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

16 કડસેમ્બર 2021 

11 ડિસેમ્બરના રોજથી 7 ડિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 16 ડિસેમ્બરના પ્રસસધ્ધ થયેલ િેટા- માડિતી ઉપર  
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવિ-19 ના (COVID-19) નવા 
1884 કન્ફમમિ કે સમસથિત ડકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 ડિવસોમાાં 1.7% નીચા કે ઓછા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાડિક િર પ્રમાણે 645.8 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 658.5 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્િ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 540.1 િતાાં  

સરકારે આ અઠવાડિયે વાઈરસ કે સકૂ્ષ્મ જ ાંતનુો ફેલાવો ધીમો પાિવા માટે વેકસીનની યોગ્યતા અને ટેસ્ટીંગ 
કરવામાાં વધારે ઉપાયો અને ફેરફારો િાખલ કયામ છે (introduced further measures and changes to 

testing and vaccine eligibility).  

જો કે પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવેલ અઠવાડિક કેસ રેટ કે પ્રમાણમાાં ખબૂજ ઓછો ઘટાિો રિયો છે, છતાાં પણ છેલ્લા બે 
ડિવસોમાાં નવા 900 ચેપના ડરપોટમ કરવામાાં આવેલ છે. આવા ઝિપી વધારાનો ખલુાસો ઓસમક્રોન (Omicron) 
વેડરઅન્ટ કે રૂપાાંતરના ફેલાવાને લઈને આપી શકાય અને આવી રિલે ડિવસોમાાં મારી અપેક્ષા મજૂબ આવ ુવલણ 
કે ટે્રન્િ ચાલ ુરિશેે. 

કૃપા કરી રજાઓના સમય ગાળામાાં તમારુાં ગાિમ કે રક્ષણ છોિી િેશો નડિ – તમે િાલમાાં જે પગલાઓ કે કાયમવાિી 
કરશો તે તમારા અને બીજાઓનો જોખમ- ભય ઓછો કરશે.  

પોતાિી જાતિે અિે બીજાઓિે સરુક્ષિત રાખિા આપણે બધાએ પગિા િેિા જોઈએ  

તમે જેટલ ુજિદી બિી શકે તેમ તમારા 1st, 2nd અિે કોવિડ (Covid) બસૂ્ટર અિે ફલ ૂજેબ બકુીંગ 
કરાિિાિે અગ્રતા આપો. ઓિિાઈિ બકુ કરો (Book online) અથવા એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કરવા 119 ને ફોન 
કરો. જો પિલેી વખત બકુીંગ ન કરી શકો તો, ફરીથી તપાસ કરો કારણકે િરરોજ એપોઈન્ટમેન્ટસમાાં ઉમેરો 
કરવામાાં આવે છે. કૃપા કરી સ્થાસનક રિો અને જેઓને ખરેખર જરૂર િોય તેઓને માટે ચાલીને જઈ શકાય તેવી 
સેશનો સમસપિત કરો.   

• 18 વર્મ અથવા તેનાથી મોટા િરેકેિરેકને િવે કોવિડ (Covid) બસૂ્ટર મળી રિ ેછે કે જે તમારા દ્વિતીય 
કે બીજા િોસથી 3 મડિને (91 ડિવસો) િોય છે. 

• ફલ ૂવેકસીન્સ િાલમાાં મળી રિ ેછે અને ઘણા લોકો માટે ફ્રી (free for many people) િોય છે.  
તમારા ગાઢ સપંકો ઓછા કરી અિે ગ્રપૂ્સ કે સમહુિે િાિા રાખો. જેટિા ઓછા િોકોિે તમે મળશો તેટિા, તમે 
િધારે સિામત રહશેો તેથી તમારે કોિે મળવુ ંતેિે અગ્રતા આપો. 
જયા ંશકય બિે તયા ંબહાર મળો, અથિા જયારે તમે અંદર હો તયારે બારી ખોિો, પબ્લિક ટે્રન્સસ્પોટટ  અથિા કારમા ં
તાજી હિા આિિા દો. 
બધીજ ક્ષગરદીિાળી અથિા બવંધયાર જગ્યાઓમા ંમોઢા ઉપરનુ ંઆિરણ પહરેો. મોટા ભાગની જાિરે જગ્યાઓની 
અંિર અને પબ્લલક ટે્રન્સપોટમમાાં (most indoor public places and on public transport) િવે મોઢા 
ઉપરનુાં આવરણ કે ફેસ કવડરિંગ પિરેવાનુાં એ કાયિો- કાનનૂ રિયો છે. તમારે તેને બિારના સવસ્તારોમાાં પણ 
પિરેવુાં જોઈએ કે જે બબબઝ કે પ્રવસૃતમય િોય જેમકે બસ સ્ટોપ્સ, બિારના પ્રસાંગોમાાં અને જયારે તમે શોપીંગમાાં િો 
ત્યારે પણ. 
તમારા હાથો સાફ કે ધોિો અથિા હને્સડ સેવિટાઈઝર કે સ્િચ્છકારીિો વિયવમતરીતે ઉપયોગ કરી અિે કફસ અિે 
છીંકોિે કિર કરો. 

