
 

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

17 ভডসেম্বর 2020 

আজকের জাতীয় টিয়ার (ঝ ুঁ কি-স্তর) পর্যাক াচনা নননিত েকরকে যর্ ব্রাইটন ও য াভ টিযোর 2 - উচ্চ 
ের্ ৃর্োয রকয় যেকে। 

11 নিকেম্বর পর্যন্ত 7 নিকনর মকযে (16 নিকেম্বরর প্রোনিত তকযের উপর নভনি েকর) আমাকির মকযে 
ব্রাইটন অ্োন্ড য াকভ 283 টি নতুন যোনভি-19 যেইস পাওয়া রেছে। 

এটা: 

• আকের েপ্তাক র তু নায় প্রকি 100,000 বানেন্দার মছযে 61% বৃনি 
• প্রনত 100,000 বানেন্দার মছযে 97.3 এর নতুন রিইছসর োপ্তান ে  াকরর েমান 
• ইং োকন্ডর  াকরর যচকয় েম, র্া প্রনত 100,000 এ 196.3 এবং িনিণ পূবয অঞ্চছে র্া প্রনত 

100,000 এ 230.2 নে ।  

কেইসগুস ো ক োথোয? 

েত েপ্তাক , যোনভি -১৯ এর নননিত  ওয়া রিইছসর েংখ্ো ি করর সিে বয়কের যিকে যবক়েকে। 

প্রাপ্ত তযে যযকে আমরা জানন যর্ আেন্ন নিনগুন কত রিইছসর েংখ্ো উকেখ্কর্ােেভাকব বৃনি যপকত যােকব। 
১৪ নিকেম্বর পর্যন্ত যিটা প্রোনিত  ক , আমরা আশা েনর যর্ েয় নিকনর বেবযাকন রিইসগুন  েমপকি 
নিগুণ  কয় র্াকব। 

60 বৎসর বয়ছসর উপছর বয়সীছের মছযে এর হার 52,000% বৃনি যপকয় প্রনত 100,000 এ 91.6 এ 
যপ ৌঁকেকে তকব এখ্নও িা িনিণ পূবয অঞ্চে এবং ইং োকন্ডর যচকয় েম। 

এটি শিসরর জনয  ী কিোঝোয? 

এটি উকিেজনে, তকব অ্বাে  ওয়ার মকতা নবষয় নয় যর্  েিাউকনর োরকণ আমরা যর্ উকেখ্কর্ােে 
পনরমাকণ রিইছসর সংখ্ো িমছি রেছখ্কেোম িা আবারও বা়েকত শুরু েকরকে। স্থানীয়ভাকব আমরা যর্ 
পনরবতয নটি যিকখ্নে তা খ্ুব দ্রুত হছে। 

 ন্ডন এবং িনিণ পূবয অঞ্চছে রিইছসর  ারও যবক়েকে এবং ি করর পূকবয অ্ঞ্চ গুন , যেন্ট এবং পূবয 
োকেকের নেেু অ্ংকি এখ্ন সারা যিকির মছযে উচ্চ  াকরর রিইস রকয়কে। আমরা উনিগ্ন যর্ এই 
অ্ঞ্চ গুন কত এই ব়ে বৃনি িনিণ পূকবযর অ্নোনে অ্ঞ্চক  যিখ্া র্াকব এবং ব্রাইটন ও য াকভর  ার বা়েকত 
যােকব। 

আছশপাছশর িাউকিগুন কত যোনভিকে এখ্াকনর মছিা নবসৃ্ততভাকব েন়েকয় যাওয়া বন্ধ েরকত আমাকির 
র্যাোযে রেষ্টা েরকত  কব। রিইছসর েংখ্ো বৃনি িনিণ পূবয অঞ্চছের এনএইচএেকে প্রভানবত েরকে। এ 
অ্ঞ্চ জকু়ে এনএইচএে  ােপাতাক  যোনভি-19 যরােীর েংখ্ো এনপ্রক র যিকষর নিে যযকে েবকচকয় যবনি 
এবং নেেু নেেু জায়োয় দ্রুত বা়েকে। 

  



ভিেমোসের জনয এর অথৃ  ী? 

েরোর ২৩ যযকে ২৭ নিকেম্বর ব়েনিকনর েময়োক র জনে নবনযমা া েংকিাযন 
েকরকে।(revised regulations for the Christmas period 23 to 27 December.) 

এটি প্রায় নননিত যর্ পানরবানরে নমশ্রকণর ফক  এনএইচএকের বেকরর বেস্ততম েমকয় আরও যবনি 
েংক্রমণ, আরও যবনি যেে এবং  ােপাতাক  ভনতয  আরও যবনি  কব। 

এটা জরুরী রয সবাই কিছজছের, তাকির নপ্রয়জন এবং তাকির িকমউকিটির জনে েীভাকব ঝুৌঁ নে হ্রাে 
েরকত পাকরি তা প্রকতেকে োবযানতার োকয নবকবচনা িরছবি। আপনার নক্রেমাে পনরেল্পনা ততনর 
েরার েময়, সম্ভাবে ঝুৌঁ নে েম্পকেয  খ্ুব োবযাকন নচন্তা েরুন। আমাকির র্তটা েম্ভব িম েংখ্েে 
য াকের োকয যিখ্া েরা উনচত, র্তিণ েম্ভব েংনিপ্ত েমকয়র জনে এবং ননরাপকি ভ্রমণ েরা নননিত 
েরা উনচত। ননরাপি নক্রেমাকের জনে আমাকির যচেন স্টটি যিখ্ুন (checklist for a safer 

Christmas.) 

আপনন র্নি যোনভি েম্পনেয ত যোনও  িণগুন  (Covid related symptoms) অ্নুভব েকরন 
- এমননে খু্ব  া ো  ক ও - আপনাকে অ্বিেই অ্নব কম্ব ননকজর পনরবাকরর োকয ননকজকে নবনিন্ন 
েরকত  কব (you must immediately self-isolate)এবং এেটি পরীিা বেু েরকত 
 কব।(book a test) 

২০ যি নিকেম্বর যযকে আমাকির পূবয ব্রাইটকনর যপাটয রেইযি নতনটি স্থানীয় যটনস্টং রিন্দ্র এবং যপ্রস্টন 
পাকেয  নতুন রিন্দ্র যােকব। 

https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-christmas-checklist
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-christmas-checklist
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.gov.uk/get-coronavirus-test

