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

20 જાન્યઆુકર 2022 

14 જાન્યઆુરિના િોજથી 7 રિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાિ 19 જાન્યઆુરિના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- મારિતી ઉપિ  
િાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમાિે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
2594 કન્ફમમડ કે સમસથિત રકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 રિવસોમાાં 38% નીચા કે ઓછા 
• કે જે 100,000 િિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવારડક િિ પ્રમાણે 889.2 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કિતાાં વધાિે ઊંચા કે જે 100,000 િીઠ 875.2 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િિ- પ્રમાણ કિતાાં વધાિે ઓછા, કે જે 100,000 િીઠ 986.2 િતાાં  

આ અઠવારડયે સિકાિે એવ ુજાિિે કયુમ છે કે ઈંગ્લેન્ડમાાં પ્લાન કે યોજના B િઠેળ જે પગલાઓ કે ઉપાયો યોગ્ય 
સ્થાને મકુયા િતાાં તેને ઉપાડી લઈ અને અમે પ્લાન A સવન્ટિ પ્લાનમાાં િર્ામવેલ માગમિર્મનમાાં પાછા વળીશુાં.   
આમાાં સમાવેર્ થાય છે: 

• જાન્યઆુકર 19 થી: જો તમાિાથી બની ર્કે તો તમને ઘિ – િિઠેાણેથી કામકાજ કિવાની િવે સવનાંતી 
કિવામાાં આવતી નથી. તમાિી નોકિીના સ્થળે પાછા આવવા માટેની વ્યવસ્થાઓ સાથે સિમત થવા 
તમાિા એમ્પ્લોયિ સાથે વાતચીત કિો. 

• જાન્યઆુકર 20 થી: માધ્યસમક ર્ાળાઓ અને કોલેજીસમાાં સ્ટાફ અને સવધાથીઓને વગોમાાં મોઢા ઉપિનુાં 
આવિણ પિિેવાની આવશ્યકતા કે જરૂરિયાત િિતેી નથી. 

• જાન્યઆુકર 27 થી: તમને મોઢા ઉપિનુાં આવિણ પિિેવાની આવશ્યકતા કે જરૂરિયાત િિતેી નથી, કે 
જેમાાં સમાવેર્ થાય છે ઘિની અંિિના સેરટિંગ્સ અને સ્કૂલોના કમ્યનૂલ સવસ્તાિોમાાં. 

• જાન્યઆુકર 27 થી: કાયિા- કાનનૂી રૂિ ેતમને સ્થળો અને પ્રસાંગોમાાં NHS કોસવડ (COVID) પાસ 
બતાવવાની િવે જરૂિ િિતેી નથી. 

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

સસરટ કે ર્િિેમાાં રકસ્સાઓ સાચા માગમિર્મનમાાં જવાનુાં ચાલ ુિિલે છે, પણ કમ્યસૂનરટમાાં કોસવડના (Covid) ચેપનુાં 
લેવલ ઊંચુાં િિલે છે. િાષ્ટ્રીય મારિતી- ડેટા એવ ુબતાવે છે કે ગયા અઠવારડયે સાઉથ ઈસ્ટમાાં (South East) 
વીસ લોકોમાાંના એકને કોસવડ (Covid) થયો િતો, તેથી િજી પણ સાવધાન િિવેા માટેના લેવલ્સની જરૂિ િિ ેછે.  
એ યાિ િાખવાનુાં મિત્વનુાં છે કે પ્લાન B ના પગલાઓ કે ઉપાયો ઉપાડી લેવાની સિકાિની જાિિેાત એ આવા 
માગમિર્મનનો કાંઈ પિેૂપિૂો અંત નથી. માગમિર્મન યોગ્ય સ્થાને િિવેાનુાં ચાલ ુછે જેથી કિીને પ્રસાિણ કે ફેલાવો 
મયામરિત કિી, આપણા આિોગ્યનુાં િક્ષણ કિી અને NHS  અને સોશ્યલ કેિ સસવિસીસ ઉપિના િબાણનો પ્રબાંધ 
કિી ર્કાય. 
આનો અથમ એવો થાય કે આપણે એકબીજાને સિુક્ષક્ષત િાખવા આપણાથી જે બની ર્કે તે કિતા િિવે ુાં. કૃપા કિી 
ટેસ્ટીંગ કિવાનુાં ચાલ ુિાખર્ો (અને પોક્ષિરટવ પરિણામને અનસુિીને સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખર્ો), ક્ષગિિીવાળી અને 
બાંસધયાિ જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપિનુાં આવિણ કે કવરિિંગ પિિેર્ો, બાિીઓ ખોલર્ો, તમાિા િાથો સાફ કે ધોર્ો અને 
તમાિા વેક્સસનેર્ન લેતા િિરે્ો. 
આપણે એ પણ યાિ િાખવુાં જરૂિી છે કે બીજા અઠવારડયા માટે પણ મોઢા ઉપિનુાં આવિણ પિિેવાને લગતા 
પ્લાન B ની જરૂરિયાતો કે આવશ્યકતાઓ, અને કોસવડ (Covid) પાસનો ઉપયોગ યોગ્ય સ્થાને િિલે છે, અને 
આપણે અવશ્ય તેને અનસુિવુાં જોઈએ. 
ટેસ્ટીંગ કરિા અિે એકાુંતિાસિે િગતી અધતિ જરૂકરયાતોિો ટ ુંકસાર 