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own


 

બીજાઓિે મળતા, સામાજજક બિતા અથિા ક્ષગરદીિાળી અથિા બવંધયાર જગ્યાઓમા ંજતા પહિેા,ં િેટરિ ફિો 
ટેસ્ટ કરો. કૃપા કરી બધા પડરણામોનો ડરપોટમ કરી અને જો તમારો ટેસ્ટ પોબઝડટવ િોય તો તમારે અવશ્ય સ્વયાં-
એકાાંતવાસ રાખી અને PCR ટેસ્ટ ઓિમર કરવો જોઈએ. તમે જયબૂબબલ લાઈબ્રડર (Jubilee Library) અથવા 
િોવ ટાઉન િોલમાાંથી (Hove Town Hall) ટેસ્ટ ડકટ લઈ શકો અથવા કોઈ સ્થાસનક ફામમસસમાાંથી અને તમે 
ઓનલાઈન ટેસ્ટસ ઓિમર (order tests online) કરી શકો, 

જો તમે અસ્િસ્થ કે બીમાર હો તો, સમત્રો, કુટુાંબ- પડરવાર અને તમારી કમ્યસૂનડટમાાં બીજા અન્યને બીમારી પસાર 
કરવાનુાં જોખમ ઓછુ કરવા ઘરે રહો. 

જો તમિે કોવિડિા (Covid) કોઈ િિણો જણાય અથિા િેટરિ ફિો ટેસ્ટ માટે પોક્ષઝકટિ હો તો, તાતકાક્ષિક 
સ્િય ંએકાંતિાસ રાખી અિે PCR ટેસ્ટ કરાિો. જો પોબઝડટવ િોય તો સ્વયાં- એકાાંતવાસ ચાલ ુરાખી અને જો 
તમને જરૂર જણાય તો સપોટમ માટે સગુમતા સાધો (access support if you need to). 

જો તમે એિી કોઈ એક વ્યક્તતિા ગાઢ સપંકટમા ંરહયા હોય કે જેઓ કોવિડ-19 (COVID-19) (કોઈ પણ 
િેકરઅન્સટ) માટેિી ટેસ્ટમાં પોક્ષઝકટિ રહયા હોય અિે તમેેઃ 

• સપંણૂટરીતે િેકસીિ કરાવ્ય ુહોય (કે જયારે તમે બે અઠિાકડયાઓ કરતા ંિધારે સમયે તમારો બીજો ડોસ 
િીધો હોય) અથિા 5 અિે 18 િર્ષો અિે 6 મકહિાઓિી િચ્ચે હો તો, તમારે િરરોજ રેસપિ કે ઝિપી 
ટેસ્ટ કરવા જોઈએ (ડિવસમાાં 1 વખત 7 ડિવસો માટે). GOV.UK ઉપર િરરોજ ટેસ્ટ કરવા સવરે્ 
વધારે માડિતી મેળવો (Find out more about daily testing on GOV.UK) 

• પરેૂપરંુૂ િેકસીિ કરાવ્ય ુિ હોય તો, PCR ટેસ્ટ કરાવી અને ઘરે રિો અને જો તમારો PCR ટેસ્ટ 
નેગડટવ િોય તો પણ 10 ડિવસો માટે સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખો (self-isolate for 10 days).  

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

