
કોવિડ-19 (Covid-19) કકસ્સાઓ ઉપર આધાકરત પબ્લિક હલે્થ ટીમ દ્વારા અઠિાકડક વિિેદિ 
  
16 સપ્ટેમ્બર 2021 

 

16 સપ્ટેમ્બરના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 15 સપ્ટેમ્બરના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી 
ઉપર રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-

19) નવા 724 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
 

• અગાઉના સાત દિવસો કરતાાં 18% નીચા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 247.8 કિવેાય  
• સાઉથ ઈસ્ટના (South East) કરતાાં વધારે નીચા કે જે 100,000 િીઠ 259.8 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર-પ્રમાણ કરતાાં વધારે નીચા, કે જે 100,000 િીઠ 308.3 િતાાં   

 

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

 

શિરેમાાં સમસથિત કે બિાલી આપવામાાં કોસવડ-19 ના (COVID-19) દકસ્સાઓની સાંખ્યા ગયા અઠવાદડયે વળી 
પાછી ઓછી થઈ કે જે આવકારલાયક સમાચાર કિવેાય. આમ છતાાં પણ. જો કે િર િન્રેડ થાઉઝન્ડ લોકોનો 
સરેરાશ િર- પ્રમાણ ઈંગ્લેન્ડના (England) િર-પ્રમાણ કરતાાં િાલ ઓછો રિયો છે, છતાાં પણ આપણી વસ્તીમાાં 
આવા સકૂ્ષ્મજ ાંત ુકે વાઈરસની િાજરી રાિત કે આશ્વાસન આપવા માટે ખબૂજ કિવેાય. 
 
કોવિડ-19 (COVID-19) સામે આપણો શે્રષ્ઠ બચાિ કે સ રક્ષા એ િેકસીિ છે 

 

વેક્સસનેશસન્સ એ તાંદુરસ્ત અને સલામત રિવેા માટેનો શે્રષ્ઠ માગમ િોવાનો પરુાવો છે તેથી આપણે બધા કોઈ એક 
સામાન્યરીતે જીવનમાાં આનાંિ માણવાનુાં ચાલ ુરાખી શકીએ. તે િોક્સ્પટલમાાં િાખલ થવામાાં અને ગાંભીર બીમારી 
અટકાવવામા ખબૂજ અસરકારક રિય ુછે. જો તમે િજી પણ વેકસીન લેવાની શરૂઆત કરી ન િોય તો, કૃપા કરી 
તે કોઈ પણ વધારે સમય માટે મલુતવી રાખશો નદિ. 
 

આ અઠવાદડયે સરકારે 12 થી 15 વર્મની વયના બાળકોનો સમાવેશ કરી આવા વેક્સસનેશનના કાયમક્રમ કે 
પ્રોગ્રામને સવસ્તતૃ કરેલ છે. આવા 12 થી 15 વર્મની વયનાઓ માટે વેક્સસનેશન્સની વધારે સવગતો સાથે સ્કૂલો 
માબાપાનો સાંપકમ કરશે. 
 

વલ્નરેબલ કે સનબમળ અને મોટી ઉંમરના લોકોના જૂથ માટે બસૂ્ટર વેક્સસનેશન્સ (કે જે ત્રીજો વેકસીન ડોસ) પણ 
િવે મળી રિશેે. આવા બસૂ્ટર વેક્સસનેશનની વધારે સવગતો સાથે તે કયાાં અને કયારે તેઓને મળી શકશે તે માટે 

NHS યોગ્યતા ધરાવતા પખુ્તવયનાઓનો સાંપકમ કરશે. 
 

બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) વેકસીન લેવા માટે ઘણા બધા સ્થળો છે. 16 વર્મની ઉંમરના 
િરેકેિરેક વોક-ઈન કે ચાલીને જઈ શકાય તેવા અથવા વેકસીન લેવા આગળથી ચચીલ સ્સવેર વેક્સસનેશન 
સેન્ટરમાાં (Churchill Square vaccination centre) બકુ કરાવી શકે, કે જે અઠવાદડયાના સાત દિવસોએ 
સવારના 8.30 વાગ્યાથી સાાંજના 7 વચ્ચે િોય છે. 
 

ચાલીને જઈ શકાય કે વોક- ઈન વેક્સસનેશનની એપોઈન્ટમેન્ટો પણ મબાઈલ સને પોપ- અપ વેક્સસનેશન 
ક્સલસનસસમાાં, બ્રાઈટન રેસકોસમ (Brighton Racecourse) અને શિરેની આસપાસ રિલે અમકુ ફામમસસઓમાાં 
(કેસમસ્ટો) મળી રિ ેછે. સ્થળો, તારીખો અને આવા બધાજ સ્થળોના સમય કે જયાાં તમને તમારુાં પ્રથમ અને બીજુ 
જેબ્સ બ્રાઈટન અને િોવ (Brighton & Hove) અને તેની આજુબાજુના સવસ્તારોમાાં મળી રિ ેતેની યાિી (ધ 
સસેકસ િલે્થ એન્ડ કેર ) the Sussex Health and Care વેબસાઈટ ઉપર િોય છે. 
 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/how-do-i-get-my-jab/walk-in-vaccination-sessions/


સારી કે સુંતોષકારક આરોગ્યશાસ્ત્રિી ટેિો જાળિી રાખો 
 

ચાલો આવા સમગ્ર પેન્ડેસમક કે આખી દુસનયામાાં ફેલાયેલ રોગમાાં આપણે સાંપાિન કરેલ સારી ટેવો જાળવી 
રાખીએેઃ 

• જો તમે અંિર મળતા િો તો તાજી િવાને અંિર આવવા િો અથવા જો બની શકો તો તમે બિાર મળો 
• ગગરિીવાળી અને બાંસધયાર જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપરનુાં આવરણ પિરેો કે જયાાં તમે સામાન્યરીતે મળતા ન 

િોય તેવા લોકોના સાંપકમમાાં આવતા િોય 
• જો તમને કોઈ પણ કોસવડ-19ના (COVID-19) લક્ષણો જણાય તો PCR ટેસ્ટ કરાવો અને સ્વયાં-

એકાાંતવાસ રાખો 
• જો તમને સચૂના આપવામાાં આવી િોય કે તમે કોઈ એક વ્યક્સતના ગાઢ સાંપકમમાાં આવ્યા છો કે જેઓનો 

ટેસ્ટ પોગઝદટવ િતો તો શકય િોય તેટલી જલિીથી PCR કરાવો અને જરૂર જણાતા સ્વયાં- એકાાંતવાસ 
રાખો 

• જો તમને અસ્વસ્થતા લાગે તો ઘરે રિો  
• તમારા િાથો સાબ ુઅને પાણીથી સાફ કરો અથવા સનયસમતરીતે સમગ્ર દિવસ િરસમયાન િાથના 

સેસનટાઈઝરનો ઉપયોગ કરો.   

 
 


