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27 માર્ચના રોજથી 7 દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 1 એપ્રિલના િપ્રસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોપ્રવડ-19 ના (COVID-19) નવા 2537 

કન્ફમચડ કે સમપ્રથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 દિવસોમાાં 8.9% ઓછા કે નીર્ા 
• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથચ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર િમાણે 869.6 કિવેાય 
• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં ઓછા કે નીર્ા જે 100,000 િીઠ 998 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- િમાણ કરતાાં ઊંર્ા કે વધારે જે 100,000 િીઠ 860.6 િતાાં   

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

જયારે આપણે કોપ્રવડ-19 (COVID-19) સાથે રિવેા િત્યે િવે પછીના ઉપાયો કે કિમો લઈએ ત્યારે, આપણા 
બધાના જીવન ઉપર પેન્ડેપ્રમક કે પ્રવશ્વવ્યાપી ફેલાયેલા રોગે જે અસર કરી છે તેનો સ્વીકાર કરવાની આપણે જરૂર 
રિ ેછે. 
છેલ્લા બે વર્ષો િરપ્રમયાન િરેકેિરેકે ઉત્સાિપવૂચક લોકોને સરુક્ષિત રાખવા જે કાયચ કર્ુચ છે તેની આપણે અવશ્ય કિર 
કરી, અને જે બધાએ વેકસીન્સ લઈ, ટેસ્ટ કરાવી, સરકારની સલાિ અનસુરી જે રીતે રિવેા અથવા કામ કે નોકરી 
કરવામાાં ફેરફાર કયો છે તેનો અમે આભાર માનીએ છીએ. 
િવે તે યાિ રાખવાનુાં મિત્વનુાં બને છે કે કોપ્રવડ-19 (COVID-19) નો અંત નથી આવ્યો. 
જો કે આપણે તાજેતરના અઠવાદડયાઓમાાં પોક્ષિદટવ કેસીસના કે દકસ્સાઓના ઊંર્ા િર-િમાણ જોયા છે, છતાાં પણ 
વેક્સસનેશન્સની સફળતા અને િપ્રતવાઈરલની સારવારોની, સાથોસાથ આવા વાઈરસ કે અપ્રતસકૂ્ષ્મજ ાંતનુી વધારે 
સમજનો એવો અથચ થાય કે કોપ્રવડ-19 (COVID-19) સામે આપણ ુવધારે રિણ રિર્ુાં છે. 
આવા વાઈરસ સામે વેકસીન્સ એ આપણો સવચશે્રષ્ઠ બર્ાવ રિયો છે. તમે જે બધા વેક્સસનેશન્સ લેવા માટે 
યોગ્યતા ધરાવતા િોય તે લેવાથી તમે તમારા પોતાના રિણમાાં વધારો કયો છે, અને બિલામાાં તમે પ્રમત્રો, 
પદરવાર અને જેઓ વધારે પ્રનબચળ કે વલ્નરેબલ િોય તેઓમાાં તેનો ફેલાવો ઓછો કરવામાાં મિિરૂપ બનો છો. 
આપણે જેમ આગળ જઈએ તેમ, ટેસ્ટીંગ કે કસોટી કરવાની જોગવાઈ જેઓને વધારે જોખમ િોય તેઓના ઉપર 
કેન્દ્ન્િત થશે. પ્રવનામલૂ્યે ટેસ્ટીંગ કરવાનુાં પ્રવપ્રશષ્ટ ગ્રપૂ્સને મળવાનુાં ર્ાલ ુરિશેે (Free testing will continue 
to be available to specific groups) જેમાાં જેઓને ગાંભીર બીમારીઓ થવાનો સૌથી જોખમ- ભય િોય 
તેઓને અને અમકુ NHS અને કેર સ્ટાફનો સમાવેશ િશે.  
જયારે િવે િપ્રતબાંધો દૂર કરવામાાં આવ્યા િોવાથી અને મોટા ભાગનુાં ટેસ્ટીંગ ઓછુ કરવામાાં આવ્ર્ ુછે, ત્યારે િજી 
પણ સમજિારપવૂચના પ્રનણચયો કરવાનુાં આપણા િાથમાાં છે જેથી કરીને કેવળ આપણ ુપોતાનુાં રિણ કરવાનુાં નદિ 
પણ બીજાઓનો પ્રવર્ાર કરી અને આપણી બાજુએ જેઓ રિલે છે તે બધાનુાં પણ રિણ કરી શકીએ, ખાસ કરીને 
જેઓને સૌથી વધારે જોખમ- ભય િોય. 
તમાર ું  પોતાન ું અિે બીજાઓન ું રક્ષણ કરો 

કોપ્રવડ-19 (COVID-19) સાથે સરુક્ષિત રિવેા અને ર્ેપના જોખમને ઓછો કરવા અમને મિિરૂપ બનવા કૃપા 
કરી તમારો ભાગ ભજવશો: 

• ખાતરી કરો કે તમે પરેૂપરૂા વેકસીન લીધા છે જેથી કરીને તમારી પાસે કોપ્રવડ-19 (COVID-19) સામે 
શકય િોય તેવ ુસવચશે્રષ્ઠ રિણ િોય. 

• જો અંિર મળતા િો તો તાજી િવા આવવા િો અથવા બિાર મળો 
• જયારે ર્ેપનુાં િમાણ ઊંચ ુછે ત્યારે ક્ષગરિીવાળી અને બાંપ્રધયાર જગ્યાઓમાાં ર્ાલ ુમોઢા ઉપરનુાં આવરણ કે 

કવદરિંગ પિરેવાનુાં પ્રવર્ારો. 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/


• મળૂ- પાયાના સારા આરોગ્યશાસ્ત્રને ભલૂશો નદિ જેમકે જયારે કફ અને છીંક આવે ત્યારે તમારા મોઢા 
અને નાકને આવરણ કે કવદરિંગ કરવાનુાં સાથોસાથ પ્રનયપ્રમતરીતે િાથ ધોવાના. 

• જો તમે અસ્વસ્થ િો તો બીજાઓને કોઈ પણ બીજી બીમારીઓ પસાર કરવાનુાં જોખમ ઓછુ કરવા જો 
તમારાથી બની શકે તો ઘરે રિો. 

• જો તમને રોગના લિણો અથવા કોપ્રવડ-19 (COVID-19) પાકુ કે સમપ્રથિત થયેલ િોય તો શકય િોય 
તેટલા બીજાઓથી દૂર રિવેાની સાંભાળ રાખશો. 


