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

2 ડિસેમ્બર 2021 

26 નવેમ્બરના રોજથી 7 ડિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 1 ડિસેમ્બરના પ્રસસધ્ધ થયેલ િેટા- માડિતી ઉપર 
રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવિ-19 ના (COVID-19) નવા 
1559 કન્ફમમિ કે સમસથિત ડકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં.  
આ છે: 

• અગાઉના 7 ડિવસોમાાં 16% વધારે 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાડિક િર પ્રમાણે 534.4 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 581.7 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્િ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 441.1 િતાાં 

 

નવા ઓસમક્રોનની (Omicron) ભિન્નતાને સવષેની ભ િંતાને લઈને, સરકારે આ અઠવાડિયે વધારે કોવવિના 
(Covid) ઉપાયો રજૂ કયાા છે  

આવા અધતન કરવામાાં આવેલ ઉપાયોમાાં સમાવેશ થાય છેેઃ દુકાનોમાાં, પબ્લલક ટે્રન્સ્પોટમ  અને બીજા ઘરની અંિરના 
સેડટિંગ્સમાાં મોઢા ઉપરનુાં આવરણ કે ફેસ કવડરિંગ પિરેવાની આવશ્યકતા રાખવામાાં આવે છે; અને જે કોઈ પણ 
વ્યક્તત ઓસમક્રોન (Omicron) વેડરઅન્ટ કે ભિન્ન રૂપના ગાઢ સાંપકમમાાં આવ્યા િોય, ટેસ્ટ કે કસોટીમાાં પોભિડટવ 
રિયા િોય તેઓને માટે સ્વયાં-એકાાંતવાસના સનયમોમાાં ફેરફાર થયા છે. 

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

સસડટ કે શિરેમાાં કોસવિના (Covid) કેસીસમાાં વધારો થયો છે અને િાલમાાં ઈગ્લેન્િ (England) માટેના આશરે 
કે સામાન્ય િર કરતાાં કરતાાં વધારે ઊં ા રિયા છે.  

આપણે જેટલા બિાર બીજા માણસો સાથે વધારે એકત્ર કે સમકસ થઈશુાં, તેટલા કોરોનાવાઈરસ થવાનો અને 
ફેલાવાની આપણી સાંિાવના વધારે રિશેે, ખાસ કરીને ભગરિીવાળી અને બાંસધયાર જગ્યાઓમાાં, કે જયાાં તાજી િવા 
મયામડિત િોય છે અથવા વધારે લોકોને કિા   ેપ લાગ્યો િોઈ શકે. 

આમાાં આપણે જયારે ડિિંકસ માટે સમત્રોને મળતા િોઈએ, ખરીિી માટે બિાર િોઈએ, અથવા નાતાલ કે ડક્રસમસ 
તરફ િોરી જતા પ્રસાંગોમાાં જતા િોઈએ તેનો આમાાં સમાવેશ થાય છે. 

આવી પડરક્સ્થસતઓમાાં, આપણે બધાએ કોસવિના (Covid) વેડરઅન્ટમાાંથી એકબીજાને સરુભિત કરવા આપણે 
ખાસ કરીને સલાિ- સ ૂન અનસુરવા માટે સાંિાળપવૂમક રિવે ુાં જોઈએ. કૃપા કરી જે લોકોને તમે મળતા િો તેઓને 
આવુાં કરવા પ્રોત્સાિીત કરશો. 

બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) િરેકેિરેકને સરુભિત રાખવા આપણે જે કાંઈ કરી શકીએ તે કરવુાં 
જોઈએ. 

