
કોવિડ-19 (Covid-19) કકસ્સાઓ ઉપર આધાકરત પબ્લિક હલે્થ ટીમ દ્વારા વિિેદિ 
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21 જાન્યઆુરિના િોજથી 7 રિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાિ 26 જાન્યઆુરિના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- મારિતી ઉપિ 
િાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમાિે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
2718 કન્ફમમડ કે સમસથિત રકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 રિવસોમાાં 4.5% ઉપિ કે વધાિે 

• કે જે 100,000 િિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવારડક િિ પ્રમાણે 931.7 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કિતાાં વધાિે ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 1052.8 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િિ- પ્રમાણ કિતાાં વધાિે ઓછા, કે જે 100,000 િીઠ 996 િતાાં  

ઈંગ્લેન્ડમાાં પ્લાન કે કાયમક્રમ B િઠેળ જે ઉપાયો યોગ્ય સ્થાને મકૂવામાાં આવ્યા િતાાં, કે જેમાાં ઘિે- િિઠેાણેથી 
કામકાજ કિવા માટેની કાનનૂી આવશ્યકતાઓ અને અંિિની જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપિનુાં આવિણ કે કવરિિંગ 
પિિેવાના સમાવેશને ઉપાડી લેવામાાં આવ્યા છે. સ્થળો અને પ્રસાંગોને િવે સવઝિટસમના NHS કોસવડ (COVID) 

પાસ તપાસ કિવાની કાનનૂી આવશ્યકતા િિલે નથી. િાષ્ટ્રીય માગમિશમન મજૂબ તમાિી જાતનુાં અને બીજાઓનુાં 
િક્ષણ કિવા વધાિાની સલામતીવાળી વતમણ ૂાંકનુાં અનયુાયી કે ફોલોઅિ બનવાનુાં ચાલ ુિિ ેછે. 

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

બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) બધીજ ઉંમિના સ્કૂલના બાળકોમાાં પોઝિરટવ કેસીસ વધાિે િિયા છે 
અને વધતા જાય છે, ખાસ કિીને પ્રાથસમક શાળાઓના બાળકોમાાં િિ- પ્રમાણ ઊંચ ુછે. આવ ુસમગ્ર િેશમાાં 
જોવામાાં આવી િિય ુછે. 

આવા ઊંચા િિ- પ્રમાણની સાથે, આપણે શરૂઆતના વર્ષોના, પ્રાથસમક અને માધ્યસમક કે સેકન્ડરિ ઉંમિના 
સવધાથીઓમાાં આપણે ગેિિાજિી જોઈ િિયા છીએ, અને સ્ટાફ અને માબાપોને મોઢા- મોઢ અને દૂિથી આપવામાાં 
આવતા સશક્ષણને િજૂ કિવાની જરૂિ િિ ેછે. 

િિેકેિિેકની ઈચ્છા બાળકોને સ્કૂલમાાં િાખી અને સ્કૂલો ખલુ્લી િિ ેતેવી િોય છે. આવ ુકિવા માટે, આપણે સાિી કે 
પયામપ્ત િોય તેવી વતમણ ૂાંક જે આપણે સાંપાિન કિી િોય તે અનસુિવાનુાં ચાલ ુિાખી, અને બાળકો, સમત્રો અને 
કુટુાંબ- પરિવાિને તેવ ુકિવા પ્રોત્સાિીત કિવાની જરૂિ િિ ેછે. 

અમે િજી પણ પખુ્તવયનાઓ અને મોટી ઉંમિના બાળકોને ઝગિિીવાળી અને બાંસધયાિ જગ્યાઓમાાં અને પબ્લલક 
રેન્સ્પોટમમાાં મોઢા ઉપિનુાં આવિણ કે કવરિિંગ પિિેવા ભલામણ કિીએ છીએ. 

આપણે બધાએ અવશ્ય ટેસ્ટીંગ કે કસોટી કિવા સવરે્ષ અને વાઈિસ કે અસતસકૂ્ષ્મ જ ાંતનુો ફેલાવો બાંધ કિવા અને 
એકાાંતવાસ િાખી સાવધ િિવે ુાં જોઈએ અને કૃપા કિી જો તમને અસ્વસ્થતા જણાય તો નોકિી- િોજગાિમાાં અથવા 
સ્કૂલમાાં જવાથી દૂિ િિો. 