ટેસ્ટીંગ કિવાની અથવા એકાાંતવાસને લગતા કોઈ વધાિે ફેિફાિો જાિિે કિવામાાં આવ્યા નથી, પણ છેલ્લા બે 
અઠવારડયાઓમાાં જે સાંખ્યાબાંધ ફેિફાિો િજૂ કિવામાાં આવ્યા િતાાં, તે જાણવાનુાં મશુ્કેલ બની ર્કે કે કઈ સલાિને 
અનસુિવી. અમે મિત્વના મદુ્દાઓનો સાંક્ષક્ષપ્તમાાં સાિ આપ્યો છે: 



જો તમિે રોગિા િક્ષણો જણાય તો PCR ટેસ્ટ કરાિો 

જો તમને કોઈ પણ કોસવડ-19ના (COVID-19) લક્ષણો જણાય, પછી ભિે તે િળવા િોય તો તમાિે અવશ્ય 
તાત્કાક્ષલક સ્વયાં એકાાંતવાસ િાખી અને કોસવડ-19નો (COVID-19) PCR ટેસ્ટ બકુ કિાવો .  

જો તમાિો ટેસ્ટ પોક્ષિરટવ િોય તો તમાિે ઘિે િિી અને સલાિ મજૂબ સ્વયાં-એકાાંતવાસ  િાખવાની જરૂિ િિરેે્. 
જયાિે તમને તમાિા પરિણામો મળે ત્યાિે િવે પછી શુાં કિવુાં તે સવષે સલાિ આપવામાાં આવરે્. 
જયારે તમિે રોગિા િક્ષણો િ હોય ત્યારે િેટરિ ફિો ટેસ્ટિો ઉપયોગ કરો 
જે રિવસોએ બીજાઓને મળતા, સામાજજક બનતા અથવા ક્ષગિિીવાળી અથવા બાંસધયાિ જગ્યાઓમાાં જતા પિલેાાં, 
જયાિે તમિે કોવિડ -19 (COVID-19) ફેલાવાની અથવા લાગવાની વધાિે સાંભાવના િિતેી િોય ત્યાિે લેટિલ 
ફલો ટેસ્ટ કિવો જોઈએ.  
કૃપા કિી બધા પરિણામોનો રિપોટમ કિો જેથી કિીને તમને સૌથી વધાિે અધતન સલાિ મળી િિ.ે 
તમાિે પરિણામ સમસથિત કે કન્ફમમ કિવા PCR ટેસ્ટ ઓડમિ કિવાની જરૂિ િોતી નથી પણ જો તમાિો ટેસ્ટ 
પોક્ષિરટવ િોય તો તમાિે અવશ્ય તાત્કાક્ષલક સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખવો જોઈએ. 

અમકુ અપવાિો લાગ ુપડે છે, કે જેમાાં સમાવેર્ થાય છે કે જો તમે ટેસ્ટ એન્ડ રેસ સપોટમ પેમન્ટ માટે અિજી કિી 
િિયા િો તો, તમને િજી પણ PCR ટેસ્ટ કિાવવાની જરૂિ િિ ેછે.  
તમારા મફત િેટરિ ફિો ટેસ્ટ પેકસ કયાુંથી મેળિી શકો 
તમે ઓનલાઈન ટેસ્ટસ ઓડમિ કિી ર્કો અથવા જયકૂ્ષબક્ષલ લાઈબ્રરિ (Jubilee Library), િોવ ટાઉન િોલ 
(Hove Town Hall) અથવા કોઈ સ્થાસનક ફામમસસસમાાંથી ટેસ્ટ રકટસ લઈ ર્કો. 
તમારા િેટરિ ફિો ટેસ્ટ કકટસિો કેિી રીતે ઉપયોગ કરિો  
તમે કેવી િીતે ટેસ્ટ કિો છો તેનો આધાિ તમે ઉપયોગ કિતી ટેસ્ટ રકટના ઉપિ છે. 
તમાિી પાસે કય ુપેક છે તેની કૃપા કિી તપાસ કિો કાિણકે તમાિી પાસે જે પિલેા િત ુાં તેના કિતાાં કિાચ જુદુ િોઈ 
ર્કે અને ટેસ્ટીંગ કિતાાં પિલેાાં સચૂનાઓ વાાંચો. 
જો તમે િજી પણ ચોકકસ ન િો કે તમાિે શુાં કિવાનુાં િિરેે્ તો, તમે સવરડઓ જૂઓ કે જે તમને તે બતાવરે્ કે જુિા 
ટેસ્ટસ રકટસનો કેવી િીતે ઉપયોગ કિી ર્કો. 