તમિે પોતાિે અિે બીજાઓિે સ રક્ષિત રાખિા તમે શ ું કરી શકો 
જયારે તમિે ઓફર કરિામાું આિે ત્યારે તમારા કોવિડ (Covid) િેકસીન્સ, તમારો બસૂ્ટર અિે તમાર ું  ફલ ૂ
જેબ િઈ િો. કોણ યોગ્યતા ધરાવે છે અને કેવી રીતે તમારા વેકસીન્સ મેળવી શકાય તેની છેલ્લામાાં છેલ્લી સલાહ 
માટે તપાસ કરો.  
જો તમે કોઈ બુંવધયાર અથિા ક્ષિરદીિાળી જગ્યાઓમાું હો, અથિા જયાું મયાથકદત તાજી હિા હોય, અથિા 
તમે િધારે જોખમ- ભયિાળા િોકોિે મળો તો તે પહિેાું રેવપડ કે ઝડપી થતો િેટરિ ફિો ટેસ્ટ કરાિો.. કૃપા 
કરી બધા પડરણામોનો ડરપોટમ કરો અને જો તમારો ટેસ્ટ પોભિડટવ િોય તો તમારે અવશ્ય સ્વયાં-એકાાંતવાસ રાખી 
અને PCR ટેસ્ટ ઓિમર કરવો જોઈએ. તમે ઓનલાઈન ટેસ્ટસ ઓિારકરી શકો, જયભૂબભલ લાઈબ્રડર (Jubilee 
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Library) અથવા િોવ ટાઉન િોલમાાંથી (Hove Town Hall) લઈ શકો અથવા કોઈ એક સ્થાસનક ફામમસસમાાંથી 
મેળવી શકો (કલેકટ કોિનો ઉપયોગ કરીને), 

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

જો તમિે કોવિડિા (Covid) કોઈ િિણો જણાય અથિા િેટરિ ફિો ટેસ્ટમાુંથી ટેસ્ટ પોક્ષઝકટિ હોય તો, 
તાત્કાક્ષિક સ્િયું એકાુંતિાસ રાખી અિે PCR ટેસ્ટ કરાિો. જો પોભિડટવ િોય તો સ્વયાં- એકાાંતવાસ  ાલ ુરાખી 
અને જો તમને જરૂર જણાય તો સપોટા માટે સગુમતા સાધો. 

કોઈ એક પોક્ષઝકટિ ટેસ્ટિાળી વ્યક્તતિા િાઢ સુંપકથમાું આવ્યા હોય તો PCR ટેસ્ટ કરાિિો જોઈએ અને જો 
જરૂર જણાય તો સ્વયાં એકાાંતવાસ રાખો.  
જયાું શકય બિે ત્યાું સારી – હિાિી આિ-જાિાળા વિસ્તારમાું મળો, જેમકે બહાર અથિા બારીઓ ખ લ્િી 
સાથે અંદર. િર એક કલાકે બારીઓ 10 સમસનટો માટે ખલુ્લી રાખવાથી કોસવિના (Covid) કણ કે સકૂ્ષ્મ જ ાંત ુ
છૂટા પિી જશે કે સવખરાઈ જશે. 

બધાજ પ્રવવૃતમય કે ક્ષબક્ષઝ અથિા બુંવધયાર જગ્યાઓમાું મોઢા ઉપરન ું આિરણ પહરેો. દુકાનોમાાં અને બીજા 
અંિરના સેડટિંગ્સમાાં, સાથોસાથ પબ્લલક ટે્રન્સ્પોટમમાાં મોઢા ઉપરનુાં આવરણ કે ફેસ કવડરિંગ પિરેવાનુાં િવે ફરજજયાત 
છે, સસવાયકે મકુ્તત િોય. બધાજ શૈિભણક કે એિયકેુશન સેડટિંગ્સના કમ્યનૂલ સવસ્તારો, યર 7 અને ઉપરના 
સવધાથીઓ અને મલુાકાતીઓ અને સ્ટાફે પણ મોઢા ઉપરનુાં આવરણ પણ પિરેવુાં જોઈએ. 
વિયવમતરીતે તમારા હાથો સાફ કે ધોિાન  રાખો અિે જયારે તમે બહાર હો ત્યારે હને્ડ સેવિટાઈઝર કે 
સ્િચ્છકારીિો ઉપયોિ કરો. 
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