જો તમને 12-15 વર્ષમની ઉંમિના બાળકો િોય કે જેઓએ સ્કૂલમાાં વેકસીન લેવાનુાં ગમુાવ્ય ુિોય તો, તમે 
એપોઈન્ટમેન્ટ નોંધાવી શકો છો અથવા તેઓને વોક ઈન કે ચાલીને જઈ શકાય તેવા ચચીલ સ્્વેિમાાં 
(Churchill Square) િિિોજ જઈ લઈ શકો છો.  
તમારી જાતિે અિે તમારા ક ટ ુંબ- પકરિારિે સ રક્ષિત રાખિા મહત્િિી સિાહ 

તમે શકય હોય તેટિી જિદીથી તમારા કોવિડ (Covid) િેકસીન્સ િઈ િો  



• 12-15 વર્ષમની વયનાઓને તેઓના 1st and 2nd ડોસીસ સ્કૂલો માિફતે મળી શકે અથવા ઓનલાઈન 
બકુીંગ  દ્વાિા ચચીલ સ્્વેિમાાંથી (Churchill Square) અથવા જો તમાિી સાથે કોઈ એક પખુ્તવયની 
વ્યક્્ત િોય તો ચાલીને જઈ શકો..  

• 16 વર્ષમ અથવા તેનાથી મોટી ઉંમિની કોઈ પણ વ્યક્્ત ઓનલાઈન બકુીંગ અથવા ચાલીને જઈ કે વોક- 
ઈનમાાં તેઓના લઈ શકે. 

• ચચીલ સ્્વેિમાાં (Churchill square) વેકસીન લેવા માટે જતી કોઈ પણ વ્યક્્ત માટે એક કલાકનુાં ફ્રી 
પાકીંગ િોય છે. 

તમારા ગાઢ સુંપકો ઓછા કરી અિે ગ્રપ્સ કે જૂથો િાિા રાખો. 
જયાું શકય હોય ત્યાું બહાર મળિાન ું રાખો, અથિા બારી ખોિો. 
તમારા હાથો સાફ કે ધોિો અથિા હને્ડ સેવિટાઈઝર કે સ્િચ્છકારીિો વિયવમતરીતે ઉપયોગ કરી અિે કફસ અિે 
છીંકોિે કિર કરો. 
બધીજ ક્ષગરદીિાળી અિે બુંવધયાર જગ્યાઓમાું મોઢા ઉપરન ું આિરણ કે કિકરિંગ પહરેિાન ું ચાલ  રાખો, કે જેમાું 
સમાિેશ થાય છે જયારે તમે પબ્લિક ટે્રન્સ્પોટથમાું હો ત્યારે.  
બીજાઓિે મળતા, સામાજજક બિતા અથિા ક્ષગરદીિાળી અથિા બુંવધયાર જગ્યાઓમાું જતા પહિેાું, અથિા જયાું 
તમે સામાન્યરીતે મળતા િ હોય તેિા િોકોિા સુંપકથમાું આિતા હો તો િેટરિ ફિો ટેસ્ટ કરો. માધ્યસમક સ્કૂલના 
સવધાથીઓ માટે અઠવારડયામાાં બે વખત ઉપયોગ કિવા માટે ટેસ્ટસ રકટસ પિૂી પાડવાનુાં ચાલ ુિાખવામાાં આવશે, 
અને કુટુાંબના બીજા સભ્યોએ ઓનલાઈન ઓડમિ  કિવો જોઈએ અથવા ફાસમિસીઓમાાંથી, અથવા જયઝૂબઝલ લાઈબ્રરિ 

(Jubilee Library), અથવા િોવ ટાઉન િોલમાાંથી (Hove Town Hall) ટેસ્ટ રકટસ લઈ શકો. 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. 
જો તમે અસ્િસ્થ કે બીમાર હો તો, બીજાઓને બીજી બીમાિી પસાિ કિવાનુાં જોખમ ઓછુ કિવા ઘરે રહો. 
જો તમિે કોવિડિા (Covid) કોઈ પણ િિણો જણાય તો તમારે અિશ્ય તાત્કાક્ષિક સ્િયું- એકાુંતિાસ રાખી અિે 
PCR ટેસ્ટ કરાિો. 
જો તમારો ટેસ્ટ PCR ટેસ્ટમાું અથિા િેટરિ ફિો ટેસ્ટમાું પોક્ષઝકટિ રહ ેતો તમારે અિશ્ય સ્િયું- એકાુંતિાસ 
રાખિો જોઈએ. જયાિે તમને તમાિા પરિણામો મળે ત્યાિે, િવે પછી શુાં કિવુાં તે સવરે્ષ સલાિ આપવામાાં આવશે.  
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
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.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

