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16 જુલાઈના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 21 જુલાઈના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા – 
માદિતી ઉપર રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે ગયા 
અઠવાદડયાના 1,270 માાંથી કોસવડના-19 (COVID-19) નવા 1,584 કન્ફમમડ કે સમસથિત 
દકસ્સાઓ – કેસીસ થવા પામ્યા િતાાં. 

આ છેેઃ 

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 23% વધારે 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 544.5 – કે જે 

અગાઉના અઠવાદડયામાાંથી, 100,000 િીઠ 436.6  
• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) કરતાાં વધારે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 405 િતાાં.   
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 510.9 

િતાાં. 

બ્રાઈટન અને હોવ (Brighton & Hove) માટે આનો અર્થ શુું ર્ાય? 

આપણા શિરેમાાં કોસવડ-19 ના (COVID-19) સમસથિત કે કન્ફમમડ દકસ્સાઓમાાં વધારો ચાલ ુરિયો 
છે, અને આ સાંખ્યામાાં વર્મના જાન્યઆુદર મદિનામાાં દરકોડમ કરવામાાં આવેલ જેટલી િવે સરખી રિી 
છે. 

તાજેતરના અઠવાદડયા મજૂબ, આ ચેપ યવુાનોમાાં જલિીથી ફેલાઈ રિયો છે કે જેઓએ િજી સધુી 
એક અથવા બન્ને વેક્સસનેશન લીધા ન િોય. પણ િાલમાાં અમે આવા ચેપનુાં વધારાનુાં િર- 
પ્રમાણ બધીજ ઉંમર- વયના જૂથોમાાં વધત ુજત ુિોવાથી ચચિંસતત બન્યા છે. ખાસ કરીને 30 થી 39 
વર્મની ઉંમરમાાં, સાથોસાથ 60+ ઉંમરના બેન્ડમાાં વલ્નરેબલ કે સનબમળ લોકોમાાં પણ. 

શિરેમાાં કોસવડ-19 ના (COVID-19) પ્રસારણ કે ફેલાવાનુાં વધારાનુાં પદરણામ એ રિય ુછે કે  
કોસવડ-19 ની (COVID-19) સારવાર માટે િોક્સ્પટલમાાં િરિીઓને િાખલ થવામાાં વધારો થઈ 
રિયો છે કે જેમાાં સમાવેશ થાય છે દિદટકલ કે સનણામયક કેરનો. 

િોક્સ્પટલમાાં મખુ્યત્વે આરોગ્યની ક્સ્થસતવાળા અને સવસવધ ઉંમર- વયના જૂથો િોય છે, નદિકે 
ફકત વયોવધૃ્ધો. રાષ્ટ્રીયરીતે જોતા, િોક્સ્પટલમાાં િાખલ થતા કોસવડ-19 વાળા (COVID-19) 
વેક્સસનેશન વગરના 60% િોય છે. 

બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) 18 વર્મની ઉપરના ફકત 52% લોકોએ કોસવડ-19 
ના (COVID-19) વેકસીનના બન્ને ડોસ લીધા િતાાં. િજી પણ એવા સરુચિત વગરના ઘણા બધા 
લોકો છે કે જેઓને જો ચેપ લાગે તો ખબૂજ અસ્વસ્થ બની શકે. 

િવે જયારે કોસવડ-19 ની (COVID-19) મયામિાઓનો અંત આવ્યો છે ત્યારે આવા ચેપનો િજી 
પણ વધારો ચાલ ુરિ ેતેવી અપેિા રાખવામાાં આવે છે, કે જે અિીંયા બ્રાઈટન અને િોવમાાં   
(Brighton & Hove) અને બાકીના િેશમાાં એમ બન્ને રીતે. 



આવા ‘ફ્રીડમ ડે’ પછી કોવવડ-19 ને (COVID-19) અંકુશમાું રાખવા 

જાિરે જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપર પિરેવાનુાં કવદરિંગ કે આવરણ અને સામાજજક અંતર રાખવાનુાં િવે 
મેન્ડેટદર કે આિેશાત્મક રિય ુનથી, પણ માદિતી- ડેટા એવ ુબતાવે છે કે કોસવડ-19  (COVID-
19) િજી પણ અક્સ્તત્વમાાં રિલે છે અને સવશાળરીતે ફેલાઈ રિયો છે. 

સરકારી માગમિશમન એવ ુરિય ુછે કે જયારે તમે સામાન્યરીતે નદિ મળતા લોકોના સાંપકમમાાં કોઈ 
ચગરિીવાળી અને બાંસધયાર જગ્યાઓમાાં આવો ત્યારે મોઢા ઉપરનુાં કવદરિંગ પિરેવાનુાં લાભિાયક 
રિશેે. 

આપણા શિરેમાાંની ઘણી દુકાનો, આસતથ્ય સત્કાર કરનારા ધાંધાઓ અને નોકરી રોજગારના 
સ્થાનોમાાં િજી પણ ગ્રાિકો અને સ્ટાફને મોઢા ઉપરનુાં કવદરિંગ પિરેી, સામાજજક અંતર રાખવાની 
સવનાંતી કરવામાાં આવે છે, અને અમે આને સપોટમ કરીએ છીએ. 

