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

3 ફેબ્રઆુકર 2022 

28 જાન્યઆુરિના િોજથી 7 રિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાિ 2 ફેબ્રઆુરિના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- મારિતી ઉપિ 
િાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમાિે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 
3558 કન્ફમમડ કે સમસથિત રકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 રિવસોમાાં 18.7% ઉપિ કે વધાિે 

• કે જે 100,000 િિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવારડક િિ પ્રમાણે 1219.6 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કિતાાં વધાિે ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 1289.2 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િિ- પ્રમાણ કિતાાં વધાિે, કે જે 100,000 િીઠ 1082.6 િતાાં  

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

શિિેમાાં પોઝિરટવ કેસીસની સાંખ્યા િજી પણ વધાિે કે ઊંચી છે, તેથી આપણે આપણા પોતાની અને બીજાઓના 
જોખમ- ભયનો પ્રબાંધ કિવા કાયમવાિી કિવાની જરૂિ િિ ેછે. 
આપણે જાણીએ છીએ કે ગાંભીિ બીમાિીઓ અથવા િોસ્સ્પટલમાાં જવાનુાં અટકાવવામાાં વેસ્સસનેશન્સ વાસ્તસવક કે 
ખિેખિ ભેિ- તફાવત લાવે છે, તેથી જો તમે કોસવડ (Covid) વેકસીન લેવા માટે અપેઝિત િો તો કૃપા કિી તે 
લઈ લેશો. 
ફેલાવો અટકાવવામાાં અને ચેપ જાણવામાાં િજી પણ કસોટી કિી અને એકાાંતવાસ િાખવાનુાં અત્યાંત મિત્વનુાં બને 
છે. કૃપા કિી ખાતિી કિશો કે ઘિે- િિઠેાણે ઉપયોગ કિવામાાં આવતા લેટિલ ફલો ટેસ્ટસ તમાિી પાસે િોય, અને 
જો તમને િોગના લિણો િોય અથવા ટેસ્ટ કે કસોટીમાાં પોઝિરટવ િિયા િોય તો સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખશો. 
ઝગિિીવાળી અને બાંસધયાિ જગ્યાઓમાાં, કે જયાાં વધાિે લોકો િોય કે જેઓને કિાચ ચેપ લાગ્યો િોય અને મયામરિત 
તાજી િવા િોય, ત્યાાં કોસવડ (Covid) થવાનો અથવા તે પસાિ કિવાનો જોખમ- ભય વધાિે િોય તેવી 
પરિસ્સ્થસતઓમાાં આપણે જોખમ- ભય ઓછો કિવાનુાં ચાલ ુિાખવુાં જોઈએ. 
કૃપા કિી મોઢા ઉપિનુાં આવિણ કે ફેસ કવરિિંગ પિિેી, લોકોને જગ્યા આપી, બાિીઓ ખોલી અને તમાિા િાથ સાફ 
કિશો કે ધોશો. 
થોડાક- અમકુ લોકો માટે આ ખિેખિ અસનસિત સમય િિલે છે. ઘણી બધી જગ્યાઓમાાં પ્રસતબાંધો દૂિ કિવાથી, 
લોકોને બિાિ િિવેામાાં ગભિાટ કે ડિ લાગે છે. 
માગમિશમન અનસુિવાથી કાંઈ તમાિી પોતાની સિુઝિતતા િિ ેછે તેવ ુનથી, પણ તમે બીજાઓને સિુઝિત લાગવા 
સવષે પણ મિિરૂપ બનો છો.” 

તમિે પોતાિે અિે બીજાઓિે સરુક્ષિત અિે સ્િસ્થ રાખિા મહત્િિી સિાહ 

તમે શકય હોય તેટિી જિદીથી તમારા કોવિડ (Covid) િેકસીન્સ િઈ િો જેથી કરીિે તમિે િાઈરસ કે 
અવતસકૂ્ષ્મ જ ુંત ુસામે સૌથી િધારે રિણ હોય. 

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

બકુીંગ દ્વાિા અથવા ચાલીને જઈને. 16 વષમની િઠેળની કોઈ પણ વ્યસ્સત સાથે માબાપ અથવા કેિિે 
અવશ્ય જવ ુજોઈએ.  

તમારા ગાઢ સુંપકો ઓછા કરી અિે ગ્રપ્સ કે જૂથો િાિા રાખો. 
જયાું શકય હોય ત્યાું બહાર મળિાનુું રાખો, અથિા તાજી હિા અંદર આિિા બારી ખોિો. 

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.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


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 ઉપરનુું આિરણ કે કિકરિંગ પહરેિાનુું ચાલ ુરાખો, કે જેમાું 
સમાિેશ પબ્લિક ટે્રન્સ્પોટથિો થાય છે.  
બીજાઓિે મળતા, સામાજજક બિતા અથિા ક્ષગરદીિાળી અથિા બુંવધયાર જગ્યાઓમાું જતા પહિેાું િેટરિ ફિો 
ટેસ્ટ કરો. જો તમાિો ટેસ્ટ પોઝિરટવ િિ ેતો એકાાંતવાસ િાખી તમાિા પરિણામોનો રિપોટમ કિો. તમે ઓનલાઈન 
ટેસ્ટસ ઓડમિ, અથવા જયઝૂબઝલ લાઈબ્રરિ (Jubilee Library), િોવ ટોઉન િોલ (Hove Town Hall), અથવા 
ધણી ફામમસસઓમાાંથી લઈ શકો. 
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 ઘરે રહી અિે છેલ્િામાું 
છેલ્િા સ્િયું- એકાુંતિાસિા વિયમો અનસુરિા જોઈએ. જયાિે તમને તમાિા પરિણામો મળે ત્યાિે, િવે પછી શુાં 
કિવુાં તે સવષે તમને સલાિ આપવામાાં આવશે.  
અનકુ્રમે આવતા આવતા રિવસોએ લેવામાાં આવતી કસોટીઓમાાં 2 નેગરટવ િેસપડ લેટિલ ફલો ટેસ્ટ કે કસોટી 
અને 5 પિેૂપિૂા રિવસોના એકાાંતવાસને અનસુિીને તમે આવા સ્વયાં- એકાાંતવાસના છઠ્ઠા રિવસે તમાિા સ્વયાં- 
એકાાંતવાસનો અંત લાવી શકો. અલગ અલગ રિવસે 2 િેસપડ લેટિલ ફલો ટેસ્ટમાાંથી નેગરટવ પરિણામો વગિના 
લોકો માટે આવો સ્વયાં-એકાાંતવાસનો સમય- ગાળો 10 પિૂા રિવસો માટે િિ ેછે. 
જો તમે એિી કોઈ એક વ્યક્તતિા ગાઢ સુંપકથમાું રહયા હોય કે જેઓ કોવિડ-19 (COVID-19) ટેસ્ટ માટે 
પોક્ષઝકટિ રહયા હોય અને તમેેઃ 

• પરેૂપરુૂું િેકસીિ િીધ ુહોય, અથવા 18 વષો અને 6 મરિનાઓની િઠેળના િો તો, તમે િિિો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 ટેસ્ટ નેગરટવ િોય. 

 

 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
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.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
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
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

