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

13 જાન્યઆુકર 2022 

7 જાન્યઆુરિના િોજથી 7 રિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાિ 12 જાન્યઆુરિના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- મારિતી ઉપિ  
િાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમાિે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
4,170 કન્ફમમડ કે સમસથિત રકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 રિવસોમાાં 7.3% નીચા કે ઓછા  
• કે જે 100,000 િિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવારડક િિ પ્રમાણે 1429.4 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કિતાાં વધાિે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 1397.4 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િિ- પ્રમાણ કિતાાં વધાિે ઓછા, કે જે 100,000 િીઠ 1722.7 િતાાં  

આ અઠવારડયે ટેસ્ટીંગ કે કસોટી કિવા અને એકાાંતવાસ સવષે વધાિે ફેિફાિો િજૂ કિવામાાં આવ્યા િતાાં. 

તાિીખ 11 જાન્યઆુરિના િોજ, જે લોકો પાસે પોઝિરટવ િેસપડ લેટિલ ફલો ટેસ્ટ િોય, તેઓને માટે નવ ુ
માગમિર્મન િજૂ કિવામાાં આવેલ િત ુાં: તમાિે તાત્કાઝલક સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખવો જોઈએ, આમ છતાાં પણ, મોટા 
ભાગના કેસીસમાાં તમાિે પરિણામ સમસથિત કે કન્ફમમ કિવા માટે PCR ટેસ્ટ લેવાની જરૂિ નથી. જો તમે ટેસ્ટ 
એન્ડ ટે્રસ સપોટમ પેમન્ટ માટે અિજી કિી િિયા િર્ો તો, તમાિે િજી પણ PCR ટેસ્ટ લેવાની જરૂિ િિરેે્.  

સોમવાિ તાિીખ 17 જાન્યઆુરિના િોજથી, લોકો પિૂા 5 રિવસો પછી સ્વયાં- એકાાંતવાસ છોડી ર્કે, જો તેઓના 5  

અને 6 રિવસોએ નેગરટવ ટેસ્ટ િોય. 

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

આ અઠવારડયાના મારિતી- ડેટા કેસીસમાાં થોડોક ઘટાડો બતાવે છે પણ િજીએ તે ખબૂજ મોટી સાંખ્યામાાં િિલે છે 
અને સમગ્ર ર્િિે કે સસરટ અને િેર્માાં બધે કોસવડ (Covid) િજી જલિીથી ફેલાઈ િિયો છે 

આપણે ટેસ્ટીંગ કિવા અને માગમિર્મન અનસુિવા સવષે સાવધાન િિવેાની જરૂિ છે જેથી કિીને ખાતિી કિી ર્કાય 
કે આપણી જાતને અને બીજાઓને સિુઝિત િાખી ર્કીએ. 
આવા ટેસ્ટીંગ કિવાના અને એકાાંતવાસના માગમિર્મનમાાં તાજેતિમાાં સાંખ્યાબાંધ ફેિફાિોને લઈને. હુાં સમજુ છાં કે 
કઈ સલાિ અનસુિવી તે જાણવાનુાં મશુ્કેલ બની ર્કે. 
જયાિે આપણે બીજાઓને મળીએ અથવા એવા સ્થળોએ જતા િોઈએ કે જે પ્રવસૃતમય કે ઝબઝિ િોય અથવા જયાાં 
અપિૂત ૂવેન્ન્ટલેર્ન િોય ત્યાિે આપણે બધાએ લેટિલ ફલો ટેસ્ટસ કિવા જોઈએ. 
આપણે પોઝિરટવ અને નેગરટવ પરિણામો, એમ આ બને્નનો રિકોડમ કિવો જોઈએ. આ િીતે તમને NHS ટેસ્ટ અને 
ટે્રસમાાંથી અનસુિવા માટે સાચ ુમાગમિર્મન મળરે્. તે સસરટની અંિિ આવા વાઈિસ જે અસતસકૂ્ષ્મ જ ાંતનુા ફેલાવાનો 
પતો મેળવવામાાં આપણને મિિરૂપ બને છે. 

જે કોઈ વ્યક્તતને કોઈ કોસવડના (Covid) લિણો જણાય તો, તમાિે િજી પણ PCR ટેસ્ટ બકુ અથવા ઓડમિ કિી 
અને તાત્કાઝલક એકાાંતવાસ િાખવો જોઈએ. જયાિે તમને પરિણામો મળે ત્યાિે િવે પછી શુાં કિવુાં તે સવષે તમને 
સલાિ આપવામાાં આવરે્.  

જો તમે લેટિલ ફલો ટેસ્ટ અથવા PCR ટેસ્ટમાાં પોઝિરટવ િિો તો, તમાિે તાત્કાઝલક સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખી અને 
છેલ્લામાાં છેલ્લા એકાાંતવાસનુાં માગમિર્મન અનસુિવ ુજોઈએ. 

https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests


આપણી પોતાિી જાતિે અિે બીજાઓિે સરુક્ષિત રાખિા આપણે બધાએ પગિા િેિા જોઈએ  

તમારાથી જેટલ ુજિદી બિી શકે તેમ તમારા 1st, 2nd અિે કોવિડ (Covid) બસૂ્ટર િેકસીન્સ અિે 
તમારા ફલ ૂજેબનુું બકુીંગ કરાિો. 

