
કોવિડ-19 (Covid-19) કકસ્સાઓ ઉપર આધાકરત પબ્લિક હલે્થ ટીમ દ્વારા અઠિાકડક વિિેદિ 
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30 એપ્રિલના રોજથી સાત દિવસો સધુીમાાં (કે જેનો આધાર 4 મેના િપ્રસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર રાખવામાાં 
આવે છે) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોપ્રવડ-19 ના (Covid-19) નવા 40 કન્ફમમડ કે 
સમપ્રથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છેેઃ 
 
  

• અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં 18% ઓછા 

• કે જે 100,000 રિવેાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તલુ્ય અઠવાદડક િર િમાણે 13.8 કિવેાય   

• સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના િર- િમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 16.3 િતાાં 
• ઈંગ્લેન્ડ (England) માટેના િર- િમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 22.6 િતાાં 

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

ગયા અઠવાદડયાના થોડાક વધારા પછી, બ્રાઈટન અને િોવમાાં  (Brighton & Hove) કોપ્રવડ-19ના (Covid-

19) દ્રઢ કે કન્ફમમડ દકસ્સાઓ જે મધ્ય- પ્રમડ એપ્રિલમાાં િતાાં (કે જેનો દરપોટમ 22 એપ્રિલના રોજ કરવામાાં આવ્યો 
િતો) તેવા સરખાજ લેવલે પાછા અવ્યા છે. િાલમાાં શિરેમાાં આવા દ્રઢ કે કમ્ફમમડ દકસ્સાઓની સાંખ્યા એકાંિરે 
સરખામણીમાાં ઓછી થવાની સાથે, આવા નાના ચઠઉતરની અપેક્ષા રાખી શકાય. 
 

આિશમરીતે, આપણે િર અઠવાદડયે એકધારીરીતે સાંખ્યા થવાની દ્રષ્ટટ રાખી શકીએ. જો કે સ્સ્થર રિલે છે, અને 
દકસ્સાઓની ચાલ ુસાંખ્યા એવ ુબતાવે છે કે આપણી કમ્યપૂ્રનદટમાાં આ વાઈરસ કે અપ્રતસકૂ્ષ્મજ ાંત ુિજી િાજર છે અને 
વળી પાછા ફેલાવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 
 
દરેક િેક્સસિેશિ આપણિે સામાન્ય બિિાિી કદશા તરફ એક કદમ િધારે િજીક િાિે છે 
 

આવા વાઈરસ ઉપર કાબ ૂજાળવી રાખવા માટે, આપણને શકય િોય તેટલા ઘણા બધા લોકો વેસ્સસનેશન કરાવે તે 
જોઈએ છે. િાલમાાં આવો િોગ્રામ 40+ ઉંમરના જૂથ સધુી પિોંચ્યો છે અને તે બધાજ જૂથો કે ગ્રપૂોમાાં જલિીથી 
આગળ વધી રિયો છે. 
 

વેસ્સસનેશનના સ્થાપ્રનક કેન્દ્રો કે સેન્ટરો િવપૃ્રતમય રિયા છે અને એપોઈન્ટમેન્ટસ જલિીથી બકુ થતી આવે છે. અમે 

જાણીએ છીએ કે નેશનલ- રાટરીય બકુીંગ પ્રસસ્ટમ બ્રાઈટન અને િોવ (Brighton & Hove) બિારના થોડાક 
રિવેાસીઓને િથમ ડોસની એપોઈન્ટમેન્ટ આપી રિયા છે. જો તમને આવ ુબનવા પામે, અને તમે સચૂચત સ્થાને 
મસુાફરી કરી ન શકો તો કૃપા કરી પેજને બકુમાકમ કે પટૃઠ ચચિન્ન કરી અને ફરીથી િયત્ન કરશો, કારણકે આવી 
પ્રનયત કરેલ નવી જગ્યાઓ કે સ્લોટસ િજી પણ મળી રિ ેતેમ િોય છે. મોબાઈલ વેસ્સસનેશન સપ્રવિસ જેવા આવા 
પ્રવકલ્પો પણ મળી રિ ેછે જેથી સીધા બકુ કરી શકાય. 
 

