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

20 ઓગસ્ટ 2021 

  

14 ઓગસ્ટના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 19 ઓગસ્ટના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
1309 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
  

• અગાઉના સાત દિવસોથી 4% નીચા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે  448.7 કિવેાય   
• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 284.3 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના કરતાાં વધારે ઊચા, કે જે 100,000 િીઠ 308.2 િતાાં  

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

કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા દકસ્સાઓમાાં થોડોક ઘટાડો િોવા છતાાં પણ, આવો વાઈરસ િજી પણ 
આપણા શિરેમાાં ફેલાતો રિયો છે, ખાસ કરીને યવુાન સમિુાયમાાં. છેલ્લા અઠવાદડયામાાં, કોઈ પણ બીજી ઉંમરના 
જૂથ કરતાાં 15 થી 29 વર્મની ઉંમરનાઓમાાં અમે નવા કોસવડ-19 ના (COVID-19) સમસથિત કે કન્ફમમડ 
દકસ્સાઓનુાં પ્રમાણ વધારે ઊંચ ુપ્રમાણ જાય ુછે.  
  

આ અઠવાદડયે િોસ્સ્પટલમાાં કોસવડ-19 ના (COVID-19) િરિીઓની સાંખ્યામાાં પણ વધારો થયો છે. પણ એકાંિરે 
આ વર્મની શરૂઆતમાાં જયારે દકસ્સાઓની સાંખ્યા ખબૂજ વધારે િતી, તેના કરતાાં િજી ઓછી રિી છે કે જે NHS 

વેસ્સસનેશનના પ્રોગ્રેમની સફળતાને લઈને રિલે છે. 
  
આપણા શિરેમાાં વેસ્સસનેશનન ુપ્રમાણ –િર વધત ુરિય ુછે, પણ િેશના બીજા સવસ્તારો કરતાાં આપણે િજી પાછળ 
રિયા છીએ. 
  

િાલમાાં વેકસીન લેવાથી કાંઈ તમે તમારા પોતાનુાં રક્ષણ કરશો એટલજુ નદિ, પણ તમારા સમત્રો અને પદરવારનુાં પણ. 
વેકસીનના બે ડોસ લેવાથી કોસવડ-19 (COVID-19) વાળા કોઈ એકના સાંપકમમાાં આવ્યા િશો તો તમારે 
એકાાંતવાસ  રાખવાનો રિશેે નદિ. વેક્સિનેશનની કાર્યવાહી વવષે જે કોઈને ફિકર- ચ િંતા અથવા પ્રશ્નો હોર્ તો તેવા 
લોકોને િપોર્ય મળી રહ ેછે.  

  
સ્િયું- એકાુંતિાસ કે સેલ્ફ આઈસિેશિિા માગથદશથિમાું ફેરફાર થયો છે 
  

જો તમે સાંપણૂમપણે વેકસીન લીધ ુિશે (કે જે તમારા બીજા જેબ પછી 14 દિવસોથી વધારે) તો, કોસવડ-19 ના 
(COVID-19) પોઝિદટવ ટેસ્ટવાળી કોઈ એક વ્યસ્સતના ગાઢ િપંકયમા ંઆવ્યા િોય તેવ ુજયારે સનસિત કરવામાાં આવે 
ત્યારે તમને િવે સ્વયાં-એકાાંતવાસ રાખવાની જરૂર રિશેે નદિ. તમે જાણ્યા વગર આવા વાઈરસના વાિક નથી તે તપાસ 
કરવા તમારે PCR રે્સ્ર્ બકુ કરવાની જરૂર રિશેે.  
 
જો તમારા PCR ટેસ્ટનુાં પદરણામ નેગદટવ રિય ુિોય તો તમને સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવાની જરૂર નથી, પણ તમે 
બીજાઓનુાં રક્ષણ કરવામાાં મિિરૂપ બની શકો દ્વારાેઃ    

• અઠવાદડયામાાં બે વખત LFD રે્સ્ર્ કરવાથી 
• કોઈ બાંસધયાર જગ્યામાાં અને જયાાં તમે સામાજજક અંતર જાળવી રાખી શકો તેમ ન િોય ત્યાાં મોઢા ઉપર 

કવદરિંગ કે આવરણ પિરેીને 

• કોવવડ-19 માથી જે લોકોને ઊ ો જોખમ- ભર્ હોર્ તેઓ સાથે મયામદિત સાંપકમ રાખવાની સવચારણા 
કરીને   

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#keeping-yourself-and-others-safe
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/
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• અંિર (ઘરની) જયારે લોકોને મળવાનુાં થાય ત્યારે બારણાઓ અને બારીઓ ખોલી તાજી િવા આવવા િઈ 
કોસવડ-19 (COVID-19) માટેની પોઝિદટવ ટેસ્ટવાળી વ્યસ્સતના તમારા સૌથી તાજેતરના સાંપકમ પછી, 
સાંપણૂમ 10 દિવસો સધુી આ સલાિ લાગ ુપડે છે.  