• કોસવડ (Covid) વેકસીન્સ ઓનલાઈન બકુ  કિવા મળી િિ ેછે અથવા 119 ને ફોન કિો, અથવા સમગ્ર 
ર્િિેમાાં તમે વોક-ઈન સ્થળોની મલુાકાતે  જઈ ર્કો. 

• ફલ ૂવેકસીન્સ િાલમાાં મળી િિ ેછે અને ઘણા લોકો માટે ફ્રી  િોય છે.  
 

તમારા ગાઢ સુંપકો ઓછા કરી અિે ગ્રપૂ્સ કે સમહુિે િાિા રાખો. જેટલા ઓછા લોકોને તમે મળર્ો તેટલા, તમે 
વધાિે સલામત િિરે્ો 
જયાું શકય બિે તયાું બહાર મળો, અથિા જયારે તમે અંદર હો તયારે બારી ખોિો.   

બધીજ ક્ષગરદીિાળી અથિા બુંવધયાર જગ્યાઓમાું મોઢા ઉપરનુું આિરણ પહરેો. મોટા ભાગની જાિિે જગ્યાઓની 
અંિિ અને પબ્લલક ટે્રન્સપોટમમાાં મોઢા ઉપિનુાં આવિણ એ કાયિો િિલે છે. તમાિે તેને બિાિના સવસ્તાિોમાાં પણ 
પિિેવુાં જોઈએ કે જે ઝબઝિ કે પ્રવસૃતમય િોય જેમકે બસ સ્ટોપ્સ, બિાિના પ્રસાંગોમાાં અને જયાિે તમે ર્ોપીંગમાાં િો 
ત્યાિે પણ. 
તમારા હાથો સાફ કે ધોિો અથિા હને્ડ સેવિટાઈઝર કે સ્િચ્છકારીિો વિયવમતરીતે ઉપયોગ કરી અિે કફસ અિે 
છીંકોિે કિર કરો. 
બીજાઓિે મળતા, સામાજજક બિતા અથિા ક્ષગરદીિાળી અથિા બુંવધયાર જગ્યાઓમાું જતા પહિેાું, િેટરિ ફિો 
ટેસ્ટ કરો. તમે ઓનલાઈન ટેસ્ટસ ઓડમિ કિી ર્કો અથવા જયઝૂબઝલ લાઈબ્રરિ (Jubilee Library), િોવ ટાઉન 
િોલમાાંથી (Hove Town Hall) અથવા કોઈ સ્થાસનક ફામમસસમાાંથી ટેસ્ટ રકટ લઈ ર્કો. કૃપા કિી બધા 
પરિણામોનો રિપોટમ કિો જેથી કિીને તમને સૌથી અધતન માગમિર્મન મળે. તમાિે પરિણામ સમસથિત કે કન્ફમમ 
કિવા PCR ટેસ્ટ ઓડમિ કિવાની જરૂિ િોતી નથી પણ તમાિે તાત્કાઝલક સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખવો જોઈએ. 

જો તમે અસ્િસ્થ કે બીમાર હો તો, સમત્રો, કુટુાંબ- પરિવાિ અને તમાિી કમ્યસૂનરટમાાં બીજા અન્યને બીમાિી પસાિ 
કિવાનુાં જોખમ ઓછ કિવા ઘરે રહો. 

જો તમિે કોવિડિા (Covid) કોઈ િિણો જણાય તો તમારે અિશ્ય તાતકાક્ષિક સ્િયું એકાુંતિાસ રાખી અિે 
PCR ટેસ્ટ કરાિો જો તમાિો ટેસ્ટ પોઝિરટવ િોય તો તમાિે અવશ્ય છેલ્લામાાં છેલ્લા સ્વયાં- એકાાંતવાસના 
સનયમોને અનસુિી  અને તમને જરૂિ જણાય તો સપોટમ માટે સગુમતા સાધો. 

જો તમારો ટેસ્ટ PCR ટેસ્ટમાું અથિા િેટરિ ફિો ટેસ્ટમાું પોક્ષઝકટિ રહ ેતો તમારે અિશ્ય સ્િયું- એકાુંતિાસ 
રાખિો જોઈએ. તમાિે અવશ્ય છેલ્િામાું છેલ્િા સ્િયું-એકાુંતિાસિા વિયમો અનસુરિા જોઈએ. 

જો તમે એિી કોઈ એક વ્યક્તતિા ગાઢ સુંપકથમાું રહયા હોય કે જેઓ કોવિડ-19 (COVID-19) ટેસ્ટ માટે 
પોક્ષઝકટિ રહયા હોય અને તમેેઃ 

• સાંપણૂમિીતે વેકસીન કિાવ્ય ુિોય (કે જયાિે તમે 14 રિવસો કિતાાં વધાિે સમયે તમાિો બીજો ડોસ લીધો 
િોય), અથવા 18 વષો અને 6 મરિનાઓની િઠેળના િો તો, તમાિે િિિોજ લેટિલ ફલો ટેસ્ટસ 7 
રિવસો સધુી કિવા જોઈએ.  

• પિેૂપરુૂાં વેકસીન કિાવ્ય ુન િોય તો, PCR ટેસ્ટ કિાવી અને ઘિે િિો અને 10 રિવસો સધુી સ્વયાં-
એકાાંતવાસ િાખો પછી ભલે જો તમાિો PCR ટેસ્ટ નેગરટવ િોય તો પણ. 

 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
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
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
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
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
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