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3 સપ્ટેમ્બરના રોજથી સાત દિવસોના અંત સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 8 સપ્ટેમ્બરના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- 
માદિતી ઉપર રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના 
(COVID-19) નવા 876 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
 
  

• અગાઉના સાત દિવસો કરતાાં 4% નીચા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 300.3 કિવેાય  
• સાઉથ ઈસ્ટના (South East) િર-પ્રમાણ કરતાાં વધારે નીચા કે જે 100,000 િીઠ 307.6 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર-પ્રમાણ કરતાાં વધારે નીચા, કે જે 100,000 િીઠ 324.9 િતાાં   

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

 

શિરેમાાં છેલ્લા અઠવાદડયાના સમયથી કોસવડ-19ના (COVID-19) સમસથિત કે કન્ફમમડ દકસ્સાઓ થોડાક નીચે 
આવ્યા છે, અને અમારો િર ઈંગ્લેન્ડ (England) અને સાઉથ ઈસ્ટ (South East), એમ બને્ન કરતાાં નીચે 
રિયો છે. આમ છતાાં પણ, કેસીસની સાંખ્યા ઊચી રિી છે – કેવળ બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) 

નદિ, પણ સમગ્ર િેશમાાં 
 
સપ્ટેમ્બરમાાં નોકરીએ અને સશક્ષણમાાં પાછા આવવાથી કિાચ આવી રિલે અઠવાદડયાઓમાાં વધારે કેસીસ તરફ 
િોરી જઈ શકે. 
 
શ ું તે શરદી કે સળેખમ છે અથિા કોવિડ (Covid) છે? જોખમ િેશો િકહ, તેિો ટેસ્ટ કરો 
 

કૃપા કરી કોસવડ-19 ના (COVID-19) રોગના લક્ષણોની તપાસ કરી, અને જો તમને અથવા તમારા બાળકને 
અથવા તમે જે કોઈની સાર- સાંભાળ રાખતા િોય તેની શાંકા િોય તેવ ુજણાય કે તેમને કિાચ ચેપ લાગ્યો િોય તો 
જલિીથી કાયમવાિી કરો. 
 
તપાસ કરવા માટેના મખુ્ય લક્ષણો િોય છેેઃ 

• શરીરનુાં ઊંચ ુઉષ્ણતામાન અથવા તાવ – પછી ભલે તે ખબૂજ િળવો િોય 
• તમારી સ ૂાંઘવાની અથવા સ્વાિ માટેની ઈન્દ્ન્િયમાાં ખોટ- ઉણપ અથવા ફેરફાર જણાય 
• કોઈ નવો અથવા સતત કે ચાલ ુકફ 

આવા રોગના લક્ષણો સાથે કોઈકવખત ગળામાાં િરિ, ચાલ ુરિલે માથાનો દુખાવો અથવા વિી જત ુનાક અને 
કિાચ ઠાંડી સાથે કિાચ ગ ૂાંચવણભરેલ લાગી શકે. 
 

જો તમે વેકસીન લીધ ુિોય તો િજી પણ એવો કોઈ થોડોક અવકાશ રિ ેછે કે કિાચ તમને કોસવડ-19 (COVID-

19) થયો િોય, પણ રોગના લક્ષણો થોડાક ઓછા તીવ્ર કે કઠોર જણાય અને તેની િોસ્સ્પટલની કેરમાાં 
પદરણામવાની ખબૂજ ઓછી સાંભાવના રિ ેછે.   
 
તેવા કારણને લઈને, એ ખબૂજ મિત્વનુાં રિ ેછે કે તમે પરેૂપરુૂાં વેસ્સસનેશન કરાવો, જેથી કરીને તમને અને જે 
લોકોની તમે સાંભાળ લેતા િોય તેઓ આવા વાઈરસ કે અસતસકૂ્ષ્મ જ ાંતનુા સાંપકમમાાં આવ્યા બાિ ખબૂ ગાંભીર બીમાર 
થઈ શકે નદિ. 
 
