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

24 ફેબ્રઆુકર 2022 

19 ફેબ્રઆુરિના િોજથી 7 રિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાિ 24 ફેબ્રઆુરિના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- મારિતી ઉપિ 
િાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમાિે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
1855 કન્ફમમડ કે સમસથિત રકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 રિવસોમાાં 25.7% નીચા કે ઓછા 
• કે જે 100,000 િિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવારડક િિ પ્રમાણે 635.8 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કિતાાં વધાિે કે જે 100,000 િીઠ 553.6 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િિ- પ્રમાણ કિતાાં વધાિે, કે જે 100,000 િીઠ 422.2 િતાાં   

સિકાિે ઈંગ્લેન્ડમાાં (England) ઘિગથ્થ ુકે કૌટુાંબિકને લગતી ચાલ ુિિલે મયામિાઓ દૂિ કિવાની યોજના િર્ામવી 
છે.  

24 ફેબ્રઆુકરથી 

• જે લોકો કોસવડ-19 (COVID-19) માટે પોબિરટવ િિ ેતો સ્વયાં- એકાાંતવાસ કિવાની કાનનૂી 
આવશ્યકતા િિતેી નથી. જો િની ર્કે તો તમે ઘિે િિી અને િીજા લોકો સાથે સાંપકમ કિવાથી દૂિ િિો. 

• જો તમે કોસવડ-19 (COVID-19) ટેસ્ટ માટે પોબિરટવ િિલે કોઈ એક વ્યક્તતના સાંપકમમાાં િિયા િોય, 
તો તેને અનસુિીને સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખવાની કાનનૂી આવશ્યકતા િિતેી નથી અથવા િિિોજ ટેસ્ટ 
કિવાનુાં િિતે ુનથી. 

• ટેસ્ટ એન્ડ ટે્રસ સપોટમ પેમન્ટ સ્કીમનો અંત આવ્યો છે. જો તમને 24 ફેબ્રઆુરિ પિલેાાં સ્વયાં- એકાાંતવાસ 
િાખવાનુાં કિવેામાાં આવ્ય ુિોય તો તમે િજી પણ 6 એસપ્રલ સધુી કલેમ કિી ર્કો છો. 

1 એવિિથી 

• મોટા ભાગના લોકોને ફ્રી ટેસ્ટીંગ મળી િિરેે્ નરિ. જોખમ- ભયમાાં િિલે નાની સાંખ્યાના જૂથો કે ગ્રપૂ્સને 
મયામરિત ફ્રી લક્ષણોવાળા ટેસ્ટીંગ ચાલ ુિિરેે્, કે જેમાાં સોશ્યલ કેિ વકમિનો  સમાવેર્ થરે્. 

• કોસવડ-19 (COVID-19) માાંથી સૌથી વધાિે જોખમ- ભયવાળા લોકોને વસાંતઋતમુાાં વધાિાનો બસૂ્ટિ 
ઓફિ કિવામાાં આવરે્. 

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

કોસવડ-19 (COVID-19) ચાલ્યો ગયો નથી. આમ છતાાં પણ, િાલમાાં કેસીસની સાંખ્યા ઓછી થવાથી અને 
ગાંભીિ િીમાિીમાાંથી વેક્તસનેર્ન ખિૂજ િક્ષણ ઓફિ કિવાથી, સમગ્ર કમ્યસૂનરટમાાં જોખમ- ભય ઓછો થયેલ છે, 
અને આપણે કોસવડ-19 (COVID-19) સાથે સિુબક્ષત િિવેાની અપેક્ષા િાખવાની ર્રૂઆત કિી ર્કીએ. 

આપણા ઘણાઓ માટે છેલ્લા િે વર્ષો મશુ્કેલભયામ િિયા છે તેને આપણને િતાવ્ય ુછે કે ઘણા િધા પ્રયત્નોએ કેવો 
ખિેખિ તફાવત લાવ્યો છે. જરૂિ જણાતા ઘિે િિવેાથી, અને આિોગ્યની જાિિે સલાિને અનસુિીને, જે િિેકેિિેક 
વેકસીન લઈને મિત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે તેઓનો આભાિ માનવાની માિી ઈચ્છા છે. હુાં તમને ધીિજ િાખવા 
પ્રોત્સાિીત કરુ છાં અને િજી પણ તમાિી વતમણ ૂાંકમાાં જલિીથી ફેિફાિ લાવર્ો નરિ. 

િાકીની મયામિાઓને ઉપાડી લેવાથી અને કોસવડ (Covid), સાથે િિવેા માટે અનકૂુળ િન્યા િોવાથી, કૃપા કિી 
િીજાઓનો સવચાિ કિી અને સાવધાની િાખર્ો. 

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/test-and-trace-support-payment


કૃપા કરી સાિધ રહશેો. ઘટાડો થવાનુાં આવકિીય િોવા છતાાં પણ, િેર્માાં સૌથી વધાિે પ્રમાણના િેટસ સસેકસમાાં 
(Sussex) િિયા છે, અને િિ અઠવારડયે િજી પણ િજાિો લોકોને કોસવડ-19 (COVID-19) થઈ િિયો છે. 
સમજિાિપવૂમકના સનણમયો લેવાથી, બગિિીવાળી જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપિનુાં આવિણ પિિેવાથી અને તાજી િવા 
અંિિ આવવા િેવાથી, આવા વાઈિસનો ફેલાવો અટકાવવામાાં મિિરૂપ િનરે્. 

અન્યિી િાગણીઓિો વિચાર કરશો. જો તમે િીમાિ િો તો, ઘિે િિી અને જયાાં સધુી તમને િોગના લક્ષણો 
જણાય ત્યાાં સધુી િીજાઓથી દૂિ િિો. 

બીજાઓિો વિચાર કરશો. યાિ િાખર્ો કે આપણામાાંના થોડાકને વધાિે જોખમ- ભય િિલે છે. સાવધ કે સચેત 
િિરે્ો કે તમાિા કાયો તમને પોતાની સાથોસાથ તમાિી આજુિાજુમાાંના લોકોને અસિ કિી ર્કે. 

તમારા પોતાનુું અિે તમારી આસપાસિાઓનુું રક્ષણ કરિા તમારે શુું કરવુું જોઈએ 

કોસવડ--19 (COVID-19) થવાનો અને ફેલાવાનો જોખમ- ભય ઓછો કિવા તમે િજી પણ કિમો- ઉપાયો કિી 
ર્કોોઃ 

• િેકસીિ િઈ િો જેથી કિીને તમને કોસવડ-19  (COVID-19) સામે સૌથી સારુ િક્ષણ મળે 

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

ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કિો. માિાપ અથવા કેિિે અવશ્ય જવ ુજોઈએ. 
o 5-11:  વધાિે મારિતી મેળવો  

• જો અંિિ અથવા િિાિ મળતા િો તો તાજી હિા અંદર આિિા દો. 
• બગિિીવાળી અને િાંસધયાિ જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપિનુાં આવિણ કે કવરિિંગ પિિેવાનુાં સવચાિો, ખાસ કિીને 

જયાાં સામાન્યિીતે તમે મળતા ન િોય તેવા લોકોના સાંપકમમાાં આવો. 
• જો તમિે કોવિડ-19 (COVID-19) િા િક્ષણો જણાય તો ટેસ્ટ કે કસોટી કરો અને ઘિે િિી અને 

જેઓનો ટેસ્ટ પોબિરટવ િિયો િોય તેવા લોકોનો સાંપકમ કિવાથી દૂિ િિો. 
• જો તમે અસ્િસ્થ કે બીમાર હો તો, િીજાઓને િીજી િીમાિી પસાિ કિવાનુાં જોખમ ઓછ કિવા ઘરે 

રહિેાિો િયત્િ કરો. 
• કોસવડ-19 (COVID-19) નો ફેલાવો મયામરિત કિવા 20 સેકન્ડો અથવા વધાિે માટે તમાિા િાથો 

સનયસમતિીતે સાફ કિો- ધઓૂ. 

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.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/what-covid-19-vaccinations-can-i-have/vaccinations-children-and-young-people-under-18/

