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

9 ડિસેમ્બર 2021 

3 ડિસેમ્બરના રોજથી 7 ડિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 8 ડિસેમ્બરના પ્રસસધ્ધ થયેલ િેટા- માડિતી ઉપર 

રાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવિ-19 ના (COVID-19) નવા 

1882 કન્ફમમિ કે સમસથિત ડકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 

આ છે: 

• અગાઉના 7 ડિવસોમાાં 20.3% ઉપર 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાડિક િર પ્રમાણે 645.1 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 659.1 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્િ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 493.3 િતાાં  

વાઈરસ કે અસતસકુ્ષ્મ જ ાંતનુો ફેલાવો ધીમો કરવા સરકારે પ્લાન Bમાાં આગળ વધી અને ઈંગ્લેન્િમાાં વધારે ઉપાયો 
િાખલ કરવાની જાિરેાત કરી છે.  
તેમાાં સમાવેશ થાય છે: 

• શકુ્રવાર તારીખ 10 ડિસેમ્બરના રોજથી, મોટા ભાગના ઘર - મકાનની અંિરના કે ઈનિોર સેડટિંગ્સમા 
(નડિકે આસતથ્યના) મોઢા ઉપરના આવરણ કે ફેસ કવડરિંગ અવશ્ય પિરેવા જોઈએ. 

• સોમવાર તારીખ 13 ડિસેમ્બરના રોજથી:  ઓડફસે જતા કાયમકરો જેઓ ઘરેથી કામ કરી શકે તેમ િોય 
તેઓએ તેમ કરવુાં જોઈએ.  

• બધુવાર તારીખ 15 ડિસેમ્બરના રોજથી: જયાાં મોટા સમિુાયો કે ટોળાઓ ભેગા થતા િોય તયાાં તેવી 
જગ્યાઓમાાં પ્રવેશ કરવા વેક્સસનેશનની ક્સ્થસત કે સ્ટેટસનો અથવા કોસવિના (Covid) તાજેતરના 
નેગડટવ ટેસ્ટનો પરુાવો બતાવવાની આવશ્યકતા રાખવામાાં આવશે. 

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

સમગ્ર િેશમાાં કેસીસ વધારે િોવાને લઈને અને આખા યકેૂમાાં (UK), ઓસમક્રોન (Omicron) વેડરઅન્ટના જલિી 
ફેલાવાના પ્રસતભાવમાાં આપણે આવા વાઈરસમાાંથી રક્ષણ વધારવાની આપણને જરૂર રિશેે. તેથી તે વધારે 
મિતવનુાં બને છે કે આપણે બધાએ શકય િોય તેટલી જલિીથી આપણા વેકસીન્સ લઈ લેવા જોઈએ. જો તમે 
િાલમાાં યોગ્યતા ધરાવતા િોય તો તમારે તમારુાં બસૂ્ટર લેવાનુાં અતયાંત મિતવનુાં બને છે. 
આવો ફેલાવો ઓછો કરવા ટેસ્ટીંગ કે કસોટી કરી અને અલગતા કે એકલાપણ ુરાખવાનુાં મિતવપણૂમ કિવેાય. જો 
તમને અસ્વસ્થતા લાગે તો, કૃપા કરી ઘરે રિશેો, અને જો તમને કોસવિના (Covid) રોગના કોઈ પણ લક્ષણો 
જણાય તો,  PCR ટેસ્ટ બકુ કરાવો અથવા ઓનલાઈન ઉપર ઓિમર કરો. 
તમે સામાજજક કે સોશ્યલાઈઝ બનતા, બીજાઓને મળતા, અથવા કોઈ પણ ગગરિીવાળી અથવા બાંસધયાર 
જગ્યાઓમાાં જતા પિલેાાં, કૃપા કરી લેટરલ ફલો ટેસ્ટ કરો, તમારા જૂથો કે ગ્રપૂ્સને નાના રાખો, મોઢા ઉપરનુાં 
આવરણ કે કવડરિંગ પિરેો, અને જો તમે ઘરની અંિર મળતા િોય તો તાજી િવા આવવા િો. 
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ભલે કોઈ પણ વેડરઅન્ટ કે રૂપભેિ િોય, એકબીજાને સરુગક્ષત રાખી અને આવા ચેપનો ફેલાવો ધીમો રાખવા, 
આપણે બધાએ પબ્લલક િલે્થ એિવાઈસ કે જાિરે આરોગ્ય સલાિ અનસુરવાની જરૂર રિ ેછે.                         
તમિે પોતાિે અિે બીજાઓિે સ રક્ષિત રાખિામાું મદદરૂપ બિિા 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 સલાિ 
(માટે તપાસ કરો.  
બીજાઓિે મળતા, સામાજજક બિતા અથિા ક્ષિરદીિાળી અથિા બુંવધયાર જગ્યાઓમાું જતા પહિાું, િેટરિ ફિો 
ટેસ્ટ કરો. કૃપા કરી બધા પડરણામોનો ડરપોટમ કરી અને જો તમારો ટેસ્ટ પોગઝડટવ િોય તો તમારે અવશ્ય સ્વયાં-
એકાાંતવાસ રાખી અને PCR ટેસ્ટ ઓિમર કરવો જોઈએ. તમે ઓનલાઈન ટેસ્ટસ ઓિમર કરી શકો, જયગૂબગલ 
લાઈબ્રડર (Jubilee Library) અથવા િોવ ટાઉન િોલમાાંથી (Hove Town Hall) લઈ શકો અથવા કોઈ 
સ્થાસનક ફામમસસમાાંથી (કલેકટ કોિનો ઉપયોગ કરીને) તે લઈ 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 પોક્ષિકટિ હોય તો, તાત્કાક્ષિક સ્િયું 
એકાુંતિાસ રાખી અિે PCR ટેસ્ટ કરાિો. જો પોગઝડટવ િોય તો સ્વયાં- એકાાંતવાસ ચાલ ુરાખી અને જો તમને 
જરૂર જણાય તો સપોટમ માટે સગુમતા સાધો. 

કોઈ એક પોક્ષિકટિ ટેસ્ટિાળી વ્યક્તતિા િાઢ સુંપકથમાું આવ્યા હોય તો PCR ટેસ્ટ કરાિિો જોઈએ અને જો જરૂર 
જણાય તો સ્વયાં એકાાંતવાસ રાખો.  
િાઢ સુંપકો ઓછા કરિાથી તમારો જોખમ- ભય ઓછો થશે. તમે જયારે સામાજજક કે સોશ્યલાઈઝ બનો તયારે 
તમારુાં જૂથ કે ગ્રપૂ્સ નાન ુરાખો. 
જયાું શકય બિે ત્યાું બહાર મળો અથિા તાજી હિા આિિા બારી ખોિો 

બધીજ ક્ષિરદીિાળી અથિા બુંવધયાર જગ્યાઓમાું મોઢા ઉપરન ું આિરણ પહરેો.  મોટા ભાગની ઘર - મકાનની 
અંિરની કે ઈનિોર જગ્યાઓ અને પબ્લલક ટે્રન્સપોટમમાાં િાલમાાં મોઢા ઉપરનુાં આવરણ કે ફેસ કવડરિંગ પિરેવાનુાં 
િવે એ કાયિો- કાનનૂ રિયો છે. 
તમારા હાથો સાફ કે ધોિો અથિા હને્ડ સેવિટાઈિર કે સ્િચ્છકારીિો વિયવમતરીતે ઉપયોિ કરી અિે કફસ અિે 
છીંકોિે કિર કરો. 
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