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23 જુલાઈના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 28  જુલાઈના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
1166 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં – કે જે અગાઉના અઠવાદડયાથી1584 થી ઓછા છે. આ છેેઃ 
  

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 26% ઓછા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 400.8 કિવેાય  

 – જે 100,000 િીઠ અગાઉના અઠવાદડયાના 544.5 કરતાાં ઓછા 
• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 323.3 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England)  માટેના િર- પ્રમાણના લગભગ સરખા કે જે 100,000 િીઠ 401.4 િતાાં 

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

 
મેની શરૂઆતના સમયથી પ્રથમ અઠવાદડયા માટે, અમારા શિરેમાાં કોસવડ-19 (COVID-19) ના સમસથિત કે 
કન્ફમમડ દકસ્સાઓમાાં- કેસીસમાાં અમે ઘટાડો જોયો છે. 
 
જો કે આ અઠવાદડયે સાંખ્યા ઓછી થઈ છે, છતાાં પણ આ વર્મની શરૂઆતની સરખામણીમાાં ચેપનો િર- પ્રમાણ 
િજી પણ ખબૂ ઊંચો રિયો છે. આ વાઈરસ કે અસતસકૂ્ષ્મ જ ાંત ુબધીજ ઉંમર- વયના જૂથોમાાં ફેલાઈ રિયો છે, નદિકે 
કેવળ યવુાનોમાાં. 
 
કમનસીબે, અમારી સ્થાસનક િોસ્સ્પટલમાાં િાલમાાં કોસવડ-19 (COVID-19) ના નવા િરિીઓ આવ્યા છે, જો કે  
વેકસીનની અસરકારકતાને લઈને શરૂઆતમાાં પેન્ડેસમક કરતા સાંખ્યા ઓછી રિી છે કે જે માટે આપણે વેકસીનના 
કૃતજ્ઞનીય છીએ.  
 

અમારા સ્થાસનક વેસ્સસનેશનના પ્રોગ્રામે આશરે અમારા 3/4 રિવેાસીઓને આવા વેકસીનનના પિલેા ડોસનુાં 
સવતરણ કયુમ છે. આમ છતાાં પણ, બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) આશરે બે પખુ્ત વયનામાાંથી 
એકને િજી સધુી સાંપણૂમરીતે બે ડોસ અપાયા નથી. સાંપણૂમ રક્ષણ માટે બે જેબ્સ કે ઈંજેકશનના પણૂમ કોસમની 
આવશ્યકતા રિ ેછે. આપણી કમ્યસૂનદટમાાં િજી પણ ઘણા બધા અસરુક્ષક્ષત કે રક્ષણ વગરના લોકો રિયા િોવાથી, 
જો તેઓને ચેપ લાગે તો તેઓને ગાંભીર બીમારી થવાના ભય રિ ેછે.  
 
િરેકેિરેક કે જેઓ વેસ્સસનેશન લઈ શકે તેમ િોય, પણ તે મજૂબ િજી સધુી કયુમ ન િોય, તેઓએ શકય િોય તેટલી 
જલિીથી તેઓનો પોતાનો પ્રથમ ડોસ કે માત્રા લઈ લેવી જોઈએ, અને જેઓએ તેઓનો પ્રથમ જેબ પિલેેથી 
મેળવી લીધો િોય તેઓ િરેકને અમે આગ્રિપરૂ્શ્મક અસધકતમ રક્ષણ માટે આઠ અઠવાદડયે તેઓનો બીજો કે દ્વિતીય 
ડોસ લઈ લે તેવી ગોઠવણ કરવા કિીએ છીએ. 
 

બ્રાઈટન સેન્ટરમાાં (Brighton Centre) ચાલીને જઈ શકાય તેવી મળી રિતેી વોક ઈન એપોઈન્ટમેન્ટોમાાં 
િરરોજ સવારના 8.30 થી સાાંજના 7 સધુી વેકસીન મેળવવાનુાં સિલે ુિોય છે, અને સાથોસાથ ઓનલાઈન ઉપર 
ગોઠવણ કરી શકાય અથવા 119 ને ફોન કરવાથી પિલેેથી- બકુ કરાય તેવી એપોઈન્ટમેન્ટસ િોય છે. આ 
અઠવાડયે શસન- રસવ વોક –ઈન વેસ્સસનેશન ક્સલસનકસ મળી રિ ેછે કે જેમાાં સમાવેશ થાય છે િોવ લોન્સમાાં 
(Hove Lawns) શસનવાર  31 જુલાઈના અથવા રસવવારે 1 ઓગસ્ટના વેઈટરોઝમા (Waitrose) સવારના 
10.30 થી 2.30 વાગ્યા સધુી. બધાજ સવસ્તારના વેસ્સસનેશન સ્થળોની સૌથી અધતન યાિી સસેકસ િલે્થ એન્ડ 
કેર પાટમનરશીપ વેબસાઈટમાાં મળી રિ ેછે. 
 
આપણ ુશહરે દરેકેદરેક માટે ખલુ્લ ુરાખો 

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.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/


 
19 જુલાઈના રોજથી પ્રસતબાંધો કે મયામિાઓ ઉપાડી લેવાને અનસુરીને, અમે જાણીએ છીએ કે ઘણા બધા લોકોને 
જાિરે સ્થળોએ જવાનુાં સલામત લાગત ુનથી. કૃપા કરી કાળજી રાખશો કે બધાને પ્રવસૃતમય સવસ્તારોમાાં સ્વસ્થતા 
લાગતી નથી. બીજાઓનુાં અને તેઓનુાં રક્ષણ કરવા ઘણા લોકો જાિરેમાાં મોઢા ઉપરનુાં કવદરિંગ કે આવરણ 
પિરેવાનુાં પસાંિ કરતા િોય છે. 
 
