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

10 માર્ચ 2022 

5 માર્ચના રોજથી 7 દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 10 માર્ચના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 1516 

કન્ફમચડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 દિવસોમાાં 12.6% ઉપર કે વધારે 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથચ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 519.6 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં વધારે કે જે 100,000 િીઠ 478.4 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં વધારે, કે જે 100,000 િીઠ 369.7 િતાાં   

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

આપણે છેલ્લા અઠવાદડયા ઉપર પોઝિદટવ કેસીસની સાંખ્યામાાં વધારો થતો જોયો છે. આપણે બધાને આ યાિ 
િેવડાવે છે કે આપણી કમ્યસૂનદટમાાં કોસવડ (Covid) િજી પણ રિયો છે, અને આપણે કોઈ પણ વધારે ફેલાવો થતો 
અટકાવવા કે બાંધ કરવા આપણે જરૂરી કરવુાં જોઈએ.  
જયાાં સધુી મળી રિ ેતયાાં સધુી કસોટી કરવાનુાં ર્ાલ ુરાખવાનો આમાાં સમાવેશ થાય છે અને જો તમે કોઈના ગાઢ 
સાંપકચમાાં આવ્યા િોય અથવા તમે ટેસ્ટમાાં પોઝિદટવ રિો અથવા જો તમને અસ્વસ્થતા જણાય તો તમારે બીજાઓ 
સાથે સાંપકચ કરવાથી દૂર રિવે ુાં જોઈએ. 
કૃપા કરી બીજાઓનો સવર્ાર કરી અને આપણા કુટુાંબો- પદરવારો અને કમ્યસૂનદટિને – ખાસ કરીને જેઓને સખત 
બીમારી થવાનો સૌથી વધારે જોખમ િોય, તેઓને સરુઝિત રાખવા કાયચવાિી કરશો. 
કોવિડ-19 (Covid-19) માટેિો મારો ટેસ્ટ પોઝિકટિ રહયો હોય તો મારે હિે શ ું કરવ ું જોઈએ? 

ઘરે રિી, બીજાઓ સાથે સાંપકચ  કરવાથી દૂર રિી અને gov.uk ઉપર માગચિસશિકા અનસુરો  
• આવા સમય િરસમયાન તમારે નોકરી- રોજગારમાાં જવુાં જોઈએ નદિ. તમને મળી રિતેા સવકલ્પો સવષે 

તમારા એમ્્લોયર સાથે વાતર્ીત કરો. 
• તમારા ઘરે- રિઠેાણે કોઈ પણ વ્યક્તતને આમાંત્રણ આપવાનુાં ટાળી, અને િાંમેશની મેદડકલ અથવા ડેન્ટલ 

એપોઈન્ટમેન્ટ રિ કરો. 
• તાજેતરમાાં મળેલ લોકોને તમે જણાવો કે તમારા ટેસ્ટનુાં પદરણામ પોઝિદટવ રિલે છે, જેથી કરીને તેઓ 

યોગ્ય માગચિશચન અનસુરી શકે. 
• જો તમારે ઘર છોડવાનુાં રિ ેતો, મોઢા ઉપરનુાં આવરણ કે ફેસ કવદરિંગ પિરેી, બીજાઓથી ઓછામાાં ઓછા 

2  મીટસચ દૂર રિો, અને જેઓને કોસવડ-19 (Covid-19) નો સૌથી વધારે જોખમ િોય તેઓનો સાંપકચ 
કરવાનુાં ટાળો. 

મિે કોવિડ-19 (Covid-19) િા િક્ષણો જણાય છે તો મારે હિે શ ું કરવ ું જોઈએ? 
ઘરે રિી, બીજાઓ સાથેના સાંપકચથી દૂર રિી અને PCR ટેસ્ટ ઓડચર કરો. જો તમારો ટેસ્ટ પોઝિદટવ િોય તો 
gov.uk ઉપર માગચિસશિકા અનસુરો 

• આવા સમય િરસમયાન તમારે નોકરી- રોજગારમાાં જવુાં જોઈએ નદિ. તમને મળી રિતેા સવકલ્પો સવષે 
તમારા એમ્્લોયર સાથે વાતર્ીત કરો. 

 

• તમારા ઘરે- રિઠેાણે કોઈ પણ વ્યક્તતને આમાંત્રણ આપવાનુાં ટાળી, અને િાંમેશની મેદડકલ અથવા ડેન્ટલ 
એપોઈન્ટમેન્ટ રિ કરો. 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts


• જો તમારે ઘર છોડવાનુાં રિ ેતો, મોઢા ઉપરનુાં આવરણ કે ફેસ કવદરિંગ પિરેી, બીજાઓથી ઓછામાાં ઓછા 
2  મીટસચ દૂર રિો, અને જેઓને કોસવડ-19 (Covid-19) નો સૌથી વધારે જોખમ િોય તેઓનો સાંપકચ 
કરવાનુાં ટાળો. 

કોવિડ-19 (Covid-19) િાળી કોઈ પણ વ્યક્તતિા ઘરમાું રાત દરમ્યાિ હ ું રહયો હોઉ અથિા સાથે 
રહયો હોઉ તો મારે હિે શ ું કરવ ું જોઈએ?  

કોસવડ -19વાળા લોકો સાથે અને તેઓના સાંપકો માટેનુાં માગચિશચન  અનસુરવુાં જોઈએ. 

• જો તમારાથી બની શકે તો ઘરેથી કામકાજ કરવાનો પ્રયતન કરો. 
• એવા લોકોનો સાંપકચ કરવાથી દૂર રિો કે જેઓને જો કોસવડ-19 (Covid-19) થાય તો ગાંભીરરીતે 

બીમાર થવાનો વધારે જોખમ- ભય િોય. 

કોવિડ-19 (COVID-19) થિાિો અિે ફેિાિાિો તમારો જોખમ- ભય ઓછો કરો 

તમારા પોતાનુાં અને જેઓ તમારી આસપાસ િોય તેઓનુાં તમે રિણ કરી શકો તે માટે બીજા ઉપાયો િોય છેેઃ 

  િેક્તસિેશિ િઈ િો જેથી કરીને તમારી પાસે કોસવડ-19 (COVID-19) સામે શે્રષ્ઠ રિણ િોય 

o 16+: ઓનલાઈન બકુ કરો અથવા ર્ાલીને જઈ શકાય કે વોક- ઈન સેશનની મલુાકાત લો. 
o 12-15: સ્કૂલો મારફતે વેકસીન્સ લો, અથવા ર્ર્ીલ સ્તવેરમાાં (Churchill Square) ર્ાલીને 

જઈ શકાય તેવી અથવા ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ કરાવો. માબાપ અથવા કેરરે અવશ્ય 
જવ ુજોઈએ.  

o 5-11: વધારે માદિતી મેળવો  
• જો અંિર મળતા િોય તો તાજી હિા આિિા દો અથવા બિાર મળો. 
• ઝગરિીવાળી અને બાંસધયાર જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપરન ું આિરણ કે કિકરિંગ પહરેિાન ું વિર્ારો, ખાસ કરીને 

જયાાં સામાન્યરીતે તમે મળતા ન િોય તેવા લોકોના સાંપકચમાાં આવો. 
• જો તમે અસ્િસ્થ કે બીમાર હો તો, બીજાઓને કોઈ પણ બીજી બીમારીઓ પસાર કરવાનુાં જોખમ ઓછુ 

કરવા ઘરે રહો. 
• વિયવમતરીતે તમારા હાથો સાફ કરો કે ધઓૂ અને વાઈરસીસ કે અસતસકૂ્ષ્મજ ાંતઓુનો ફેલાવો ઓછો કરવા 

કફસ અને છીંકોને કવર કરો. 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
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/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/what-covid-19-vaccinations-can-i-have/vaccinations-children-and-young-people-under-18/