કોપ્રવડ-19 ચેપો ઓછા કરવામાાં આ વેસ્સસનેશન ખબૂજ અસરકારક િોવાથી માચમની અંત સધુીમાાં 60ની 
ઉપરનામાાં 10,400 મતૃ્ય ુઅટકાવી શકયા છે .પબ્લલક િલે્થ ઈગ્લેન્ડનો નવો સ્ટદડ કે પ્રવધાભ્યાસ એવ ુબતાવે છે કે 
કોઈ પણ કોપ્રવડ વેકસીન્સનો કેવળ એકજ ડોસ  કુટુાંબોમાાં બીજાઓને આવા ફેલાવાના િમાણ કે િરમાાં લગભગ 
અડધો કાપ મકૂી શકે. આ મષ્લ્ટ-જનરેશન કે પ્રવપ્રવધ પેઢીવાળા કુટુાંબો અને શેર રિવેાની સગવડમાાં શેર કરતા 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/new-location-mobile-vaccination-service-weekend
https://www.gov.uk/government/news/new-data-show-vaccines-reduce-severe-covid-19-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-vaccines-have-prevented-10-400-deaths-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-vaccines-have-prevented-10-400-deaths-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/one-dose-of-covid-19-vaccine-can-cut-household-transmission-by-up-to-half#history


લોકોને પ્રવશ્વાસ આપી શકે તેવા સમાચાર છે કે જયાાં સાથે ભેગામળીને રિતેા િરેકેિરેક િજી સધુી તેઓનો જેબ 
લીધો ન િોય. વેસ્સસનેશન લેવાથી તમે તમારી આજુબાજુઓને પણ રક્ષણ આપો છો, 
 
ઘણા બધા રિવેાસીઓને િાલમાાં તેઓના દ્વિતીય જેબ લેવા માટે બોલાવવામાાં આવે છે – અપ્રધકતમ રક્ષણ 
મેળવવા િરેકેિરેક વ્યસ્સત આ લઈ લે તે મિત્વનુાં છે.  
 
વિયવમતરીતે ટેસ્ટ – કસોટી કરાિિાથી કોવિડ (Covid) પણ અટકી કે બુંધ પડી જાય છે 
 
જયારે લોકો વેસ્સસનેશન લેતા િોય ત્યારે આવા વાઈરસનો ફેલાવો ઓછો કરવાનુાં પ્રનપ્રિત કરવા માટે આપણે 
કસોટી કરાવવાની જરૂર રિ ેછે. 
 

મફત કે ફ્રી પ્રસમપ્પટન- ફ્રી કોપ્રવડ ટેસ્ટસ મેળવવાનુાં સરળ િોય છે અથવા તમારા ઘરે પિોંચતા કરવામાાં આવી 
શકે અને જેઓ ઘરેથી દૂર કામકાજ કરતા િોય તેઓને આવા તમારા અઠવાદડક રૂટીનના ભાગ બનાવવા અમે 
િરેકેિરેકને િોત્સાિીત કરીએ છીએ.  
 

જો તમને કોપ્રવડ-19ના (Covid-19) કોઈ પણ લક્ષણો િોય તો, પ્રસમ્પ્ટન ફ્રી (લેરટરલ ફલો કે પાશ્વમ િવાિ) ટેસ્ટ 
તમારા માટે લેવા યોગ્ય નથી, તમારે ફ્રી PCR ટેસ્ટ બકુ કરાવી અને સેલ્ફ- આઈસલેશન- સ્વયાં- એકાાંતવાસ 
માગમિશમન  અનસુરવ ુજોઈએ. જો તમે નોકરી કરી ન શકો કારણકે તમને સેલ્ફ- આઈસલેટ – સ્વયાં- એકાાંતવાસ 
રાખવાની જરૂર િોવાથી નાણાકીય મિિ કાઉસ્ન્સલ તમને કિાચ ઓફર કરી શકે. 
 
સુંભાળ કે કેર િેિાન ું ચાલ  રાખો 
 
‘હાથ, મોઢ , જગ્યા- અંતર અિે તાજી હિા’ની કોપ્રવડની (Covid) સરુચક્ષતાવાળી ટેવોએ આવા ચેપનુાં િમાણ ઓછુ 
કરવાની ઝાંબેશમાાં મિિરૂપ બની છે. તે જાળવી રાખવાથી આવા વાઈરસને અટકાવવામાાં મિિરૂપ રિશેે. તેને 
જવા િેવાથી કોપ્રવડને (Covid) પાછો ફેલાવામાાં અવકાશ આપશે. 
 
કૃપા કરી એકબીજા િત્યે કાળજી રાખી અને સાંભાળપવૂમક રિવેાનુાં ચાલ ુરાખશો કે જયારે આપણે આ મદિને મોડેથી 
લોકડાઉનના રોડમેપ કે માગમિશમન આપતી યોજનાના િવે પછીના તબકકા તરફ આપણે આગળ વધીએ ત્યારે. 
 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/free-and-convenient-rapid-covid-tests-now-available-everyone
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
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.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips

