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

17 ફેબ્રઆુકર 2022 

11 ફેબ્રઆુરિના િોજથી 7 રિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાિ 16 ફેબ્રઆુરિના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- મારિતી ઉપિ 
િાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમાિે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
2,594 કન્ફમમડ કે સમસથિત રકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 રિવસોમાાં 23.6% નીચા કે ઓછા 
• કે જે 100,000 િિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવારડક િિ પ્રમાણે 889.2 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કિતાાં વધાિે કે જે 100,000 િીઠ 773.2 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િિ- પ્રમાણ કિતાાં વધાિે, કે જે 100,000 િીઠ 594.1 િતાાં  

આપણે બધાએ એકબીજાિે સરુક્ષિત અિે સ્િસ્થ રાખિા મહત્િિી સિાહ અનસુરિી જોઈએ 
શુું હજી સધુી તમારુું  કોવિડ (Covid) િેક્સસિેશિ િીધ ુિથી? તમે શકય િોય તેટલી જલિીથી તમાિા વેકસીન્સ 
લઈ લો જેથી કિીને તમને વાઈિસ કે અસતસકૂ્ષ્મ જ ાંત ુસામે સૌથી વધાિે શે્રષ્ઠ િક્ષણ મળે. 

• 16+: ઓનલાઈન બકુ કિો અથવા ચાલીને જઈ શકાય કે વોક- ઈનની મલુાકાત લો. 
• 12-15: સ્કૂલો માિફતે વેકસીન્સ લો, અથવા ચચીલ સ્્વેિમાાં (Churchill Square) ઓનલાઈન 

એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કિો. માબાપ અથવા કેિિે અવશ્ય જવ ુજોઈએ. 
બીજાઓિે મળિા અથિા ક્ષિરદીિાળી અથિા બુંવધયાર જગ્યાઓમાું બહાર જઈ રહયા છો? લેટિલ ફલો ટેસ્ટ કિો, 
જો તમાિો ટેસ્ટ પોઝિરટવ િિ ેતો એકાાંતવાસ િાખી તમાિા પરિણામોનો રિપોટમ કિો. તમે ઓનલાઈન ટેસ્ટસ ઓડમિ  
કિી શકો, અથવા જયઝૂબઝલ લાઈબ્રરિ (Jubilee Library), િોવ ટોઉન િોલ (Hove Town Hall), અથવા 
ધણી ફામમસસઓમાાંથી લઈ શકો. 
જયાાં પ્રવસૃતમય જગ્યાઓ અથવા મયામરિત તાજી િવા િોય તયાાં વાઈિસ તમને થવાનો અથવા ફેલાવાની તક 
ઓછી કિો. 

• જયાાં શકય િોય તયાાં બિાિ મળવાનુાં િાખો, અથવા તાજી િવા અંિિ આવવા બાિી ખોલો.  
• ઝગિિીવાળી અને બાંસધયાિ જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપિનુાં આવિણ કે કવરિિંગ પિિેવાનુાં ચાલ ુિાખો, કે જેમાાં 

સમાવેશ પબ્લલક ટે્રન્સ્પોટમનો થાય છે.  
• તમારા હાથો સાફ કે ધોિો અથિા હને્ડ સેવિટાઈઝર કે સ્િચ્છકારીિો વિયવમતરીતે ઉપયોિ કરી અિે 

કફસ અિે છીંકોિે કિર કરો. 
શુું બીમાર કે અસ્િસ્થતા િાિે છે? બીજાઓને બીજી બીમાિીઓ પસાિ કિવાનુાં જોખમ ઓછુ કિવા ઘિે િિો. 
શુું કોવિડિા (Covid) કોઈ પણ િિણો છે? તમાિે અવશ્ય તાતકાઝલક સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખી અને PCR ટેસ્ટ 
કિાવો. 
શુું PCR ટેસ્ટમાું અથિા િેટરિ ફિો ટેસ્ટમાું પોક્ષઝકટિ ટેસ્ટ છે? તમારે અિશ્ય ઘરે રહી અિે છેલ્િામાું છેલ્િા 
સ્િયું- એકાુંતિાસિા વિયમો અનસુરિા જોઈએ. જયાિે તમને તમાિા પરિણામો મળે તયાિે, િવે પછી શુાં કિવુાં તે 
સવષે તમને સલાિ આપવામાાં આવશે. 
શુું એિી કોઈ એક વ્યક્સતિા િાઢ સુંપકકમાું રહયા હોય કે જેઓ કોવિડ-19 (COVID-19) ટેસ્ટ માટે પોક્ષઝકટિ 
રહયા હોય? 

• શુું તમે પરેૂપરુૂું િેકસીિ િીધ ુછે, અથવા 18 વષો અને 6 મરિનાઓની િઠેળના િો તો, િિિોજ લેટિલ 
ફલો ટેસ્ટસ 7 રિવસો સધુી લો. 

• પરેૂપરુૂું િેકસીિ િીધ ુિ હોય તો, PCR ટેસ્ટ કિાવી અને 10 રિવસો સધુી સ્વયાં-એકાાંતવાસ િાખો પછી 
ભલે જો તમાિો PCR નેગરટવ િોય.   
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