જો તમને તમાિી જાતે ટેસ્ટ કિવા ભિોસો ન િોય તો તમે આવો ટેસ્ટ કિવામાાં ભાગ લેતી ફામમસસઓમાાં સનિીક્ષણ  
કે સ્યપૂિવાઈિડ કિવામાાં આવતો ટેસ્ટ બકુ પણ કિાવી ર્કો.  
જો તમારો ટેસ્ટ િેટરિ ફિો અથિા PCR ટેસ્ટમાું પોઝિકટિ રહ ેતો સ્િયું- એકાુંતિાસ રાખિો   
જે કોઈ પણ વ્યક્સતને િોગના લક્ષણો જણાય અથવા કોસવડ-19 (COVID-19) માટેના લેટિલ ફલો અથવા 
PCR ટેસ્ટમાાં પોક્ષિરટવ િોય તેઓએ અવશ્ય તાત્કાક્ષલક સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખવો જોઈએ. 
જો તમને ર્િીિમાાં ઉષ્ટ્ણતામાન કે તાવ ન િોય તો, િોગના લક્ષણોની ર્રૂઆતના રિવસ પછીના 5 રિવસોમાાં તમે 
LFD ટેસ્ટ કિી ર્કો (અથવા જો તમને િોગના લક્ષણો ન િોય તો જે રિવસે ટેસ્ટ લેવામાાં આવ્યો િોય), અને તે 
પછીના રિવસે બીજો LFD ટેસ્ટ. જો આ બને્ન ટેસ્ટસના પરિણામો નેગરટવ િોય અને તમને વધાિે તાવ ન િોય 
તો, તમે બીજા નેગરટવ ટેસ્ટના પરિણામ પછી તમે તમાિા સ્વયાં-એકાાંતવાસનો અંત લાવી ર્કો.   
કૃપા કિી િિેક ટેસ્ટ લીધા પછી તમાિા LFD ટેસ્ટના પરિણોમોનો રિપોટમ કિો .  
પાાંચમા રિવસ પિલેાાં, તમાિે LFD ટેસ્ટ કિવો જોઈએ નરિ, અને જો ટેસ્ટનુાં પરિણામ પોક્ષિરટવ િોય તો, કૃપા કિી 
બીજો ટેસ્ટ કિતાાં પિલેાાં 24 કલાકોની િાિ જૂઓ. 

જેઓનો કોઈ એક અલગ રિવસે લેવામાાં આવતા 2 LFD ટેસ્ટસમાાંથી નેગરટવ પરિણામો વગિ િિતેો િોય તેઓને 

માટે 10 પિૂા રિવસો માટે સ્વયાં- એકાાંતવાસનો સમય ગાળો િિ ેછે.  

જો તમે પિૂા 10 રિવસો પિલેાાં તમાિા સ્વયાં- એકાાંતવાસનો અંત લાવો તો, તમાિા ઘિના માણસોની બિાિ, ખાસ 
કિીને ક્ષગિિીવાળી બાંસધયાિ જગ્યાઓમાાં અથવા અપિૂતા વેન્ન્ટલેર્નની જગ્યાઓમાાં, તમાિો ગાઢ સાંપકમ મયામરિત 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://www.gov.uk/report-covid19-result
https://www.gov.uk/report-covid19-result


કિો તેની તમને જોિિાિ ભલામણ કિવામાાં આવે છે, જેથી કિીને કોસવડ-19 (COVID-19) ના ફેલાવાના 
અવકાર્ને વધાિે ઓછો કિી ર્કાય. જો તમાિાથી બની ર્કે તો ઘિેથી કામ કિો, અને કોઈ પણ વ્યક્સતને ગાંભીિ 
બીમાિીનો વધાિે જોખમ- ભય િોય તેમનો સાંપકમ મયામરિત કિો. 
આ એકાાંતવાસનુાં માગમિર્મન બાળકો અને યવુાન લોકોને પણ લાગ ુપડે છે કે જેઓ સામાન્યિીતે સર્ક્ષણ અથવા 
ચાઈલ્ડ કેિ સેરટિંગ્સમાાં જતા િોય. 
 


