
 
કોવિડ-19 (Covid-19) કકસ્સાઓ ઉપર આધાકરત પબ્લિક હલે્થ ટીમ દ્વારા અઠિાકડક વિિેદિ 
  
12 ઓગસ્ટ 2021 

 

6 ઓગસ્ટના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 11 ઓગસ્ટના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
1375 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં – કે જે અગાઉના અઠવાદડયાના 1135 ના આંકડા કરતા 
વધારે રિયા છે. આ છેેઃ 
 

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 21% ઉપર 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે  471 કિવેાય – જે 
100,000 િીઠ અગાઉના અઠવાદડયામાાંથી 390.2 થી ઉપર  

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 253.3 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના કરતાાં વધારે ઊચા, કે જે 100,000 િીઠ 296.6 િતાાં  

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

 
આપણા શિરેમાાં કોસવડ -19 ના (COVID-19) ચેપનુાં િર- પ્રમાણ બધીજ ઉંમર- વયના જૂથોમાાં ખબૂજ ઊંચ ુ
રિવેાનુાં ચાલ ુરિય ુછે, ખાસ કરીને યવુાન લોકોમાાં.  
 

કોસવડ-19 (COVID-19) સાથેની લોકોની સાંખ્યા અમારી િોસ્સ્પટલોમાાં વધી છે, આમ છતાાં પણ, નવા વર્મની 
આસપાસ જયારે કેસીસની સાંખ્યા ખબૂજ વધારે િતી તેના કરતાાં વધારે ઓછી રિી છે. આ બતાવે છે કે 
વેસ્સસનેશનનો પ્રોગ્રામ કાયમ કરી રિયો છે.  
 

આમ છતાાં પણ, આપણે વધારે જોઈ ખાતરી કરવાની રિ ેછે કે િરેકેિરેક વ્યસ્સત સરુક્ષિત રિ ેછે. આપણા શિરેના 
વેસ્સસનેશનનુાં િર-પ્રમાણ િેશના ધણા સવસ્તારો કરતાાં ઓછુ રિય ુછે. બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & 

Hove) ચાર પખુ્ત વયનાઓમાાંથી ફકત ત્રણ વ્યસ્સતએ તેઓનો પ્રથમ વેસ્સસનેશન ડોસ મેળવ્યો છે. 
 

25 થી 34 વર્મની વયનાઓના સમિુાયમાાં લેવાનુાં ઓછુ રિય ુછે. િસ વ્યસ્સતઓમાાંથી કેવળ છ વ્યસ્સતએ આ 
વર્મની વયના જૂથમાાં વેકસીન લેવાનુાં શરૂ કયુમ છે. 
 
િરેકેિરેક વ્યસ્સત વેકસીનની ઓફર લઈ લે તે મિત્વનુાં છે, ખાસ કરીને જયારે આપણામાાંના ઘણા બધા સામાજજક 
રીતે આપણા ઘરો અને શિરેના સમગ્ર સ્થળોમાાં વળી પાછા ભેગા કે સમશ્ર કે સમકસ થતા િોય છે.   
 
કોવિડ-19 (COVID-19) માુંથી િેક્સસિેશિ એ શે્રષ્ઠ રક્ષણ છે 

 
યકેૂના િરેક પખુ્તવયનાઓને કોસવડ-19 (COVID-19) મળી રિ ેછે. જો તમે િજી સધુી વેસ્સસનેશન લેવાનુાં શરૂ 
કયુમ ન િોય તો, કૃપા કરી વધારે લાાંબા સમય માટે તે મલુતવી રાખશો નદિ.  
 
કોઈ એક શિરે તરીકે આપણે બધાએ આપણી કમ્યસૂનદટમાાંના વલ્નરેબલ કે સનબમળ લોકોની સવચારણા કરવાની  
રિ ેછે કે જો તેઓને આવો વાઈરસ પકડી લે તો તેઓને બીમાર થવાનો વધારે મોટો ભય-જોખમ રિ ેછે. 
 
તમે જયારે વેકસીન લો ત્યારે તમે કેવળ તમારી જાતનુાં રિણ કરતા િોય તેવ ુિોત ુનથી, પણ તમે તમારી 
આસપાસ િરેકનુાં આવા જોખમવાળા વાઈરસમાાંથી રિણ કરો છો. 
 



બધાજ સ્થાસનક મોબાઈલ અને પોપ- અપ વેસ્સસનેશનની ક્સલસનકસની સવગતો ધ સસેકસ િલે્થ એન્ડ કેર અને 
NHS  વોક –ઈન વેસ્સસનેશન્સ વેબસાઈટમાાંથી મળી રિ ેછે. 
   
તમારા સવસ્તારમાાં આવી કોઈ એક વોક- ઈન કે ચાલીને જવાય તેવી ક્સલસનકસ આવે તેની રાિ જોવાની જરૂર 
નથી. 
 

બ્રાઈટન સેન્ટરમાાં (Brighton Centre) િરરોજ પિલેેથી બકુ કરી શકાય તેવી વેસ્સસનેશન્સની એપોઈન્ટમેન્ટસ 
NHS નેશનલ વેસ્સસનેશન બકુીંગ સસવિસ  મારફતે અને 0300 303 8060 ઉપર ફોન કરવાથી બ્રાઈટન રેસ 
કોસમ (Brighton Race Course) અને શિરેની આસપાસના બીજા સ્થળો માટે એપોઈન્ટમેન્ટસ મળી રિ ેછે. 
 

બધાજ સ્થાસનક મોબાઈલ અને પોપ- અપ વેસ્સસનેશનની ક્સલસનકસની સવગતો ધ સસેકસ િલે્થ એન્ડ કેર અને 
NHS  વોક –ઈન વેસ્સસનેશન્સ વેબસાઈટમાાંથી મળી રિ ેછે. 
 
 
 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016
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.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016

