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

18 નવેમ્બર 2021
12 નવેમ્બરના રોજથી 7 દિવસો સુધીમાાં (કે જેનો આધાર 17 નવેમ્બરના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર
રાખવામાાં આવે છે ) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા
1073 કન્ફમમડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં.
આ છે ેઃ:
•

અગાઉના

•

કે જે

•
•

7 દિવસોમાાં 19% વધારે

100,000 રિેવાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તુલ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 367.8 કિેવાય
સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 418.4 િતાાં
ઈંગ્લેન્ડ (England) માટે ના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે ઓછા, કે જે 100,000 િીઠ 376.4 િતાાં

બ્રાઈટિ અિે હોિ

(Brighton & Hove) માટે આિો અથથ શું થાય

વળી પાછા ફરીથી, પોઝિદટવ ટેસ્ટીંગવાળા આપણા રિેવાસીઓની સાંખ્યામાાં વધારો થતા જોઈએ છીએ
બતાવે છે કે કોસવડ (Covid) િજી પણ આપણી સાથે રિેલ છે .

– જે

ભલે પછી તમે સાંપ ૂણમરીતે વેકસીન કરાવ્યુ િોય, તો પણ સનયસમત ટેસ્ટીંગ કે કસોટી કરવાનુ ાં મિત્વનુ ાં િોય છે , જેથી
કરીને તમે જાણી શકો કે તમે કોસવડનો (Covid) ફેલાવો કરતા નથી.
ઘણા બધા લોકો કે જેઓને કોસવડ (Covid) થયો િતો તેઓ કોઈ રોગના લક્ષણો બતાવતા ન િતાાં, પણ ત્યારે જ
સ્પષ્ટરીતે જાણ્યુ કે PCR ટેસ્ટ સાથે તે કન્ફમમ કે સમસથિત થયા પિેલાાં લેટરલ ફલો ટે સ્ટમાાં તેઓની કસોટીમાાં
તેઓ પોઝિદટવ રિયા િતાાં.
કૃપા કરી બીજાઓનો સવચાર કરી, કસોટી કરાવવાનુ ાં ચાલુ રાખો ખાસ કરીને જે દિવસોએ, જયારે તમે ઘણા બધા
લોકો સાથે સમકસ થતા િો અથવા વધારે વલ્નરે બલ કે સનબમળ લોકોને મળતા િો કે જેઓ કોસવડથી (Covid)
વધારે ગાંભીર બીમાર થઈ શકે.
અને જો તમારો ટે સ્ટ કે કસોટી પોઝિદટવ િોય તો, ઘરે રિો અને
કોવિડિા

PCR ટેસ્ટ કરાવો.

(Covid) કેસીસિે ઓછા કરિામાું મદદરૂપ બિિા તમે શું કરી શકો

જયારે તમિે ઓફર કરિામાું આિે ત્યારે તમારા કોવિડ (Covid) િેકસીન્સ, તમારો બ ૂસ્ટર અિે તમારું ફલ ૂ જેબ
િઈ િો.

•

પ્રથમ અને બીજો ડોસ ઓનલાઈન ઉપર બુક કરવા મળી રિે છે અથવા ચાલીને જઈ શકાય તેવી તમારી
નજીકની સેશન શોધી કાઢો. 18 વર્મની ઉંમરના અથવા તેનાથી મોટી ઉંમરના (અથવા જેઓ 3
મદિનાઓમાાં 18ના થવાના િોય) લોકો િાલમાાં તેઓના 1st (ડોસ) પછી 8 અઠવાદડયે 2nd ડોસ માટે
યોગ્યતા ધરાવે છે . 16 અને 17 વર્મના લોકોને તેઓના પ્રથમ ડોસ પછી 12 અઠવાદડયે અથવા વધારે
સમયે બીજો ડોસ બુક કરવાનુ ાં કિેવામાાં આવશે.

•

તમારા 2nd જેબના સમયથી (6 મદિનાઓ અને 1અઠવાદડયે) 182 દિવસો થયા િોય ત્યાાં 50 વર્મના
અને તેનાથી વધારે ઉંમરનાઓને, િેલ્થ અને સોશ્યલ કે ર કાયમકરો અને જેઓને અંિરની આરોગ્યની સ્સ્થસત
િોય, તેઓને કોસવડ (Covid) બ ૂસ્ટર મળી રિે છે . ચાલીને જઈ શકાય તેવી વોક ઈન સેશનો મળી રિે
છે , પણ િાલમાાં ઘણી સેશન્સ કાયમ- પ્રવ ૃસતઓમાાં રોકાયેલ િોવાથી, તે માટે લાાંબા સમયની રાિ જોવાનુ ાં
ટાળવા માટે એપોઈન્ટમેન્ટ બુક કે નોંધાવાનુ ાં શ્રેષ્ઠ રિેશે. 40 વર્મ અને તેનાથી ઉપરના લોકો જયારે
તેઓ યોગ્યતાધરાવતા િશે ત્યારે તેમને બુક કરવા થોડાક વખતમાાં આમાંત્રણ આપવામાાં આવશે.

•

12-15 વર્મની વયનાઓ માટે સ્કૂલો મારફતે વેસ્સસનેશન્સની વ્યવસ્થા કરવામાાં આવી રિી છે અથવા
તમે નેશનલ બુકીંગ સસવિસ મારફતે એપોઈન્ટમેન્ટ બુક કરાવી શકો છો. 12-15 વર્મની વયનાઓ માટે
વેકસીન્સ સવર્ે વધારે માદિતી મેળવો

•

ફલ ૂ વેકસીન્સ િવે મળી રિે છે અને ઘણા બધા લોકો માટે મફત િોય છે . કોણ યોગ્યતા ધરાવે છે અને
કેવી રીતે બુક કરાવી શકાય તેની તપાસ કરો . ઘણા બધા લોકો ફલ ૂ અને કોસવડ-19 (COVID-19)
બ ૂસ્ટર વેકસીન્સ એમ બન્ને માટે યોગ્યતા ધરાવતા િોય છે . જો તમને આવા બન્ને વેકસીન્સ ઓફર
કરવામાાં આવતા િોય તો, એકજ સમયે લેવાનુ ાં સલામત િોય છે .

ગિરદીિાળી અથિા બુંવધયાર જગ્યાઓમાું મોઢા ઉપરન ું આિરણ કે કિકરિંિ પહેરો, કે જેમાું સમાિેશ થાય છે
પબ્લિક ટ્રે ન્સ્પોટથ િો. તે કાંઈ તમારુાં પોતાનુ ાં અને બીજાઓનુ ાં રક્ષણ કરવા માટે નથી િોતુ, બીજાઓને સલામતી લાગે
તેવી ખાતરી કરવામાાં પણ મિિરૂપ બની શકે .
જયાું શકય હોય ત્યાું બહાર મળિાન ું રાખો, અથિા તાજી હિા અંદર આિિા દો.
વિયવમતરીતે િેટરિ ફિો કસોટીઓ કે ટેસ્ટસ િેિાન ું ચાલ ૂ રાખો અિે પકરણોમોિો કરપોટથ કરો. જો તમારો ટે સ્ટ
પોઝિદટવ રિે તો તમારે અવશ્થ સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખી અને

PCR ટેસ્ટ ઓડમ ર કરવો જોઈએ.

•

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

•

જય ૂઝબઝલ લાઈબ્રદર
લઈ લો

•

(Jubilee Library) અથવા િોવ ટાઉન િોલમાાંથી (Hove Town Hall) પેકસ

કોઈ એક ફામમસસમાાંથી પેકસ મેળવો – તમને ફામમસસમાાંથી ટે સ્ટસ લેતા પિેલાાં કલેકટ કોડ માટે રજજસ્ટર
કરવાની જરૂર રિે છે .

•

ફામમસસમાાંથી સનરીક્ષણ કરવામાાં આવેલ ટેસ્ટ મેળવો

જો તમિે કોવિડિા (Covid) કોઈ િક્ષણો જણાય પછી ભિે તે હળિા હોય અથિા જો તમે િેટરિ ફિો
ટેસ્ટમાુંથી તમારો ટેસ્ટ પોગિકટિ રહે તો PCR ટે સ્ટ કરાિો. પછી ઘરે રિો અને જો તમારો પોઝિદટવ ટેસ્ટ િો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 ટે સ્ટ દકટસનો ઉપયોગ કરશો નદિ.
કોઈ એક પોગિકટિ ટે સ્ટિાળી વ્યક્તતિા િાઢ સુંપકથ માું આવ્યા હોય તો

PCR ટેસ્ટ કરાિિો જોઈએ. જો તમે ગાઢ
સાંપકમ માાં રિયા િોય, અને પ ૂરે પ ૂરુાં વેકસીન લીધુ નદિ િોય તો તમારે ઘરે રિી અને 10 દિવસો સુધી સ્વયાંએકાાંતવાસ 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

18 વર્મ અને 6 મદિનાઓ િેઠળ િોય તો, જયારે તમે તમારુાં PCR પદરણામ મેળવવા રાિ જોતા

િોય તો તમારે સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવાની જરૂર રિેતી નથી.