િાથના આરોગ્ય- સ્વચ્છતાવાળા બીજા સરુચિત ઉપાયો અને િવાની સારી એવી આવ- જા 
(વેન્ન્ટલેશન) કરવાવાળા ઉપાયો િજી પણ ખબૂજ મિત્વના રિયા છે – તે કેવળ ફકત 
કોરોનાવાઈરસના ફેલાવાને અંકુશમાાં રાખવા માટે નથી, પણ ગાઢ સાંપકમમાાં આવવાથી બીજા 
ચેપી રોગના પ્રસારણ માટે િોય છે. 

અમે આવા વાઈરસને અંકુશમાાં રાખી અને એક બીજાનુાં રિણ કરવા િરેકેિરેકને તેઓની અંગત 
સ્વતાંત્રતા સાથે સામાજજક જવાબિારીનુાં સમતોલપણ ુરાખવા પ્રોત્સાિીત કરીએ છીએ. 

1. ચેપને અટકાવવા સારી એવી મળૂ- પાયાની સ્વચ્છતાની ટેવો ચાલ ુરાખો 

િવે જયારે ઉનાળો આવી રિયો છે, ત્યારે લોકોને બિાર મળવાનુાં સિલે ુરિય ુછે અને અંિરની 
જગ્યાઓમાાં સારી એવી િવાની આવ- જા થાય તે માટે બારીઓ ખલુ્લી રાખો. 

કૃપા કરી ચાલ ુરાખોેઃ 

• તમે જયારે કોઈ ચગરિી કે ભીડવાળી જગ્યાઓમાાં િો ત્યારે જો તમારાથી બની શકે તો 
મોઢા ઉપરનુાં કવદરિંગ-આવરણ પિરેો 

• તમારા સપોટમ બબલમાાં અથવા તમારા ઘરના માણસો ન િોય તેવા િરેકથી 2 મીટસમ 
અંતર રાખવાનો પ્રયત્ન કરો અથવા મોઢા ઉપર આવરણ કે કવદરિંગ પિરેવાની સાથે 
વધારાની સાવચેતી રાખવાની સાથે એક મીટર દૂર રિો 

• સનયસમતરીતે તમારા િાથ સાફ કરો- ધઓૂ અને િને્ડ સેસનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો 

2. વેક્સસનેશન લઈ લો- અવિકતમ રક્ષણ માટે બને્ન ડોસ 

અમે િરેકેિરેકને ઓફર કરવામાાં આવેલ કોસવડ-19 (COVID-19) સામે વેક્સસનેશન લઈ લેવા 
જોરિાર ભલામણ કરીએ છીએ કે જેથી તેઓની આસપાસમાાં રિલે અને તેઓનુાં પોતાનુાં રિણ 
કરી શકાય. કોસવડ-19 નો (COVID-19) ફેલાવો અટકાવવા માટે બ્રાઈટન અને િોવમાાં 
(Brighton & Hove) પરૂતા પ્રમાણના લોકોએ વેક્સસનેશનના બન્ને ડોસીસ લીધા નથી. 



ફાઈઝર (Pfizer) અને એસ્રાઝેનેક (AstraZeneca) વેકસીન્સના સાંપણૂમ બન્ને ડોસવાળો કોસમ  
કોસવડ-19 (COVID-19) માટે િોક્સ્પટલની સારવારની જરૂરનો જોખમ- ભય 93% થી વધારે 
ઓછો કરે છે. 

એક અથવા બે જેબ્સ કે ઈંજેકશન્સ પછી પણ કોસવડ (Covid) થવાની િજી પણ શકયતા રિ ેછે, 
પણ બધા મળી રિતેા વકેસીન્સનો સાંપણૂમ કોસમ 80% જેટલો જોખમ- ભય ઓછો કરે છે. 

બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) િવે િાંમેશા કરતાાં વેકસીન મેળવવાનુાં વધારે સિલે ુ
છે. બ્રાઈટન સેન્ટરમાાં (Brighton Centre) ચાલીને જઈ શકાય તેવી એપોઈન્ટમેન્ટ િરરોજ 
સવારના  8:30 અને સાાંજના 7સધુી િોય છે. તમે ઓનલાઈન તમારી વેક્સસનેશન એપોઈન્ટમેન્ટ 
સપ્ર- બકુ  પણ કરી શકો અથવા ફોન કરો 119. 

શિરેની આસપાસ, ઘણી બધી ચાલીને જઈ શકાય તેવી વોક-ઈન અને પોપ- અપ વેક્સસનેશન 
ક્સલસનકસ મળી રિ ેછે, કે જેમાાં સમાવેશ થાય છે િોવ લોન્સનો (Hove Lawns), િરેક શસનવાર 
અને રસવવારે સવારના 10:30 થી બપોરના 2:30. 

