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

14 ઓકટોબર 2021
8 ઓકટોબરના રોજથી 7 દિવસો સુધીમાાં (કે જેનો આધાર 13 ઓકટોબરના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર
રાખવામાાં આવે છે ) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા
730 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છે ેઃ
•
•
•
•

આગળના સાત દિવસોમાાં10.3% વધારે કે ઊંચા
કે જે

100,000 રિેવાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તુલ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 250.2 કિેવાય
સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 350 િતાાં
ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે ઓછા, કે જે 100,000 િીઠ 366.8 િતાાં

બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથથ શ ું થાય?
એકાંિરે િર- પ્રમાણમાાં ચઢઉતર થવાનુ ાં ચાલુ રિયુ છે . ગયા અઠવાદડયે નાનો ઘટાડો કે ડ્રોપ થયા બાિ, છે લ્લા
સાત દિવસોમાાં વળી પાછા કોસવડ-19
બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton

(Covid-19) ના પોઝિદટવ દકસ્સાઓમાાં વધારો થયો છે .

& Hove) સાઉથ ઈસ્ટ (South East) અને ઈંગ્લેન્ડ (England) કરતાાં

િર- પ્રમાણ ઓછુ છે . બીજા સવસ્તારોની જેમ સરખા, માધ્યસમક સ્કૂલના વયના બાળકોની અંિર અમારો સ્થાસનક
િર- પ્રમાણ સૌથી ઊચો રિયો છે .
કોસવડ

(Covid) િજી પણ આજુ બાજુ માાં રિયો છે , અને આવો વાઈરસ િજી પણ ઘણા માણસોમાાં રિયો છે , પણ

તેમાાં રોગના લક્ષણો નથી. હુ ાં તમને બધાને સનયસમતરીતે ટે સ્ટીંગ કે કસોટી કરવા માટે પ્રોત્સાિન કરુ છુાં, જેથી
કરીને જો તમને કોસવડ (Covid) િોય તો તમે જલિીથી જાણી શકો અને એકલા રિો, જેથી કરીને તમે તે સમત્રો,
કુ ટુાંબ- પદરવાર અને સાથીિારોમાાં ફેલાવો નદિ.

ફેિાિો ઓછો કરિામાું મદદરૂપ બિિા તમે શ ું કરી શકો
જયારે તમને તમારા કોસવડ

(Covid) વેકસીન્સ અને બુસ્ટર ઓફર કરવામાાં આવે ત્યારે તે લઈ લો. કોસવડ
(Covid) બુસ્ટર િાલમાાં 50 વર્મની ઉપરનાઓને, િેલ્થ અને સોશ્યલ કેર વકમ રોને અને જેઓને અંિરની
આરોગ્યની સ્સ્થસત િોય તેઓને મળી રિે છે , જો તે તમારા 2 જેબના 6 મદિનાનો સમય થયો િોય, તમે
ઓનલાઈન ઉપર બુક કરાવી શકો અથવા ચાલીને જઈ શકાય તેવા વોક- ઈન સેશનો િરરોજ સ્થાસનકરીતે મળી
રિે છે . તમારા વેકસીન્સ મેળવવા વધારે માદિતી મેળવો સવર્ે.
ઝગરિીવાળા અથવા બાંસધયાર સ્થાનોમાાં મોઢા ઉપરનુ ાં કવદરિંગ કે આવરણ રાખો, ખાસ કરીને ઝબઝિ બસો અને
ટ્રેનમાાં. તે કેવળ તમારા રક્ષણ સવર્ે નદિ, તે બીજાને સુરઝક્ષતતાની ખાતરી કરવામાાં મિિરૂપ બની શકે
જયાાં શકય બને ત્યાાં બિાર મળો, અથવા તાજી િવા આવવા િે વા બારી ખોલો.
અઠવાદડયામાાં બે વખત લેટરલ ફલો ટે સ્ટ લેવાનુ ાં ચાલુ રાખો, પછી ભલે તમને લક્ષણો ન િોય, તેથી તમે જાણી
શકો કે તમે સ્પષ્ટરીતે જાણ્યા વગર કોસવડ (Covid) ફેલાવતા નથી.
•

તમારા ઘરે પિોંચતા કરવામાાં આવે માટે ઓનલાઈન ઉપર ફ્રી કે મફત ટેસ્ટ પેકસ ઓડમ ર કરો

•

જય ૂઝબઝલ લાઈબ્રદર
લઈ લો

(Jubilee Library) અથવા િોવ ટાઉનિોલમાાંથી (Hove Town Hall) પેકસ

•
•
•

કોઈ એક ફામમસસમાાંથી પેકસ મેળવો – તમને િવે ફામમસસમાાંથી ટેસ્ટસ લેતા પિેલાાં કલેકટ કોડ માટે
રજજસ્ટર કરવાની જરૂર રિે છે .
ફામમસસમાાંથી સનરીક્ષણ કરવામાાં આવેલ ટે સ્ટ મેળવો
સવધાથીઓ અને સ્ટાફે તેઓની સ્કૂલમાાંથી તેઓના ટે સ્ટસ કે કસોટીઓ મેળવવી જોઈએ.

જો તમને રોગના લક્ષણો જણાય પછી ભલે તે િળવા િોય અથવા જો તમે લેટરલ ફલો ટેસ્ટમાાંથી તમારો ટે સ્ટ
પોઝિદટવ રિે તો PCR ટેસ્ટ કરાવો. પછી ઘરે રિો અને જો તમારો પોઝિદટવ ટે સ્ટ િોય તો 10 દિવસો સુધી
એકલતા રાખો. જો તમને રોગના કોઈ પણ લક્ષણો જણાય તો તે મિત્વનુ ાં બને છે કે તમે PCR ટેસ્ટ કરાવો, અને
LFD િોમ ટેસ્ટ દકટસનો ઉપયોગ કરશો નદિ. PCR ટેસ્ટ વધારે સાંવેિનશીલ િોય છે કારણકે તેન ુ ાં પ ૃથ્થકરણ
લેબમાાં કરવામાાં આવે છે .
કોઈ એક પોઝિદટવ ટેસ્ટવાળી વ્યસ્તતના ગાઢ સાંપકમ માાં આવ્યા િોય તો

PCR ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ પછી ભલે

તમને કોઈ લક્ષણો િોય કે નદિ. જો તમે ગાઢ સાંપકમ માાં રિયા િોય, અને પ ૂરે પ ૂરુાં વેકસીન લીધુ નદિ િોય તો તમારે
ઘરે રિી અને

10 દિવસો સુધી સ્વયાં-એકાાંતવાસ રાખવો જોઈએ. પછી ભલે તમારો PCR નેગદટવ િોય. જો

તમારો સાંપકમ કરવામાાં આવ્યો િોય અને પ ૂરે પ ૂરુાં વેકસીન લીધુ િોય (કે જેમાાં તમે બે અઠવાદડયા કરતાાં વધારે
સમયે તમારો દ્વિતીય ડોસ લીધો િોય), અથવા જો તમે
તમારુાં

18 વર્મ અને 6 મદિનાઓ િેઠળ િોય તો, જયારે તમે

PCR પદરણામ મેળવવા રાિ જોતા િોય તો તમારે સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવાની જરૂર રિેતી નથી.