થોડીક- અમકુ લોકસપ્રય જગ્યાઓમાાં ક્ષગરિી કે ભીડના મીદડઆવાળા ફોટાઓ િોવા છતાાં પણ, સમગ્ર શિરેમાાં આવ ુ
સામાન્ય િોત ુનથી. એવા ઘણા બધા સવસ્તારો િોય છે કે જેમાાં શોપીંગ કરતી વખતે, સામાજજક બનવા અને 
સલામતરીતે કસરત કરતી વખતે અંતર રાખવાનુાં શકય બને છે. 
 
જો કે જાિરે સ્થળોમાાં મોઢા ઉપર કવદરિંગ કે આવરણ પિરેવાનુાં િવે ફરજજયાત નથી, છતાાં પણ, આપણા ઘણા 
બધા સ્થાસનક વેપાર- ધાંધાઓ તે ચાલ ુરાખવાની સવનાંતી કરતા િોય છે.  
 
શિરેમાાં આવા વાઈરસના ઊંચા લેવલનો સ્વીકાર કરતા, અમે જે િરેકેિરેક ભીડવાળી અને બાંસધયાર જગ્યાઓમાાં 
મોઢા ઉપરનુાં કવદરિંગ પિરેવાની ઈચ્છા ચાલ ુરાખતા િોય તેઓ િરેકને પ્રોત્સાિીત કરીએ છીએ કે જયાાં તમે એવા 
લોકો સાથે સાંપકમમાાં આવતા િોય કે જેઓને સામાન્યરીતે મળતા ન િોવાથી જો તમારાથી બની શકે તો જાિરેમાાં 
સામાજજક અંતર કે સોશ્યલ દડસ્ટન્સ જાળવી રાખો. 

આ ઉપરાાંત, જયાાં શકય બની શકે ત્યાાં બિાર મળવાનુાં ચાલ ુરાખી, અંિરની જગ્યાઓમાાં િવા આવ-જા સારી રીતે 
રાખી, સનયસમતરીતે િાથ સાફ કરો અથવા િાથના સેસનટાઈઝર કે સ્વચ્છકારીનો ઉપયોગ કરો. 

ચેપિે કાબમૂાું રાખિા વિયવમતરીતે કસોટી કે ટેસ્ટ કરાિતા રહો 

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

કૃપા કરી અઠવાદડયામાાં બે વખત લેટરલ ફલો ટેસ્ટ ઘરે કરો. આવ ુખાસ કરીને મિત્વનુાં બને છે, જો તમે બિાર જઈ 
સામાજજકરીતે વધારે ભીડવાળી જગ્યાઓમાાં સમશ્ર કે સમકસ થતા િોય. આ તમારા સમત્રો, કુટુાંબ- પદરવાર અને સાથીિારોને 
સલામત રાખવાનો ફકત એકજ માગમ કે ઉપાય છે. આ મોટા ભાગની કેસમસ્ટસ અથવા શિરેની આજુબાજુના બીજા સ્થળોમાાં 
મેળવી શકાય, કે જેમાાં સમાવેશ થાય છે જયકુ્ષબક્ષલ લાઈબ્રદર (Jubilee Library), ઓનલાઈન ઉપર ઓડમર કરી શકાય, કે જે 
તમારા ઘરે પિોંચતા કરવામાાં આવી શકે. 

ચાલીને જઈ શકાય તેવા બે સસમ્્ટન- ફ્રી  18-29 વર્મના માટે PCR ટેસ્ટીંગ સાઈટસ   િોય છે તે િોવના િદરયાદકનારે 

(Hove Seafront) પીસ સ્ટેટયમૂાાં (Peace Statue) અને લાઈબ્રદર પછી જયકૂ્ષબક્ષલ સ્સવેરમાાં (Jubilee Square), 
િોય છે, જયારે આવા કેસીસ વધારે િોવાથી, આપણે વેકસીનની અસર થવાની રાિ જોઈ રિયા િોય ત્યારે તેનો ફેલાવો 
અટકાવવા કે બાંધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.  

જયારે જરૂર જણાય ત્યારે સ્િયું-એકાુંતિાસ રાખો – મદદ મળી રહ ેછે 

જો તમને NHS ટેસ્ટ અને ટે્રસ તરફથી જણાવવામાાં આવે કે તમે પોક્ષઝદટવ ટેસ્ટવાળી કોઈ વ્યસ્સતના સાંપકમમાાં આવ્યા િો તો, 
તમારે સનસિત સમય માટે સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવો જોઈએ. 

જો સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવા માટે તમારે પગાર ગમુાવવાનુાં થાય તો નાણાકીય સિાય માટે અરજી તમે 
કરી શકો છો. વ્યાવિાદરક અથવા તાંદુરસ્તી માટેનો સપોટમ અમારી કમ્યસૂનદટ િબમાાંથી પણ મળી રિ ેછે  કે જે િરરોજના 
ઘરગથ્થ ુકામકાજ કરવામાાં અને તમને કેવ ુલાગત ુિોય તેમાાં મિિરૂપ બનવા આવો સપોટમ મળી રિ ેછે. 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/enhanced-government-support-brighton-hove-bring-covid-cases-down
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

