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

3 માર્ચ 2022 

26 ફેબ્રઆુરિના િોજથી 7 રિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાિ 03 માર્ચના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- મારિતી ઉપિ 
િાખવામાાં આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમાિે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા  
1346 કન્ફમચડ કે સમસથિત રકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 રિવસોમાાં 27.5% નીર્ા કે ઓછા 
• કે જે 100,000 િિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથચ કે તલુ્ય અઠવારડક િિ પ્રમાણે 461.4 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કિતાાં વધાિે કે જે 100,000 િીઠ 395 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િિ- પ્રમાણ કિતાાં વધાિે, કે જે 100,000 િીઠ 306.8 િતાાં   

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

છેલ્લા અઠવારડયે વળી પાછા શિિેમાાં પોઝિરટવ કેસીસ ઓછા થવાનુાં ર્ાલ ુિિયુાં છે. જો કે આ સાિા સમાર્ાિ છે, 
પણ આપણે યાિ િાખવ ુજોઈએ કે કોસવડ (Covid) િજી પણ ફેલાતો િિયો છે. 
જયાિે બાકીની કાનનૂી મયાચિાઓ કે પ્રસતબાંધો દૂિ કિવામાાં આવેલ છે, ત્યાિે આપણે કેવળ- ફકત આપણોજ 
સવર્ાિ નરિ કિતા બીજાઓનો પણ કિવો જોઈએ. કોસવડ-19 (COVID-19)ના ફેલાવાનો અને તે થવાનો 
જોખમ- ભય ઓછો કિવા આપણે બધાએ લઈ શકાય તેવા સમજિાિ સનણચયો લેવા જોઈએ. 
આપણા કુટુાંબો- પરિવાિોનુાં અને કમ્યસૂનરટિનુાં િક્ષણ કિવા, ખાસ કિીને જેઓને સખત બીમાિીનો સૌથી વધાિે 
જોખમ- ભય િોય ત્યાિે આિોગ્યની જાિિે સલાિને ર્ાલ ુઅનસુિવાનુાં મિત્વનુાં બને છે. 
તમારા પોતાન ું અિે તમારી આસપાસિાઓન ું રક્ષણ કરો 

િેક્સસિેશિ િઈ િો  

તમને અને તમાિા પરિવાિ અને સમત્રોને બીમાિીમાાંથી િક્ષણ મેળવવા વેકસીન્સ એ સૌથી શે્રષ્ઠ ઉપાય છે. જો તમે 
િજી પણ કોસવડ-19 (Covid19)ના તમાિા વેકસીન્સના લીધા ન િોય, તો તે ઘણ ુમોડુ નથી. અને જો તમે 
તમાિો પ્રથમ અને બીજો કે દ્વિતીય ડોસ લીધો િોય તો બસૂ્ટિ ડોસ લેવાનુાં અગત્યનુાં િિ ેજેથી કિીને તમને સૌથી 
શકય િોય તેવુાં શે્રષ્ઠ િક્ષણ મળી િિ ેછે. 

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

શકાય તેવી અથવા ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ બકુ  કિાવો. માબાપ અથવા કેિિે અવશ્ય જવ ુજોઈએ. 
• 5-11: વધાિે મારિતી મેળવો  

તાજી હિા અંદર આિિા દો 

અપિૂતી િવાની આવ- જાવાળા સવસ્તાિોમાાં િવામાાં કોઈ પણ વાઈિસ કે અસતસકૂ્ષ્મ જ ાંતનુી વધૃ્ધ્ધ થઈ શકે. જો 
તમે ઘિની અંિિ મળતા િો તો તાજી િવા આવવા િો અથવા બિાિ મળવાથી કોસવડ-19 (COVID-19) ના 
ફેલાવાની સાંભાવના ઓછી થાય છે. 
મોઢા ઉપરન ું આિરણ કે કિકરિંગ પહરેિાન ું વિર્ારો  

જયાિે ર્ેપનુાં પ્રમાણ િજી પણ ઊંચ ુછે ત્યાિે ઝગિિીવાળી અને બાંસધયાિ જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપિનુાં આવિણ કે 
કવરિિંગ પિિેવાનુાં સવર્ાિો, ખાસ કિીને જયાાં સામાન્યિીતે તમે મળતા ન િોય તેવા લોકોના સાંપકચમાાં આવો. જો 
તમને ફલ ૂજેવા કોઈ પણ લક્ષણો િોય તો આ ખાસ કિીને વધાિે મિત્વનુાં િોય છે. 
જો તમે અસ્િસ્થ હો તો ઘરે રહી અિે તમિે કોવિડ-19 (COVID-19) િા િક્ષણો જણાય તો ટેસ્ટ કે કસોટી કરો  

https://www.gov.uk/coronavirus
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/


ઘિે િિવેાથી અને બીજાઓ સાથે સાંપકચ કિવામાાં દૂિ િિવેાથી જો તમને ર્ેપ લાગ્યો િોય તો કોઈ પણ બીજી 
બીમાિીઓ અથવા કોસવડ—19 (COVID-19) પસાિ કિવામાાં દૂિ િિવેાનો એ સૌથી અસિકાિક ઉપાય કે માગચ 
છે. 

માર્ચના અંત સધુી મફત ટેસ્ટીંગ કિવાની ઓફિ ર્ાલ ુિિશેે અને જો તમને કોસવડના કોઈ પણ લક્ષણો િોય તો 
તમાિે િજી પણ PCR ટેસ્ટ બકુ કિાવવો જોઈએ. 

કોસવડ-19  (COVID-19) ના પોઝિરટવ ટેસ્ટવાળા લોકોને કાનનૂીિીતે સ્વયાં- એકાાંતવાસ િાખવાની જરૂિ નથી, 
પણ ઘિે િિી, બીજા લોકો સાથેનો સાંપકચ ટાળવો જોઈએ અને કોસવડ -19વાળા લોકો સાથે અને તેઓના સાંપકો 
માટેનુાં માગચિશચન અનસુિવુાં જોઈએ 

વિયવમતરીતે તમારા હાથો સાફ કરો કે ધઓૂ  

જયાિે તમને કફસ અને છીંક આવે ત્યાિે તમાિા પોતાનુાં અને બીજાઓનુાં િક્ષણ કિવા તમાિા નાક અને મોઢાને 
કવિ કિવાનુાં ર્ાલ ુિાખી અને કોસવડ-19 (COVID-19) નો ફેલાવો મયાચરિત કિવા 20 સેકન્ડો અથવા વધાિે 
માટે તમાિા િાથો સનયસમતિીતે સાફ કિો- ધઓૂ 

 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts

