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ক োভিড -19 ক সের উপর ভিভি  সর জনস্বোস্থ্য টিম  র্তৃ   েোপ্তোভি  ভিিতভর্ 
 
10 ভডসেম্বর 2020 
 
4 ডিসেম্বর অবডি োত ডিসে (9 ডিসেম্বরেে প্রকাডিত তসযের উপর ডিডি কসর) আমাসির কাসে 
ব্রাইটে অোন্ড হ াসি 173 টি েতুে হকাডিি-19 হকইস সনাক্ত  স়েডেল। এটা: 

• আসের েপ্তাস র  াসরর মত া একই েকম  
• প্রডত 100,000 বাডেন্দার মতযে 59.5 টি েতুে হকইস এে োপ্তাড ক  াসরর েমাে 
• ইংলোসন্ডর  াসরর হেস়ে কম, যা প্রডত 100,000 এে মতযে 151 এবং সাউথ ইতে, প্রত  

100,000 জতন 156.9 জন 

কেইসগুস ো ক োথোয়? 
 
েত েপ্তাস , ি সরর হবডিরিাে ব়েসের হকাডিি -১৯ এর রোগীে সংখ্ো ডিডতিীল রস়েসে। 60+ 
বেসরর হবডি ব়েেীসির  ারগুডল োমােে হবস়েসে যডিও েংখ্োয় হোট। 
 
এটি শিসরর জনয  ী কিোঝোয়? 
 
এটি খ্ুব েেুংবািজেক ডবষ়ে হয র়েোল োসেক্স কাউডি  ােপাতাসল এই েপ্তাস  স্বািেসেবা কমী এবং 
৮০ বছতেে হবডি ব়েেীরেে এই টিকাোন কাযযক্রম শুরু  স়েসে। 
 
মােুষ ডক্রেমাসের েুটির প্রস্তুডতসত আরও বাইসর হযসত শুরু করসল, িাইরাসের েংক্রমসের  ার আবারও 
বা়েসত পাসর এমে ঝুুঁ ডক রস়েসে। 
 
আমরা যা অজয ে কসরডে তা বজা়ে রাখ্সত আমাসির েকলসক অবিেই েরকাসরর টি়োর 2 ডেসিয ডিকা 
অেুেরে করসত  সব। ডক্রেমাে িডপংস়ের েম়ে হকাডিসির ডবস্তার বন্ধ করসত: 
 
• ডেসজই হকোকাটা করুে এবং বেস্ততার েম়ে এ়োে। 
• আপডে যখ্ে হিাকােগুডলর মসিে েলাসেরা কসরে তখ্ে আপোর মুখ্টি রেহক রাখ্েু কারে আপডে 

যখ্েই মুখ্টি স্পিয কসরে তখ্ে িাইরাে েংক্রমে  ও়োর ঝুুঁ ডক যাসক।  
• েম্ভব  সল পাস়ে রেতট, বাইসক অযবা ডেসজর োড়েসত ভ্রমে করুে • যডি আপোসক অবিেই ডলফ্ট-

হি়োর বা পাবডলক ট্রান্সসপাসটয  ভ্রমে করসত  ়ে তসব মখু্ রেতক োখ্াে তকছু পরুে, তনতজতক আলািা 
রাখ্ুে এবং উইসন্ডা খ্ুতে োখ্ুন। 

• অসেক িােী়ে হিাকাে এবং বেবো ডিক এন্ড কাতেক্ট সুতবযা রেয়, িােী়েভাতব ডবতরে এবং ডেেট 
িাউোর েরবরা  কসর। 

• অেলাইসে উপ ার হকো ডবসবেো করুে যা েরবরা কারী হযসক েরােডর েরবরা  করা হযসত 
পাসর। 
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এো়োও আমরা ি সরর প্রসতেকসক অেুসরাি করডে: 
 

• আপোর বাড়ের বাইসর যাকাকালীে েবযিা ‘ াত, মুখ্, িাে’ িাবুে এবং আপোর োসয বাে 
কসরে ো এমে হলাকসির োসয ঘডেষ্ঠ হযাোসযাে এতিতয় চেুন।  

• যডি আপডে হকাডিি েম্পডকয ত হকােও লক্ষেগুডল (Covid related symptoms) অনুভব 
কতেন এমেডক  া খ্ুব  ালকা  সলও -  তব োসয োসয পতেবাে সে ডেসজসক ডবডিন্ন (self-

isolate) কসর রেেুন এবং পরীক্ষার জেে আসবিে করুে (apply for a test) 
• এেএইেএে হটস্ট এন্ড রেস এ ো়ো ডিে এবং তারা যডি আপোর োসয হযাোসযাে কসর।  

 
কাউতিতেে কতমউতনটি োব (Community Hub) আপনাতক সোয় া ও উপতেশ রেতব যতে আপনাে 
তনতজতক তবতিন্ন কোে েেকাে েয়।  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
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.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/request-help-yourself-or-someone-else

