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

26 ઓગસ્ટ 2021 

  

20 ઓગસ્ટના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 25 ઓગસ્ટના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
1277 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
 

  

• અગાઉના સાત દિવસોથી 1.7% નીચા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે  438 કિવેાય  

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 318 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના કરતાાં વધારે ઊંચા, કે જે 100,000 િીઠ 328 િતાાં  

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

અનકુ્રમે આવતા બીજા અઠવાદડયે પણ, આપણે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા સમસથિત કે કન્ફમમડ કેસીસની 
સાંખ્યામાાં ખબૂજ થોડીક સાંખ્યાની ટકાવારીમાાં ફેરફાર જોયો છે. આપણે આત્મસવશ્વાસ કે કોન્ન્ફડન્ટ બની શકીએ નદિ 
અને આનો અથમ એવો થાય કે બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) ચેપનુાં પ્રમાણ- િર ટોચે પિોંચ્ય ુછે. 
સાઉથ ઈસ્ટ (South East) અને ઈંગ્લેન્ડના (England) બાકીના ભાગોમાાં સાંખ્યાઓ વધવાની ચાલ ુરિી છે. 
  

કોસવડ-19 નો (COVID-19) ચેપ પખુ્ત વયના સમિુાયો અને ટીનેજસમ કે દકશોરોમાાં િજી પણ સૌથી વધારે 
રિયો છે અને પેઢીઓના (જનરેશન) બધી ઉંમર- વયના જૂથોને અસર કરી ફેલાઈ રિયો છે. છેલ્લા અઠવાદડયે 

60s વર્મની ઉપરના સમિુાયમાાં બીજો વધારો રિયો છે, અને સાઉથ ઈસ્ટમાાં (South East) આપણી પાસે િવે 
આ ઉંમરના જૂથમાાં સૌથી વધારે ચેપનુાં પ્રમાણ રિય ુછે. 
  

િોસ્સ્પટલમાાં કોસવડ-19 ના (COVID-19) 20 કરતાાં વધારે સ્થાસનક િરિીઓ છે પણ NHS વેસ્સસનેશનનો 
પ્રોગ્રામ આ વર્મની શરૂઆતમાાં આપણે જે ખબૂજ ગાંભીરરીતે બીમાર િરિીઓની સાંખ્યામાાં થતો ઉછાળો જોયો િતો 
તે રોકવામાાં સફળ રિયો છે. 
  
િેક્સસિેશિ સેન્ટર 16-17 િર્થિી ઉંમરિાઓ માટે ખ લ્લ  અિે સ્થળાુંતર થઈ રહય  છે 

  

િવે પછીના સોમવારે તારીખ 30 ઓગસ્ટના રોજ બ્રાઈટન અને િોવનુાં (Brighton & Hove) વેસ્સસનેશન સેન્ટર 
ચચીલ સ્સવેર શોપીંગ સેન્ટરમાાં (Churchill Square shopping centre) આવેલ અગાઉના ટોપશોપ સ્ટોરમાાં 
(Topshop store) સ્થળાાંતર કરશે. 
આવી આ એકજસરખી ટીમ િરરોજ સવારના 8.30 થી સાાંજના 8 સધુી વેસ્સસનેશન્સ દડલલવર કરશે કે આપશે, કે 
જેમાાં બકુ થયેલ એપોઈન્ટમેન્ટો અને ચાલીને જઈ શકાય તેવી વોક ઈન સસવિસ એમ આ બને્ન ઓફર કરશે, (કે જે 
િરરોજ સાાંજના 7 વાગ્યા સધુી મળી રિશેે). 
 

ધ ચચીલ સ્સવેર (The Churchill Square) વેસ્સસનેશન સેન્ટર  16 અને 17 વર્મની વયનાઓ માટે ચાલીને જઈ 
શકાય તેવી વોક ઈન વેસ્સસનેશન એપોઈન્ટમેન્ટો ઓફર કરશે. 
  
વેસ્સસનેશન મેળવનારાઓ િરેકેિરેકને માટે દરજસ્ન્સ રોડ ઈસ્ટમાાં (Regency Road East) આવેલ ઓરેન્જ કાર પાકમ 
ચચીલ 1 (Churchill 1), ચચીલ સ્સવેર શોપીંગ સેન્ટર (Churchill Square shopping centre) દ્વારા એક 
કલાક માટે મફત કાર પાકીંગ મળી રિશેે. 

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/


Gujarati 

પખુ્તવયનાઓ માટે ચાલીને જઈ શકાય તેવી વોક - ઈન વેસ્સસનેશન સેશનો શિરેની આસપાસમાાં આવેલ બીજા 
સ્થળોએ ચાલ ુછે કે જેમાાં સમાવેશ થાય છે િોવ લોન્સ (Hove Lawns), સેંટ પીટસમ ચચમ (St Peter’s 

Church), ધ રેઈનબો િબ (Rainbow Hub) અને રેસકોસમમાાં (Racecourse), તમે જઈ અને તમારુાં 
વેસ્સસનેશન લઈ શકો તેવી બધીજ જગ્યાઓના સ્થળો (લકેશન), તારીખો અને સમયની યાિી ધ સસેકસ હલે્થ 
એન્ડ કેર વેબસાઈટ ઉપર રિલે છે. 
  

સોમવાર તારીખ 30 ઓગસ્ટના રોજ અથવા તે પછી બ્રાઈટન સેન્ટરમાાં (Brighton Centre) બકુ થયેલ 
એપોઈન્ટમેન્ટોવાળા લોકોનો નેશનલ બકુીંગ સસવિસ (National Booking Service) દ્વારા આવા લકેશન કે 
સ્થળમાાં થયેલ ફેરફાર સવરે્ સીધો સાંપકમ કરવામાાં આવી રિલે છે. તેઓની એપોઈન્ટમેન્ટની તારીખ અને સમય એકજ 
સરખા રિશેે, ફકત સ્થળમાાં (વેન્ય)ૂ ફેરફાર થશે. 
 

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