કોવિડ-19 (COVID-19) રોગિા પ્રથમ ચિહે્ય, PCR ટેસ્ટ કે કસોટી બ ક કરાિો 



 

જો તમને કોરોનાવાઈરસની તપાસ કરવી િોય તો તમે કોઈ એક મફત PCR ટેસ્ટ તમે સરકારની વેબસાઈટ, 
www.gov.uk/get-coronavirus-test ઉપર બકુ કરાવી શકો છો. 
 

તમારે કોઈ ટેસ્ટીંગ કે તપાસ કરનાર સેન્ટરમાાં જવાનુાં િોત ુનથી, ટપાલ દ્વારા તમારા ઘરે કરવા માટે કોઈ એક પેક 
મોકલવામાાં આવી શકે. જયાાં સધુી પદરણામ મળે ત્યાાં સધુી તમારે અવશ્ય ઘરે રિવે ુાં પડે. આવી સ્સ્થસત ખબૂજ 
ઝડપી િોય છે, અને ઘણ ુકરીને તમને કોસવડ-19 (COVID-19) થયો છે કે નદિ તે એક અથવા બે દિવસમાાં 
જાણી શકાય. 
 
બીજા લોકોને આવો રોગ ફેલાય તેના જોખમ- ભય કરતાાં PCR ટેસ્ટનુાં પદરણામ મળે તેવા થોડાક દિવસો સધુી 
ઘરે રિવે ુસારુ કિવેાય. 
 

જો તમે એવી કોઈ વ્યસ્સતના સાંપકમમાાં આવ્યા િોય કે જેઓનુાં કોરોનાવાઈરસ માટેના ટેસ્ટનુાં પદરણામ પોઝઝદટવ 
િોય, અને તમને કોઈ એક િલે્થકેર પ્રફેશનલ અથવા પબ્લલક િલે્થ, કોન્ટેકટ ટે્રસર દ્વારા ટેસ્ટ કરાવવાની સવનાંતી 
કરવામાાં આવેલ િોય તો તમારે PCR ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. 
 
જયારે તમિે કોઈ રોગિા િક્ષણો િ જણાય ત્યારે િેટરિ ફિો ટેસ્ટિો ઉપયોગ કરો 
 

તમારા રૂટીન કે સનત્યક્રમના ભાગરૂપે અઠવાદડયામાાં બે વખત લેટરલ ફલો ટેસ્ટીંગ કરાવો, ખાસ કરીને જો તમે 
બિાર એવા સ્થળોએ જતા િોય કે જયાાં તમે તમારી સાથે રિતેા ન િોય તેવા લોકો સાથે સમકસ થતા િોય. આવા 
લેટરલ ફલો (કે જેને LFD પણ કિવેામાાં આવે છે) ટેસ્ટસ કે કસોટીઓ કોસવડ-19 ને (COVID-19) શોધી શકે કે 
જેમાાં રોગના લક્ષણો ન િોય. રોગની સામે અમારી સરુક્ષા કે બચાવનુાં (દડફેન્સ) તે કોઈ મિત્વનુાં સાધન કે શસ્ત્ર છે, 
કારણકે આવો વાઈરસ પકડી લેવામાાં આવતા ત્રણ લોકોમાાંના કોઈ એકને આવા મિત્વના લક્ષણો િોતા નથી, 
અથવા તે ખબૂજ િળવા િોઈ શકે. 
 

લેટરલ ફલો ટેસ્ટસ કે કસોટીઓ મફત િોય છે, અને તે જયઝૂબઝલ લાઈબ્રદર (Jubilee Library) અને શિરેની 
આસપાસ આવેલ ફામમસસઓમાાંથી મેળવી શકાય – કેવળ કાઉન્ટર ઉપર સવનાંતી કરવાથી. તમને તે ઘરે મોકલી 
શકાય તે માટે સરકારની વેબસાઈટ  www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests 
ઉપર તે ઓડમર કરી શકાય. 
 

http://www.gov.uk/get-coronavirus-test
http://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

