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

22 એવિિ 2021
16 એપ્રિલના રોજથી સાત દિવસો સુધીમાાં (કે જેનો આધાર 20 એપ્રિલના િપ્રસધ્ધ થયેલ ડેટા- માદિતી ઉપર
રાખવામાાં આવે છે ) બ્રાઈટન અને િોવમાાં (Brighton & Hove) અમારે કોપ્રવડ-19 ના (Covid-19) નવા 39
કન્ફમમડ કે સમપ્રથિત દકસ્સાઓ થવા પામ્યા િતાાં. આ છે ેઃ
•

અગાઉના અઠવાદડયા કરતાાં

•

કે જે

17% ઓછા

•

100,000 રિેવાસીઓ િીઠના સમાનાથમ કે તુલ્ય અઠવાદડક િર િમાણે 13.4 કિેવાય
સાઉથ ઈસ્ટ (South East) માટેના િર- િમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 17.1 િતાાં

•

ઈંગ્લેન્ડ

(England) માટેના િર- િમાણ કરતાાં ઓછા કે જે 100,000 િીઠ 24.8 િતાાં

બ્રાઈટિ અિે હોિ (Brighton & Hove) માટે આિો અથથ શ ું થાય?
વળી પાછા ગયા અઠવાદડયા કરતાાં દ્રઢ કે કન્ફમમ કોપ્રવડ-19નુ ાં (Covid-19) િમાણ આપણા શિેરમાાં ઓછુ રિયુ
છે . આપણે િાલમાાં મોટે ભાગે ઈંગ્લેન્ડના

(England) િર- િમાણ કરતાાં લગભગ અડધે રિયા છીએ.

બલલિાન કે સેદિફાઈસ અને પદરશ્રમપ ૂવમક કાયમ કયામના આવા લાાંબા સમયે આપણે સારુ એવુ કરી રિયા છીએ અને
આપણા સાવચેતીના પગલાઓમાાં છૂટછાટ મ ૂકવાનુ ાં કિાચ લાલચ આપનારુ બની શકે.
લોકડાઉનમાાંથી બિાર આવવા સરકારના

4 સ્ટેપવાળા રોડમેપ કે માગમિશમન આપતી યોજનાની સાથેના ટ્રેક કે

માગમમાાં, આપણને ઢીલા કે નરમ થવાનુ ાં પરવડી ન શકે. ખાસ કરીને જયારે િે શના ભાગોમાાં કોપ્રવડ-19 ના

(Covid-19) નવા કે બિલાતા સ્વરૂપો જોવામાાં આવતા િોય ત્યારે .

સિામતી જાળિી રાખો, હજી સધી તે પ ૂરું થયેિ િથી અિે એકબીજાિે પણ સિામત- સરક્ષિત રાખો.

1. ‘િાથો, મોઢુ , અંતર- જગ્યા અને તાજી િવા’ કોપ્રવડની (Covid) સુરલિતતાવાળી ટેવ કે મિાવરાએ આવા
ચેપનુ ાં િર- િમાણ નીચે લાવવામાાં મિિ કરી છે . તે જાળવી રાખવાથી, આવો વાઈરસ અંકુ શમાાં રિેશે.
તેને જતો કરવાથી, કોપ્રવડને (Covid) ફરી પાછા ફેલાવાનુ ાં સ્થાન મળશે.

2. રૂટીિ રોગિા િિણોન ું -મફત ટેસ્ટીંગ કરાવવાની ટેવ રાખો. હાિમાું તે ઝડપી, સરળ અિે

સહેિાઈથી વપક -અપ કે િઈ શકાય- તેિા સ્િયું- ટે સ્ટ છે અથવા તે ઘરે પિોંચતા કરવામાાં આવી શકે.
ભલે પછી લોકોએ વેકપ્રસનેશન લીધુ િોય, તો પણ આપણને વારાં વાર ટેસ્ટ –કસોટી કરવાની જરૂર રિે છે
જેથી કરીને ખાતરી કરી શકાય કે આપણે આવા વાઈરસનો ફેલાવો ધીમો પાડી શકીએ.

વેકપ્રસનેશન બુક કે નોંધાવી, અને તમારી એપોઈન્ટમેન્ટ જાળવી રાખો. િાલમાાં ઘણા બધા વેકપ્રસનના ડોસ
શિેરની આસપાસ પ્રવપ્રવધ સ્થળોમાાં મળી રિે છે , અને તેમાાં સમાવેશ થાય છે મબાઈલ વેકપ્રસનેશન સપ્રવિસ કે જે શિેરની
આસપાસની કમ્ય ૂપ્રનદટઝની મુલાકાતે જઈ મુખ્ય વેકપ્રસનેશન સેન્ટરોનો પ્રવકલ્પ પ ૂરો પાડે છે . જો તમે 45 વર્મની વયના
ઉપરના િોય અને જયારે તમને પિેલ ુ આમાંત્રણ મળ્યુ િોય ત્યારે તમારુાં વેકપ્રસનેશન બુક કરાવો તે મળ્યુ ન િોય તો,

િાલમાાં તે વધારે પડતુ મોડુ ન કિેવાય. જો તમે તમારી પિેલી અથવા બીજી એપોઈન્ટમેન્ટ કરી શકયા ન િો તો કૃપા કરી
રિ કરી અને બીજી તારીખની બુક કરો, જેથી કરીને બીજી કોઈ વ્યક્તતને તમારી ખાલી પડેલ જગ્યા મળી શકે. બીજા
ડોસની એપોઈન્ટમેન્ટ આગળ લાવી ન શકાય, તેથી જો તમે િોલલડેન ુ ાં આયોજન કરી રિયા િોય કે જેમાાં પ ૂરે પ ૂરા
વેકપ્રસનેશનની આવશ્યકતા રાખવામાાં આવતી િોય તો, તમારે બીજા જેબ પછી તેની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

