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

  
5 ઓગસ્ટ 2021 

 

30 જુલાઈના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 4 ઓગસ્ટના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
1135 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં – કે જે અગાઉના અઠવાદડયાના 1166 આંકડાની નજીક 
રિયા છે. આ છેેઃ 

  

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 3% ઓછા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 390.2 કિવેાય  

 – જે 100,000 િીઠ અગાઉના અઠવાદડયામાાંથી 400.8 થી થોડા ઓછા 
• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 239.5 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના કરતાાં વધારે ઊચા, કે જે 100,000 િીઠ 288.1 િતાાં 

  

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

 

જો કે ગયા અઠવાદડયે કોસવડ-19 (COVID-19) ના સમસથિત કે કન્ફમમડ અઠવાદડક કેસીસના િર- પ્રમાણ 30 
જુલાઈ જેટલો સરખો રિયો છે, છતાાં પણ નીચે રિવેાનુાં વલણ છેલ્લા ગયા થોડાક દિવસોથી ઉલટુ રિય ુછે, અને 
િાલમાાં કેસીસની સાંખ્યા વળી પાછી વધી રિી છે.  
 
કેસીસ કે દકસ્સાઓ બધીજ ઉંમરના જૂથોમાાં ઊંચા રિયા છે, છતાાં પણ કેસીસની સાંખ્યામાાં સૌથી મોટો વધારો ગયા 
અઠવાદડયે પખુ્તવયના યવુાનોમાાં રિલે છે. 
 
કોવિડ (Covid)- સિામતિાળુ િીકએન્ડ કે શવિ-રવિ 

 

આ વરે્ષ સત્તાવાર કે ઓદફશ્યલ પ્રાઈડ પરેડ (Pride parade), સવલલજ પાદટિ અને ઉત્સવ પ્રસાંગોના કાયમક્રમને 
રિ કરવા પડયા િતાાં, પણ અમે એવી અપેક્ષા રાખી રિયા છીએ કે ઘણા બધા લોકોને શિરેની પરાંપરાગતવાળી 
પ્રાઈડ પરેડ કે કવાયતને લચન્ન્િત કે માકમ કરવાની િજી પણ ઈચ્છા િશે. 

આ અઠવાદડયે 7 અને  8 ઓગસ્ટના રોજ, બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) મોટી સાંખ્યાના 
મલુાકાતીઓ કે સવલિટસમ આવવાની અપેક્ષા રાખવામાાં આવે છે, કે જયાાં થવાની અપેક્ષા રાખવામાાં આવતી િતી. 
અમે લચિંસતત છીએ કે મોટી સાંખ્યાના સામાજજક સાંમેલન કે ગેધદરિંગ્સ વધારે પ્રસારણ તરફ િોરી જઈ અને ચેપના 
િર- પ્રમાણમાાં વધારો કરી શકે. 

અમે બધાજ રહિેાસીઓ અિે મ િાકાતીઓિે આ િાઈરસ કે અવતસકૂ્ષ્મજ ુંત   ફેિાિાન ું અટકાિિા માટે 
આ દસ ઉપાયો િેિા વિિુંતી કરીએ છીએઃ 
 

1 જો તમને કોસવડ-19ના (COVID-19) કોઈ પણ લક્ષણો જણાય (નવો અથવા સતત- ચાલ ુકફ, તાવ, સ્વાિ 
અને સ ૂાંઘવાની ઈન્ન્િયોમાાં ફેરફાર જણાય), પછી ભલે તે િળવા કે માઈલ્ડ િોય, તો ઘરે રિી અને PCR ટેસ્ટ કે 
કસોટી બકુ કરાવો. કૃપા કરી મસુાફરી અથવા પાદટિ માટે બિાર જશો નદિ.  
 

2 અઠવાદડયાના બે વખત ઘરે સનયસમતરીતે સસમ્પટન- ફ્રી લેટરલ ફલો ટેસ્ટ કરો, ખાસ કરીને જો તમે સમત્રો અને 
પદરવારને મળવાનુાં આયોજન કરતા િો તો. આ ખાસ કરીને મિત્વનુાં િોય છે કારણકે થોડાક-અમકુ લોકોને 
જાણ્યા વગર આવા વાઈરસનો ચેપ લાગી અને ફેલાવી શકે, કારણકે તેઓને અસ્વસ્થ લાગત ુન િોય. 

 



3 જો તમારા લેટરલ ફેલો ટેસ્ટનુાં પદરણામ પોલિટવ આવે તો કૃપા કરી અવગણના કરશો નદિ. તમને PCR 
ટેસ્ટનુાં પદરણામ પાકુ મળે તે િરમ્યાન તમારે અવશ્ય સ્વયાં –એકાાંતવાસ રાખવો જોઈએ.  

 

4 જો તમને NHS ટેસ્ટ અને ટે્રસ દ્વારા સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવાનુાં કિવેામાાં આવે કારણકે તમે એવી કોઈ એક 
વ્યક્તતના સાંપકમમાાં આવ્યા િોય કે જેઓનો ટેસ્ટ પોલિદટવ િોય તો, કૃપા કરી તેમ કરશો. આવા વાઈરસનો ડેલ્ટા 
વેદરઅન્ટ (Delta variant) કે રૂપાાંતર ખબૂજ ચેપી છે, અને િરેકેિરેકને સલામત કે સરુલક્ષત રાખવાનો શે્રષ્ઠ 
માગમ એ સલામત રિવેાનો છે. 

 

5 પ્રવસૃતમય કે લબલિ બાંસધયાર જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપરનુાં કવદરિંગ પિરેવા માટે તે તમારા પોકેટમાાં રાખો કે જયાાં 
તમે સામાન્યરીતે મળતા ન િોય તેવા લોકોના ગાઢ- સાંપકમમાાં આવતા િોય  

 

6 જગ્યા આપો – તમે મળતા િરેકેિરેકને િજી પણ મોટી સાંખ્યાના સમિુાય કે ભીડમાાં સલામત અને સ્વસ્થ લાગે 
નદિ 

 

7 બિારે મળવાનુાં રાખો. જયારે ઘરની અંિર િો તો બારીઓ અને બારણાઓને ખલુ્લા રાખી તાજી િવાને 
પદરભ્રમણ કરવા િો 

 

8 જો તમારાથી બની શકે તો સમત્રોના નાના જૂથમાાં ભેગા થવાનુાં રાખી અને તમારી વચ્ચે જગ્યા રાખવાનો પ્રયત્ન 
કરો 

 

9 સારા કે સાંતોર્ષકારક િાથના આરોગ્યશાસ્ત્રની ટેવો રાખી, સનયસમતરીતે સાફ કરો અથવા િને્ડ સેસનટાઈિર કે 
સ્વચ્છકારીનો ઉપયોગ કરો 

 

10 શકય બને તેટલી જલિીથી વેક્તસનેશન કરાવી અને ખાતરી કરો કે બે ડોસ મળે છે. કોસવડ 19 (COVID-19) 
માાંથી વેકસીન્સ શે્રષ્ઠ રક્ષણ આપે છે 

 


