કોિવડની (Covid) અધતન મા�હતી - 25 નવેમ્બર 2021
19 નવેમ્બરના રોજથી સાત �દવસો �ુધીમાં (ક� �નો આધાર 24 નવેમ્બરના પ્રિસધ્ધ થયેલ ડ�ટા- મા�હતી ઉપર
રાખવામાં આવે છે ) બ્રાઈટન અને હોવમાં (Brighton & Hove) અમાર� કોિવડ-19 ના (COVID-19) નવા
1,339 કન્ફમર્ડ ક� સમિથ�ત �કસ્સાઓ થવા પામ્યા હતાં. આ છે ઃ
7 �દવસોમાં 25% વધાર�

•

અગાઉના

•

ક� � 100,000 રહ�વાસીઓ દ�ઠના સમાનાથર્ ક� �ુલ્ય અઠવા�ડક દર પ્રમાણે

•
•

કોિવડના

459 કહ�વાય
સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટ�ના કરતાં વધાર� ઓછા ક� � 100,000 દ�ઠ 517 હતાં
�ગ્લેન્ડ (England) માટ� ના દર- પ્રમાણ કરતાં વધાર� ક� � 100,000 દ�ઠ 424 હતાં
(Covid) ક�સીસને ઓછા કરવામાં મદદ�પ બનવા તમે �ું કર� શકો

જયાર� તમને ઓફર કરવામાં આવે ત્યાર� તમારા કોિવડ (Covid) વેકસીન્સ, તમારો � ૂસ્ટર અને તમા�ં ુ ફ� ૂ �બ
લઈ લો.

•
•
•
•

પ્રથમ અને બીજો ડોસ ઓનલાઈન ઉપર �ુક કરવા મળ� રહ� છે અથવા ચાલીને જઈ શકાય તેવી તમાર�
ન�કની વોક ઈન સેશન શોધી કાઢો.
18 વષર્ની �મરના અથવા તેનાથી મોટ� �મરના લોકો (અથવા �ઓ 3 મ�હનાઓમાં 18ના થવાના

1st (ડોસ) પછ� 8 અઠવા�ડયે 2nd ડોસ મેળવી શક� છે .
16 અને 17 વષર્ની �મરના લોકોને તેઓના પહ�લા ડોસ પછ� 12 અઠવા�ડયા અથવા વધાર� હવે �દ્વતીય

હોય) તેઓના

ડોસ મળ� શક�.

તમારા

2nd �બના સમયથી (6 મ�હનાઓ અને 1અઠવા�ડયે) 182 �દવસો થયા હોય ત્યાં 40 વષર્ના

અને તેનાથી વધાર� �મરનાઓને, હ�લ્થ અને સોશ્યલ ક� ર કાયર્કરો અને �ઓને �દરની આરોગ્યની �સ્થિત

હોય, તેઓને કોિવડ

•
•

(Covid) � ૂસ્ટર મળ� રહ� છે . ચાલીને જઈ શકાય તેવી વોક ઈન સેશનો મળ� રહ� છે

અથવા અગાઉથી તમે એપોઈન્ટમેન્ટ �ુક કરાવી શકો.

12-15 વષર્ની વયનાઓ માટ� સ્�ૂલો મારફતે વે�ક્સનેશન્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહ� છે અથવા

તમે નેશનલ �ુક�ગ સિવ�સ મારફતે એપોઈન્ટમેન્ટ �ુક કરાવી શકો છો.

ફ� ૂ વેકસીન્સ હવે મળ� રહ� છે અને ઘણા બધા લોકો માટ� મફત હોય છે . કોણ યોગ્યતા ધરાવે છે અને
ક�વી ર�તે �ુક કરાવી શકાય તેની તપાસ કરો. ફ� ૂ વેકસીન્સ અને કોિવડ-19 (COVID-19) સાથે
આપવા�ુ ં સલામત હોય છે . �ૃ પા કર� �મ બને તેમ જલદ�થી બ�ે વે�ક્સનેશનેસ લઈ લો.