અમે આવી વોક- ઈન ક્સલસનકસની સવગતો પ્રસસધ્ધ કરીએ છીએ. સવસ્તારમાાંના બધાજ વોક-ઈન 
વેક્સસનેશન સ્થળોની સૌથી અધતન યાિી  સસેકસ િલે્થ અને કેર પાટમનરશીપમાાંથી (Sussex 
Health and Care Partnership) મળી રિ ેછે. 

3. કોવવડ (Covid ) ટેસ્ટીંગ કરવાનો કોઈ એક વનત્યક્રમ કે રૂટીન બનાવો 

કોસવડ (Covid) થતાાં ત્રણમાાંથી એકને આવા રોગના લિણો કે ચચહ્નો િોતા નથી, અને જાણ્યા 
વગર તેઓ આવા વાઈરસનો ફેલાવો કરતા િોય છે. 

યવુાનોમાાં આવા કેસીસનો ખબૂજ ઝડપી વધારો થઈ રિયો છે. તેથી, 18 થી 29 વર્મના બધાને 
સસમ્પટન- ફ્રી PCR ટેસ્ટ કરાવવાની અમે સવનાંતી કરીએ છીએ કે જે અમારા 2  નવામાાંના એક 18 
ર્ી 29 વર્થની ઉંમરના માટે વોક- ઈન PCR  ટેસ્ટીંગ સ્ર્ળમાું થઈ શકેેઃ 

• પીસ સ્ટેટય ૂ(Peace Statue), િોવના િદરયાદકનારે (Hove Seafront) -  િરરોજ 
બપોરથી સાાંજના 7 સધુી ખલુ્લા િોય છે 

• જયચૂબચલ સ્સવેર (Jubilee Square), લાઈબ્રદરની બાજુમાાં- સોમવારથી શસનવાર, 
સવારના 10 થી સાાંજના 5 અને રસવવારે સવારના 11 થી સાાંજના 5 ખલુ્લા િોય છે  

શિરેની આસપાસ બીજા સ્થળોમાાં જયચૂબચલ લાઈબ્રદરના (Jubilee Library) સમાવેશ સાથે, 
મોટા ભાગના કેસમસ્ટોમાાં તમે મફત – ફ્રી લેટરલ ફલો ટેસ્ટસ લઈ શકો. 

તમારા ઘરે પિોંચત ુકરવામાાં આવે તેવા િોમ ટેસ્ટ દકટસનુાં બોકસ ઓડમર પણ કરી શકો, અથવા 
119 ને ફોન કરો. 

જોખમ- ભય લેશો નદિ. અઠવાદડયામાાં બે વખત લેટરલ ફલો ટેસ્ટ ઘરે કરો- પછી ભલે તમને 
સ્વસ્થતા જણાતી િોય. તમારા સમત્રો, પદરવાર અન ેસાથીિારોની સરુચિતતા સનસિત કરવાનો તે 
કેવળ એકજ ઉપાય- માગમ છે. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-sessions-brighton-hove-week-19-25-july
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-sessions-brighton-hove-week-19-25-july
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests


4. જયારે જરૂર જણાય ત્યારે સ્વયું એકાુંતવાસ રાખો– મદદ મળી રહ ેછે 

જયારે આવો વાઈરસ આપણા શિરેમાાં ફેલાઈ રિયો િોય ત્યારે ચેપ લાગેલ કોઈ એક વ્યક્સતના 
સાંપકમમાાં ઘણા બધા લોકો આવતા િોય છે. 

જો તમને NHS ટેસ્ટ અને રેસ તરફથી સચૂના આપવામાાં આવેલ િોય કે તમે કોઈ એક પોચઝદટવ 
ટેસ્ટવાળી વ્યક્સતના સાંપકમમાાં આવ્યા િોય તો, જે સમય સધુી તમને સ્વયાં-એકાાંતવાસ રાખવાનુાં 
કિ ેત્યાાં સધુી રાખવો જોઈએ. 

જો તમારા શરીરનુાં ઉષ્ટ્ણતામાન ઊંચ ુથાય અથવા કોઈ એક નવો અથવા સતત કફ- ઉધરસ 
આવે અથવા તમારા સ્વાિ અથવા સુાંઘવા માટેની ઈન્ન્િયોમાાં ફેરફાર જણાય તો, તમારે 
કોરોનાવાઈરસ ટેસ્ટ કરાવી અને તાત્કાચલક એકાાંતવાસ રાખવો જોઈએ. 

રોગના ફેલાવાને અટકાવવા, અને તમે કેર કરતા લોકોનુાં રિણ કરવા માટે સ્વયાં – એકાાંતવાસ 
રાખવાની જરૂર રિ ેછે. 

તમે સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવાથી જો તમારો પગાર ગમુાવવાનુાં થાય તો નાણાકીય મિિ માટે 
અરજી  કરી શકો. 

વ્યાવિાદરક અથવા તાંદુરસ્તી માટેનો સપોટમ અમારી કમ્યસૂનદટ િબમાાંથી  પણ િરરોજના ઘરગથ્થ ુ
કામકાજ કરવામાાં મિિરૂપ બનવા અને તમને કેવ ુલાગે છે તે માટે તમને સપોટમ પણ મળી રિ ે
છે. 

 

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

