અને સલાિને અનસુરવાનુાં ચાલ ુરાખીએ તો, શિરેને જે કાંઈ ઓફર કરવાનુાં િોય છે તેમાાં આનાંિ 
માણવાનુાં ચાલ ુરાખી શકીએ. 

મળૂ- પાયાનુું 

• જો તમારાથી બની શકે તો, તમે જયારે પ્રવસૃતમય અને બગરિી- ભીડવાળા સ્થળોની અંિર િો ત્યારે મોઢા 
ઉપરનુાં આવરણ- કવદરિંગ પિરેશો. 

• તમારા ઘરના માણસો અથવા સપોટમ બબલમાાં ન િોય તેવી િરેક વ્યક્્તથી 2 મીટસમ દૂર રિો. 
• જયાાં આ શકય ન િોય ત્યાાં, મોઢા ઉપરનુાં કવદરિંગ પિરેવા જેવી વધારાની સાવચેતીઓ સાથે 1 મીટસમ 

દૂર રિો. 
• સનયસમતરીતે તમારા િાથો સાફ કરો અને ઓછામાાં ઓછી 20 સેકન્ડો માટે. 
• જાિરે કે પબ્બ્લકના અિરના સવસ્તારો સારા એવા વેન્ન્ટલેટ કે િવાની આવ-જાવવાળા રાખો. 

http://www.sussexhealthandcare.uk/get-my-jab


ટેસ્ટીંગ   

• અઠવાદડયામાાં બે વખત ફ્રી રેસપડ લેટરલ ફલો દડવાઈસ (Lateral Flow Device) (LFD) ટેસ્ટીંગ  
કરાવો, દકટસ કે જે ઘરમાાં લોકોને કોસવડ-19 (COVID-19) ના લક્ષણો ન િોય તેવા લોકો માટે િોય 
છે, અને જો પોબઝદટવ િોય તો એકાાંતવાસ  રાખો. 

•  ફામમસસમાાંથી અથવા ઓનલાઈન ફ્રી LFD દકટસ મેળવો 
• તમારા પદરણોમોનો દરકોડમ રાખો - અને જો તે પોબઝદટવ િોય તો તાત્કાબલક PCR ટેસ્ટ બકુ કરાવી  

પદરણામને કન્ફમમ કરો 
• અને જો તમને રોગના લક્ષણો િોય તો, – ભલે તે કેટલા િળવા િોય તો – કૃપા કરી PCR ટેસ્ટ કરાવી 

 અને સ્વયાં-એકાાંતવાસ રાખો. 

 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

