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કોiવડ-19 (Covid-19)  iક'સાઓ ઉપર આધાiરત પi3લક હે7થ ટ:મ <ારા અઠવાiડક iનવેદન 
  
2 સAટેBબર 2021 
  
27 ઓગ#ટના રોજથી 7 iદવસો 0ુધીમાં (કે જેનો આધાર 1 સ8ટે9બરના ;iસ=ધ થયેલ ડેટા- માiહતી ઉપર રાખવામા ંઆવે 
છે) Hાઈટન અને હોવમા ં(Brighton & Hove) અમારે કોiવડ-19 ના (COVID-19) નવા 908 કLફમNડ કે સમiથPત 

iક#સાઓ થવા પા9યા હતા.ં આ છેઃ 
  

• અગાઉના સાત iદવસોથી 29% નીચા કે ઓછા 
• કે જે 100,000 રહેવાસીઓ દSઠના સમાનાથN કે UુVય અઠવાiડક દર ;માણે  311.2 કહેવાય 
• સાઉથ ઈ#ટ (South East) માટેના કરતા ંવધારે Xચા કે જે 100,000 દSઠ 284.4 હતા ં
• YZલેLડ (England) માટેના દર- ;માણ ન[ક કે જે 100,000 દSઠ 312.9 હતા ં 

  
Dાઈટન અન ેહોવ (Brighton & Hove) માટે આનો અથF Gંુ થાય? 
  
આ અઠવાiડયે શહેરમાં કોiવડ-19 (COVID-19) ના સમiથPત કે કLફમNડ કેસીસ નીચે આ]યા હતા,ં અને હવે આપણો 
દર-;માણ સરેરાશ YZલેLડ જેટલો સરખો રહયો છે. આ આવકારલાયક સમાચાર કહેવાય. આમ છતાં પણ, કેસીસની સં^યા 
Xચી રહેતા, અને આપણામાનંા ઘણા બધા ર`ઓ અન ેઉaસવોમાંથી પાછા આવવાથી, અને ઘણા બધા iશcણ અને નોકરS- 
રોજગારના સેiટPZસમા ંપાછા વળવાથી, આથી હવે આવી રહેલ અઠવાiડયાઓમાં કદાચ વધારે કેસીસ તરફ દોરS જઈ શકે. 
  
આપણી #થાiનક હોi#પટલોમા ંકોiવડ-19 ની (COVID-19) અસરવાળા દરદSઓની સં^યા કે જેઓન ેસારવારની જgર 
હોય તે અગાઉના અઠવાiડયા જેટલી સરખી રહS છે, અન ેગયા iશયાળામા ંજોવામા ંઆવતા લેવલ કરતા ંનીચે રહેલ છે. 
  
આ બતાવી આપે છે કે હોi#પટલમા ંદાખલ થવાના અન ેગંભીર બીમારSઓના જોખમ- ભયન ેઓછો કરવામા ંવેijસનેશનનો 
;ોkામ lૂબજ અસરકારક રહયો છે. તે એoુ મોખરે રાખે છે કે શકય હોય તેટલી જલદSથી જે કોઈ દરેકને વેકસીન ઓફર 
કરવામા ંઆવે તે તેઓએ લઈ લેoુ જોઈએ. 
  
'કૂલLુ ંનMુ સN કે ટમF – નMુ માગFદશFન 
  
કોiવડ-19 ની (COVID-19) મયાNદાઓ કે ;iતબંધો હળવા કરવાની સાથે, સરકારે iશcણના સેiટPZસ માટે માગNદશNનમાં 
0ુધારાઓ કયાN છે. 
  
#થાiનક #કૂલો અને કોલે[સ, કોiવડ (Covid) ટે#ટpગ –તપાસ કરવાની અવqયકતાઓના સમાવેશ સાથે, તેઓની નવી 
ગોઠવણો iવષે કુટંુબોન ેસીધા જણાવી રહયા છે. 
  
જયારે તેઓ પાનખર કે ઓટમ સs- ટમNની શgઆતમા ંપાછા આવે aયારે, મા=યiમક કે સેકLડiર #કૂલ અન ેકોલેજના 
iવધાથtઓને 2 ઓન સાઈટ (#થળ ઉપર) જલદSથી કોiવડ-19 (COVID-19) ટે#ટસ કે કસોટS કરવાની સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે (કે જે 3 થી 5 iદવસોએ જુદS હોવી જોઈએ), અને જેન ેઅuસુરSન ેઘરે અઠવાiડયામા ંબે વખત ટે#ટpગ 
કરoંુ જોઈએ. 
  
જો કે એવી કોઈ કાuૂની આવqયકતાઓ રહS નથી, પણ ચહેરા ઉપર મા#કના કવiરPગ કે આવરણની અપેcા રાખવામાં આવે છે 
અન ે11 વષNની વયના vુવાનોન ેઅને તેનાથી મોટS uમરનાઓ પixલક yેL#પોટN મા ંઅન ેસમiપPત થયેલ #કૂલ અન ેકોલેજના 
yેL#પોટN  માટે આવી ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. 
  
  
રાzSય ફેરફારોમાં નીચેનાઓનો સમાવેશ થાય છેઃ 



Gujarati 

  
• બબVસ અને અલગ અલગ (#ટેગડN) શg અને {ૂણN કરવાના સમયોની હવ ેસલાહ આપવામાં આવતી નથી 
• બાળકોને વળS પાછા iવરામના સમયો અને બપોરના ભોજન સાથ ેભેગામળSને લઈ શકે અને ;ેijટકલ લેસનો અને #પોટN સ સાથ ે

બી` વગoના અને યર ~ૂપસમા ંભાગ લઈ શકે 
• #ટાફ અને �ુલાકાત ેઆવનારાઓ માટે હવ ેચહેરા ઉપરના કવiરPગની જgર નથી 
• ગાઢ સંપકNમા ંરહેલ હોય તેવા iનi�ત કરવામા ંઆવલે iવધાથtઓ અને iશ�યોને (પvૂiપVસ) #વય-ં એકાતંવાસ રાખવાની જgર 

નiહ રહે, તેમ છતાં પણ, જો પiરણામ પોiઝiટવ હોય તો તઓેએ PCR ટે#ટ કરાવી અને #વય-ં એકાતંવાસ રાખવો જોઈએ 

જયારે iવધાથtઓ #કૂલ અથવા કોલેજમાં પાછા આવે aયારે �ંુ અપેcા રાખી શકાય તે iવષે વધારે માiહતી માટે �ુલાકાત 
લો gov.uk/backtoschool 
 


