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

23 સપ્ટેમ્બર 2021
17 સપ્ટેમ્બરના રોજથી 7 દિવસો સુધીમાાં (કે જેનો આધાર 22 સપ્ટેમેબરના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી
ઉપર રાખવામાાં આવે છે ) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID19) નવા 489 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છે ેઃ
•

અગાઉના સાત દિવસો કરતાાં

•

કે જે

•
•

33% નીચા કે ઓછા

100,000 રિેવાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તુલ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 167.6 કિેવાય
સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે નીચા કે ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 217.1 િતાાં
ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર-પ્રમાણ કરતાાં વધારે નીચા -ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 258 િતાાં

બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથથ શ ું થાય?
છે લ્લા અઠવાદડયા િરસમયાન, મોટા ભાગની ઉંમરના જૂથોમાાં બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton

& Hove)

દકસ્સાઓનુ ાં ઓછુ થવાનુ ાં ચાલુ રિયુ છે , આમ છતાાં પણ, િે શના બાકીના ભાગમાાં સરખા રિી આપણે માધ્યસમક
શાળાની ઉંમરના બાળકો અને યુવાનોમાાં વધારો જોઈ રિયા છીએ.

વધારે પ્રસારણ કે ફેલાવો થતા અટકાવવા સ્કૂલના સ્ટાફ, કુ ટુાંબ- પદરવારો અને સવધાથીઓ જે બધુ કરી રિયા છે
તે માટે તેઓનો હુ ાં આભાર માનુ છુાં.
કોસવડ

(Covid) વેક્સસનેશન્સ કોઈ પણ 16 વર્મની ઉંમરનાઓ અને તે કરતાાં મોટી વયનાઓને િાલમાાં
સવશાળરીતે મળી રિે છે , અને છે લ્લા થોડાક દિવસોથી 12-15 વર્મની વયનાઓ માટે NHS કોસવડ (Covid)
વેક્સસનેશન્સ પ્રોગ્રેમ સ્થાસનકરીતે શરૂ થયો છે .

તમે શ ું કરી શકો

•
•
•
•
•

તમને જયારે વેકસીન ઓફર કરવામાાં આવે ત્યારે તે લઈ લો.

ગગરિીવાળા સવસ્તારોમાાં અને જાિેર કે પબ્લલક ટ્રેન્સ્પોટમ માાં મોઢા ઉપરનુ ાં આવરણ- કવદરિંગ્સ પિેરશો.
જયાાં શકય બને ત્યાાં બિાર મળો અથવા જયારે ઘરની અંિર િો ત્યારે તાજી િવા આવવા િો.
ઘરે અઠવાદડયામાાં બે વખત લેટરલ ફલો ટે સ્ટ કે કસોટી કરતા રિો (ફકત

જો તમને રોગના કોઈ પણ લક્ષણો જણાય પછી ભલે તે િળવા િોય અથવા જો તમે કોઈ લેટરલ ફ્લો
ટેસ્ટમાાંથી પોગિદટવ બનો તો,

•

11 થી મોટી ઉંમરનાઓ).

PCR ટેસ્ટ કરાવો. ઘરે રિી અને જો તમારો ટેસ્ટ પોગિદટવ રિયો િોય તો

10 દિવસો માટે એકાાંતવાસ રાખો.

ગાઢ સાંપકમ માાં રિેનારાઓએ શકય િોય તેટલી જલિીથી
અને

PCR ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ. જો તમે 18 વર્મ

6 મદિનાની િેઠળના િો અથવા જો તમે સાંપ ૂણમપણે વેકસીન લીધુ કે કરાવ્યુ િોય તો તમને સ્વાં-

એકાાંતવાસ રાખવાની જરૂર નથી. જેઓએ પ ૂરે પ ૂરુાં વેકસીન લીધુ ન િોય તેઓએ અવશ્ય જયાાં સુધી
તેઓના પદરણામ આવે ત્યાાં સુધી સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવો જોઈએ.

