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

24 માર્ચ 2022 

18 માર્ચના રોજથી 7 દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 23 માર્ચના પ્રસસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોસવડ-19 ના (COVID-19) નવા 2795 

કન્ફમચડ કે સમસથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. 
આ છે: 

• અગાઉના 7 દિવસોમાાં 20.5% ઉપર કે વધારે 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથચ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર પ્રમાણે 958.1 કિવેાય 

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના કરતાાં ઓછા કે નીર્ા જે 100,000 િીઠ 1,041.1 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- પ્રમાણ કરતાાં ઊંર્ા કે વધારે જે 100,000 િીઠ 820.6 િતાાં   

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

આ અઠવાદડયે સસદટ કે શિરેમાાં પોઝિદટવ કેસીસ વધતા રિી અને ઊંર્ા રિયા છે. 

સમગ્ર િેશમાાં િાલના સમયે NHS ઊંર્ા લેવલની જરૂદરયાત અનભુવી રિી છે અને બધીજ સ્થાસનક સેવાઓ 
ખરેખર પ્રવસૃતમય રિલે છે. કોસવડ-19 (COVID-19) ના કેસીસમાાં  વધારો, િોસ્સ્પટલમાાં આવી રિલે કોસવડ 
કોસવડ-19 (COVID-19) વાળા લોકોને અને િલે્થ અને કેરના સ્ટાફને, એમ આ બને્નને અસર કરવાનુાં ર્ાલ ુરાખે 
છે, જેથી આપણી િોસ્સ્પટલોમાાં જગ્યા અને સ્ટાફીંગ ઉપર િબાણ વધી રિય ુછે. 
ઊંર્ી સાંખ્યાના કેસીસની અસર બીમારી અને ગેરિાજરીઓ મારફતે આપણી સ્કૂલો અને વેપાર- ધાંધાઓને અસર 
કરી રિી છે. 
કોસવડ-19 (COVID-19) ફેલાવાની અને થવાની તમારી સાંભાવના ઓછી રાખવા કૃપા કરી સમજણપવૂચકના 
સનણચયો લેશો. 
જાિરે આરોગ્યની સલાિ અનસુરવાનુાં ર્ાલ ુરાખવાથી કેવળ આપણા કુટુાંબ- પદરવારો, સમત્રો અને કમ્યસૂનદટનુાં 
રક્ષણ કરવામાાં મિિરૂપ બનશે એટલજુ નદિ પણ આપણી NHS, સ્કૂલો અને વેપાર- ધાંધાઓને પણ સપોટચ કરશે.  
તમારા પોતાન ું અિે જેઓ તમારી આસપાસ હોય તેઓન ું રક્ષણ કરો 
િેક્સસિેશિ િઈ િો 
તમને અને તમારા પદરવાર અને સમત્રોને બીમારીમાાંથી રક્ષણ મેળવવા વેકસીન્સ એ સૌથી શે્રષ્ઠ ઉપાય છે. જો તમે 
િજી પણ કોસવડ-19 COVID-19) ના બધાજ તમારા વેકસીન્સના લીધા ન િોય, તો તે ઘણ ુમોડુ નથી, તમને 
તે બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) મેળવવાનુાં સરળ િોય છે. સમગ્ર શિરેમાાં સ્થળો મળી રિ ેછે 
અને રાિ જોવાની િોતી નથી.  
જો તમે વેકસીન મેળવવા માટે ર્ોકકસ ન િો, અથવા જો તમને કોઈ પ્રશ્નો િોય તો, તમે કોઈ એક વેસ્સસનેશન 
સેશનમાાં જઈ અને તે સવષે કોઈ પણ વ્યસ્સત સાથે વાતર્ીત કરો. આવા દિવસે વેકસીન લેવા માટે કોઈ િબાણ 
િોત ુનથી, પણ તમને તે માટે વધારે માદિતી મળી શકે. 
જો તમને વેસ્સસનેશન સેવા માટે મિિની જરૂર જણાય તો, મફત ટે્રન્સ્પોટચ સેવા મળી રિ ેછે.   

• 16+: ઓનલાઈન બુક કરો અથવા ચાલીને જઈ શકાય કે વોક- ઈન સેશનની મુલાકાત લો. 
• 12-15: સ્કૂલો મારફતે વેકસીન્સ લો, અથવા ર્ર્ીલ સ્સવેરમાાં (Churchill Square) ર્ાલીને જઈ 

શકાય તેવી અથવા ઓનલાઈન એપોઈન્ટમેન્ટ બુક  કરાવો. માબાપ અથવા કેરરે અવશ્ય જવ ુજોઈએ. 
• 5-11: વધાર ેમાહિતી મેળવો  
• 75+ ક્સ્રિંગ બસૂ્ટર: જે લોકો યોગ્યતા ધરાવતા િશે તેઓનો NHS દ્વારા સાંપકચ કરવામાાં આવશે. કૃપા 

કરી, તમારુાં આમાંત્રણ મેળવવાની રાિ જૂઓ વધાર ેમાહિતી મેળવો 

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.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/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/free-transport-to-help-you-get-to-your-vaccination/


તાજી હિા અંદર આિિા દો 

અપરૂતી િવાની આવ- જાવાળા સવસ્તારોમાાં િવામાાં કોઈ પણ વાઈરસ કે અસતસકૂ્ષ્મ જ ાંતનુી વધૃ્ધ્ધ થઈ શકે. જો 
તમે ઘરની અંિર મળતા િો તો તાજી િવા આવવા િો અથવા બિાર મળવાથી કોસવડ-19 (COVID-19) ના 
ફેલાવાની સાંભાવના ઓછી થાય છે. 
મોઢા ઉપરન ું આિરણ કે કિકરિંગ પહરેિાન ું વિર્ારો  

