
ক োভিড -19 ক সের উপর ভিভি  সর জনস্বোস্থ্য কর্মীদল 
 র্তৃ   েোপ্তোভি  ভিিতভর্ 

26 নসিম্বর িতিস্পভর্িোর হালনাগাদ করা িস়েসে 
সরকার ঘ াষণা করররে ঘে ২ ডিরসম্বর বুধবার মধযরারে ডিেীয় জােীয় লকিাউন ঘেষ হরয় ঘেরল 
ব্রাইটন অ্যান্ড ঘহাভ টিয়ার ২-এ থাকরব। 

ব্রোইটন ও কিোসি ক োভিড -১৯ এর নরু্ন নরু্ন মোমলোর িোসরর িোর 

20 নরভম্বর পর্যন্ত সাে ডিরন (25 নরভম্বর প্রকাডেে েরথযর উপর ডভডি করর), আমরা ব্রাইটন অ্যান্ড 
ঘহারভ 264 টি নেুন COVID-19 ঘকইস জানতে পাতরছি।  

এটা হল: 

• আরের 7 ডিরনর সময়কারলর েুলনায় 50% কম 
• প্রডে 100,000 বাডসন্দার মতযে 90.8 জতনর নেুন ঘকসগুডলর সাপ্তাডহক হাররর সমান 
• ইংলযারন্ডর হাররর ঘেরয় কম, ো হতলা প্রছে 100,000 জতন 218.4 জন।  
• ইংলযারন্ডর িডিণ-পূরবের হাররর ঘেরয় কম ো একই সমরয় প্রছে 100,000 জন্র 162.3 জন ডেল 

এই পভরেংখ্যোননর মোসন ভ  

ইংলযারন্ডর জনস্বাস্থ্য ছিভাতের ঘিওয়া েরথযর ডভডিরে েে এক সপ্তাহ ধরর ব্রাইটন ও ঘহারভ ঘকাডভি -
19-এর হার কমতি। 

আমরা সব বয়রসর গ্রুতপ ইডেবােক  টনা কম ঘিরেডে। 60 বেররর ঘবডে বয়রসর ঘলাকরির ঘিরে ঘকস 
ঘরট 100,000 ঘলারকর মরধয 89.7 জতন ঘনরম এরসরে। এটি উৎসাহজনক, েরব আমারির বয়স্ক 
বযডিরির মরধয এই স্তররর সংক্রমণটি উরিরের ডবষয় ডহসারব ররয় ঘেরে। 

আরের মারস আমরা আমারির স্থ্ানীয় হারর বড় ধররনর ওঠানামা ঘিরেডে। এতে েে সপ্তারহর 
ককইসগুতলার েীব্র বৃডি অ্ন্তভুে ি, সুেরাং এই সপ্তারহর কতম র্াওয়া কসভাতিই ঘিো উডেে। 

সবেরেষ পডরসংেযানগুডল লকিাউরনর সময়কারল ভাইরারসর সংক্রমণ কমার প্রডেফলন  টায়। ডনডিে 
পডজটিভ ককইসগুতলা কমায় কিাঝা র্ায় ঘে লকিাউন শুরু হওয়ার পর ঘথরক আমরা সবাই ঘে 
অ্ডেডরি প্ররেষ্টা োডলরয় োডি ো আমারির েহরর ঘকাডভরির প্রসারণরক কডমরয় ঘিওয়ার পরি কােেকর 
ডেল। 

লকিাউরনর ঘেষ সপ্তারহর জনয ডবডধডনরষধগুডল অ্নুসরণ করর আমরা আমারির হার কম রাোর ডবষয়টি 
ডনডিে কররে হরব। 

ব্রোইটন ও কিোসির জনয এর অরৃ্  ী 

লকিাউন ডবডধডনরষধগুডল ২ ডিরসম্বর মধযরাে পর্যন্ত থাকরব 

বুধবার 2 ডিরসম্বর ঘথরক ব্রাইটন ও ঘহাভ টিয়ার (স্তর) 2-এ থাকরব। 



নেুন ডবডধডনরষধগুডল অ্ন্তভুে ি কররব: 

• বাডড়র কভরতে ঘকানও পাছরিাছরক কমলাতমশা করা র্াতিনা 
• বাইরর েয় ডনয়ম কমতন চলতে হতি  
• সম্ভব হরল বাডড় ঘথরক কাজ করা এবং ভ্রমণ সীমাবি করা 
• রাে ১১ টা নাোি পাব এবং ঘররস্তাোঁরাগুডল এবং রাে ১০ টার মরধয ঘেষ সাছভয স 
• অ্যালরকাহল ঘকবলমাে েরথষ্ট পডরমারণ োবাকরর সাতে পডররবেন করা 
• বযডিেে পডররষবা বযবসাগুতলা উিাহরণস্বরূপ ঘহয়াররেডসং অ্নুরমাডিে 

আমরা নেুন সমস্ত ডবডধডনরষরধর ডবেি সরবরাহ কররে ব্রাইটন ও ঘহাভ ডসটি কাউডিরলর ওরয়বসাইট 
আপরিট করব। 

এিাড়া, ভাইরাসটির ডবস্তাররক ধীর কররে আমারির সহায়ো কররে আমরা সকল বাডসন্দারক ডনম্নডলডেে 
কাজগুডল কররে বলডে: 

• আপডন বা আপনার সাতে িাস করা ঘে কাতরা ঘকাডভি সম্পডকে ে লিণগুডল অনুভি কতরন, 
এমনডক েডি ঘকবলমাে হালকা জ্বর বা কাডে হয় েরব িয়া করর ডনরজরক ডবডিন্ন করুন এবং 
সরে সরে পরীিার জনয আরবিন করুন 

• আরও ঘবডে ঘলাকরক ভাইরাস সংক্রাডমে হওয়া প্রডেররারধর জনয স্ব-ডবডিন্নো ডনরিে ডেকাগুডল 
 ডনষ্ঠভারব অ্নসুরণ করুন 

• েডি োরা আপনার সারথ ঘোোরোে কররন েরব এনএইেএস এর কটস্ট এন্ড ঘেসরক সহরোডেো 
করুন োরে আমরা নেরীরে ঘকাডভরির িছড়তয় পড়ার একটা মানডেে তেডর কররে এবং ও 
োর কমাতে পাডর।  

 