�ગરદ�વાળ� અથવા બંિધયાર જગ્યાઓમાં મોઢા ઉપર�ુ ં આવરણ ક� કવ�ર�ગ પહ�રો, ક� �માં સમાવેશ થાય છે
પ�બ્લક ટ્ર� ન્સ્પોટર્ નો. તે કંઈ તમા�ું પોતા�ુ ં અને બી�ઓ�ુ ં રક્ષણ કરવા માટ� નથી હો�ુ, બી�ઓને સલામતી લાગે
તેવી ખાતર� કરવામાં પણ મદદ�પ બની શક� .
જયાં શકય હોય ત્યાં બહાર મળવા�ુ ં રાખો, અથવા તા� હવા �દર આવવા દો.
િનયિમતર�તે લેટરલ ફલો કસોટ�ઓ ક� ટ�સ્ટસ લેવા�ુ ં ચા�ુ રાખો, ખાસ કર�ને જયાર� તમે બી� ઘરના માણસો

(Covid) ભય વધાર હોય. �ૃપા કર� પ�રણોમોનો �રપોટર્ કરો અને
જો તમારો ટ�સ્ટ પો�ઝ�ટવ રહ� તો તમાર� અવશ્ય સ્વયં- એકાંતવાસ રાખી અને PCR ટ�સ્ટ ઓડર્ ર કરવો જોઈએ.
સાથે િમકસ થતા હો અથવા �ઓને કોિવડનો

•

તમારા ઘર� પહ�ચતા કરવામાં આવે તે માટ� ઓનલાઈન ઉપર મફત ટ�સ્ટ પેકસ ઓડર્ ર કરો

•

જ� ૂ�બ�લ લાઈબ્ર�ર (Jubilee Library) અથવા હોવ ટાઉન હોલમાંથી (Hove Town Hall) પેકસ લઈ લો

કોઈ એક ફામર્િસમાંથી પેકસ મેળવો – તમને ફામર્િસમાંથી ટ� સ્ટસ લેતા પહ�લાં કલેકટ કોડ માટ� ર�જસ્ટર

•

કરવાની જ�ર રહ� છે .

•

ફામર્િસમાંથી િનર�ક્ષણ કરવામાં આવેલ ટ�સ્ટ મેળવો.

જો તમને કોિવડના (Covid) કોઈ લક્ષણો જણાય, પછ� ભલે તે હળવા હોય, અથવા જો તમે ટ� સ્ટ લેટરલ ફલો
ટ�સ્ટમાંથી તમારો ટ�સ્ટ પો�ઝ�ટવ રહ� તો PCR ટ� સ્ટ કરાવો. પછ� ઘર� રહો અને જો તમારો પો�ઝ�ટવ ટ�સ્ટ હોય તો
10 �દવસો �ુધી એકલતા રાખો. જો તમને રોગના કોઈ પણ લક્ષણો જણાય તો તે મહત્વ�ું બને છે ક� તમે PCR
ટ�સ્ટ કરાવો, અને લેટરલ ફલો હોમ ટ�સ્ટ�કટસનો ઉપયોગ કરશો ન�હ,
કોઈ એક પો�ઝ�ટવ ટ� સ્ટવાળ� વ્ય�ક્તના ગાઢ સંપકર્ માં આવ્યા હોય તો

PCR ટ�સ્ટ કરાવવો જોઈએ. જો તમે ગાઢ
10 �દવસો �ુધી સ્વયં-

સંપકર્ માં રહયા હોય, અને � ૂર� � ૂ�ું વેકસીન લી�ુ ન�હ હોય તો તમાર� ઘર� રહ� અને

એકાંતવાસ રાખવો જોઈએ. પછ� ભલે તમારો PCR નેગ�ટવ હોય.

જો તમારો સંપકર્ કરવામાં આવ્યો હોય અને � ૂર� � ૂ�ું વેકસીન લી�ુ હોય (ક� �માં તમે બે અઠવા�ડયા કરતાં વધાર�

18 વષર્ અને 6 મ�હનાઓ હ�ઠળ હોય તો, જયાર� તમે
PCR પ�રણામ મેળવવા માટ� રાહ જોતા હોય ત્યાર� તમાર� સ્વયં- એકાંતવાસ રાખવાની જ�ર રહ�તી નથી.

સમયે તમારો �દ્વતીય ડોસ લીધો હોય), અથવા જો તમે
તમા�ું

સમા�પ્ત