જયારે ર્ેપનુાં પ્રમાણ િજી પણ ઊંચ ુછે ત્યારે ઝગરિીવાળી અને બાંસધયાર જગ્યાઓમાાં મોઢા ઉપરનુાં આવરણ કે 
કવદરિંગ પિરેવાનુાં સવર્ારો, ખાસ કરીને જયાાં સામાન્યરીતે તમે મળતા ન િોય તેવા લોકોના સાંપકચમાાં આવો. જો 
તમને કોઈ પણ લક્ષણો િોય તો આ ખાસ કરીને વધારે મિત્વનુાં િોય છે. 
ઘણા િેલ્થ એન્ડ કેર સેહટિંગ્સમાિં મોઢા ઉપરના આવરણની પણ આવશ્યકતા રાખવામાિં આવ ેછે જેમાાં િોસ્સ્પટલો, 
જીપી (GP) સર્જદરસ અને ફામચસસઓનો, સાથોસાથ જેઓ કેર િોમ્સમાાં કામ કરતા િોય અથવા મલુાકાતે જતા 
િરેકેિરેકનો સમાવેશ થાય છે.   
જો તમે અસ્િસ્થ હો તો ઘરે રહો  

ઘરે રિવેાથી અને બીજાઓ સાથે સાંપકચ કરવામાાં દૂર રિવેાથી જો તમને ર્ેપ લાગ્યો િોય તો કોઈ પણ બીજી 
બીમારીઓ અથવા કોસવડ—19 (COVID-19) પસાર કરવામાાં દૂર રિવેાનો એ સૌથી અસરકારક ઉપાય કે માગચ 
છે. 
તમિે કોવિડ-19 (COVID-19) િા િક્ષણો જણાય તો ટેસ્ટ કે કસોટી કરો  

માર્ચના અંત સધુી મફત ટેસ્ટીંગ મળી રિશેે, તેથી કૃપા કરી તેનો ઉપયોગ કરો   

જો તમને કોહવડના કોઈ પણ લક્ષણો િોય તો તમારે ઘરે રિી, બીજાઓ સાથેનો સાંપકચ ટાળી અને PCR ટેસ્ટ બુક  

કરાવવો જોઈએ. 

જો તમારો ટેસ્ટ પોઝિદટવ િોય તો તમને કાનનૂીરીતે સ્વયાં- એકાાંતવાસ રાખવાની જરૂર નથી, પણ ઘરે રિી, બીજા 
લોકો સાથેનો સાંપકચ ટાળવો જોઈએ અને કોહવડ -19વાળા લોકો સાથ ેઅને તેઓના સિંપકો માટેનુિં માર્ગદશગન  
અનસુરવુાં જોઈએ. 
વિયવમતરીતે તમારા હાથો સાફ કરો કે ધઓૂ  

જયારે તમને કફસ અને છીંક આવે ત્યારે તમારા પોતાનુાં અને બીજાઓનુાં રક્ષણ કરવા તમારા નાક અને મોઢાને 
કવર કરવાનુાં ર્ાલ ુરાખી અને કોઈ પણ વાઈરસ કે અસતસકૂ્ષ્મ જ ાંતનુો ફેલાવો મયાચદિત કરવા 20 સેકન્ડો અથવા 
વધારે માટે તમારા િાથો સનયસમતરીતે સાફ કરો- ધઓૂ. 
આિા રવવૃતમય સમયે NHS િે સિચશે્રષ્ઠ હોય તેિી સુંભિિીય સેિા પરૂી પાડિા માટે 
મદદરૂપ બિિા તમે ભાગ ભજિશો 

• યોગ્ય સમયે તમારી જરૂદરયાતો માટે યોગ્ય સેવાઓનો ઉપયોગ કરો 
• જીવન બર્ાવવા માટે ઈમર્જસ્ન્સ સેવાઓને બર્ાવો 
• અમારા સ્ટાફ સાથે ધીરજ કે સિનશીલતા રાખો, તેઓ લોકોને સરુઝક્ષત રાખવાનો પ્રય્તન કરી રિયા છે 
• િોસ્સ્પટલ અને િલે્થકેર સેદટિંગ્સમાાં માસ્ક કે મખુવટો પિરેો 
• જો તમારાથી બની શકે તો િલે્થકેર સેદટિંગ્સમાાં જતા પિલેાાં લેટરલ ફલો ટેસ્ટ કરો 
• કોસવડ-19 (COVID-19) અને ફલ ૂસામે તમારુાં રક્ષણ મેળવવા તમારા વેકસીન્સ લઈ લો 

કૃપા કરી આરોગ્યની બાબતમાાં આગળ આવવા સવલાંબ કરશો નદિ, પણ કૃપા કરી અમારી સેવાઓનો સૌથી 
યોગ્યરીતે ઉપયોગ કરશો. 

• જો તમને કોઈ એક તાકીિની, ર્ાલ ુરિલે, અથવા દફકર- ઝર્િંતા કરાવે તેવી આરોગ્યની બાબત િોય તો 
િાંમેશ પ્રમાણે તમારા જીપીનો (GP) સાંપકચ કરશો. 

• 24/7 કલાકે મેદડકલ મિિ અને સલાિ મેળવવા 111ને ફોન કરો  

https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
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


• તાકીિના ઈશ્યિૂ માટે કમ્યસૂનદટમાાં મળી રિતેી તાકીિની સારવાર કે ટ્રીટમેન્ટ સેન્ટરો અને ફામચસસઓનો 
ઉપયોગ કરો 

 

 