 

18 અને 6 મદિનાની ઉંમરની િઠેળના બાળકોને (એટલેકે 18 અને અડધા) ગાઢ સાંપકમ (આવવાથી) તરીકે અલગ 
કે આઈસલેટ થવાની જરૂર રિતેી નથી. સાંપણૂમરીતે વેસ્સસનેટ થયેલ પખુ્તવયનાઓની માફક એકજ સરખા સનયમો 
લાગ ુપડે છે કે જેઓને PCR ટેસ્ટ બકુ કરાવવાની જરૂર રિ.ે 
  

તમારે અવશ્ય એકાાંતવાસ રાખવો જોઈએ જો તમને: 
·         કોસવડ-19 ના (COVID-19) કોઈ 3 મખુ્ય લક્ષણો જણાય:  - કોઈ એક નવો ચાલ ુકફ, ખબૂજ 

તાવ, સ્વાિ અથવા સ ૂાંઘવાની સામાન્ય ઈન્દ્ન્િયોમાાં તમને કોઈ ફેરફાર અથવા ખોટ- ઉણપ જણાય- 
અને PCR ટેસ્ટ કરાવો  

·         કોસવડ-19 (COVID-19) માટે પોઝિદટવ ટેસ્ટ થયેલ િોય 

  

 અથવા કોસવડ-19  (COVID-19) વાળી કોઈ એક વ્યસ્સતના ગાઢ- સાંપકમમાાં આવ્યા િોય અને: 

• તમે વેસ્સસનેશન લીધ ુન િોય અથવા કોસવડ-19 (Covid-19) વેકસીનનો ફકત એકજ ડોસ લીધો િોય 

• તમારા દ્વદ્વતીય કે બીજા વેકસીન ડોસના સમયથી 14 દિવસો કરતાાં ઓછો સમય િોય  
જો તમારા PCR  ટેસ્ટન ું પકરણામ પોઝિકટિ જણાય તો, તમારે અિશ્ય તમારી ઉંમર- િય પ્રત્યે ધ્યાિ િકહ 
આપતા સ્િયું- એકાુંતિાસ રાખિો જોઈએ, અથિા જો તમે સુંપણૂથરીતે િેકસીિ િીધ  હોય. 
સ્વર્-ંએકાતંવાિ મારે્ મદદ અને િપોર્ય કાઉસ્ન્સલમાાંથી મળી રિ ેછે. 
  
જીિિિે ચિાિિા કે ગવતમાિ રાખિા િેકસીિ િઈ િો 
  
સ્વયાં-એકાાંતવાસના ભાંગાણથી દૂર રિવેાનો કોઈ શે્રષ્ઠ માગમ એ સાંપણૂમરીતે વેસ્સસનેશન લેવાનો છે, જેથી કરીને તમે બિાર 
અને નોકરીમાાં જઈ શકો, જો તમે ભસવષ્યમાાં કોઈ એક સાંપકમ તરીકે તમને સનસિત કરવામાાં આવે તો. 
  

NHS નેશનલ વેક્સિનેશન બકુીંગ િવવિિ મારફતે આ બ્રાઈટન સેન્ટરમાાં (Brighton Centre) િરરોજ પિલેેથી 
બકુ કરી શકાય તેવી એપોઈન્ટમેન્ટ મળી રિ ેછે. બ્રાઈટન રેસકોસમમાાં (Brighton Racecourse) એપોઈન્ટમેન્ટ 

0300 303 8060 ઉપર ફોન કરી બકુ કરાવી શકાય. બ્રાઈટન સેન્ટર (Brighton Centre) અને શિરેમાાં 
બીજા સ્થળોએ ચાલીને જઈ શકાય તેવી વેસ્સસનેશન સેશનો િરરોજ ખલુ્લી િોય છે. પિલેેથી બકુ કરવાની જરૂર 
નથી, કેવળ આવી અને તમારો જેબ લઈ લો. ધ િિેકિ હલે્થ એન્ડ કેર વેબસાઈટમાાં બધા સ્થાસનક વોક- ઈન 
વેસ્સસનેશન ક્સલસનકસના સ્થળો, તારીખો અને સમયોની યાિી આવેલ છે. 
  
16 અને 17, વર્મની ઉંમરના લોકો અને 12 થી 15 ઉંમરના બાળકો કે જેઓ યોગ્યતા ધરાવતા િોય, તેઓની 
વેસ્સસનેશનની એપોઈન્ટમેન્ટસ બકુ કરાવવા NHS દ્વારા સાંપકમ કરવામાાં આવશે. આવી રિલે દિવસોમાાં આવ ુ
બનવાનુાં શરૂ થશે. વધારે માદિતી માટે અહીંર્ા જૂઓ. 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/support-self-isolation
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/how-do-i-get-my-jab/vaccinations-for-children-and-young-people-aged-12-to-17/

