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েকািভড -১৯: আপনােক অবশয্ই বাড়ীেত থাকেত হেব 

সরকার েঘাষণা কেরেছ েয ইংলয্া� এখন লকডাউেন রেয়েছ। 

নতুন িবিধিনেষধগিল নেভ�র মােসর লকডাউেনর েচেয় আরও কেঠার এবং এেত পির�ার কের বলা 
হেয়েছ েয �েতয্কেকই বাড়ীেত থাকেত হেব। এিট হ'ল একমা� গর�পূণর্ পদে�প যা আমরা সকেলই 
NHS েক র�া করেত এবং জীবন বাঁচােত িনেত পাির। 

�েয়াজন বয্তীত আপনার বাড়ী েথেক েবর হওয়া উিচত নয়। এর মেধয্ অপিরহাযর্ েকনাকাটা করা, 
িদেন একবার বয্ায়াম করা, িচিকৎসা সহায়তা েনওয়া, ঘেরায়া িনযর্াতেনর হাত েথেক র�া পাওয়া বা 
বাড়ী েথেক কাজ না করেত পারেল কােজ যাওয়া অ�ভুর্ �। 

আরও িবশদ www.gov.uk/coronavirus এ পাওয়া যােব।  

 

�াইটন এ� েহােভ 

৩১ িডেস�র পযর্� সাত িদেন �াইটন ও েহােভ 1768 িট নতুন েকস পাওয়া েগেছ। 

এটা: 

• �িত 100,000 বািস�ার মেধয্ 608 জন নতুন েরাগীর সা�ািহক হােরর সমতুলয্ 
• আেগর স�ােহর তুলনায় 91% বৃি� (�িত 100,000 এ 318 জন নতুন েরাগী) 
• ইংলয্াে�র হােরর েচেয় েবিশ (�িত 100,000 জেন 547) এবং সাউথ ইে�র তুলনায় িকছুটা 

কম (�িত 100,000 জেন 651) 

েকািভড-19 এর িনি�ত হওয়া েকেসর সংখয্া শহেরর সকল বয়েসর �েপ েবেড়েছ 

 

এিট শহেরর জনয্ কী েবাঝায়? 

েকািভড-19 �াইটন ও েহােভ �ত ছিড়েয় পড়েছ। ইিতবাচক (পিজিটভ) পরী�াগিলর সা�ািহক 
সংখয্ািট নেভ�েরর েশেষর েচেয় এখন 10 গণ েবিশ। �িতিট বয়েসর �প এবং আমােদর শহেরর �িতিট 
অংশ �িত��। 

সবর্েশষ পিরসংখয্ান েদখায় েয সাউথ ইে�র �িত ৪৫ জেনর মেধয্ �ায় ১ জন এই ভাইরােস আ�া� 
হেয়েছন। 

দঃুখজনকভােব আরও েবিশ েলাক খুব অসু� হেয় পড়েছ, হাসপাতােল ভিতর্  �ত বৃি� পাে� এবং 
ভাইরােসর ফেল আরও েবিশ েলাক মারা যােব। 

জীবন বাঁচােনার জনয্ আমােদর সং�মেণর ছিড়েয় পড়ার �ি�য়া ভ� করা এেকবাের গর�পূণর্।  

�েতয্কেক অবশয্ই লকডাউেনর িনয়মগিল েমেন চলেত হেব এবং বাড়ীেত থাকেত হেব। আপিন যিদ 
আপনার বাড়ীর বাইের থােকন তেব ভাইরােসর িব�ার েরােধ �েয়াজনীয় বয্ব�া �হণ করেত হেব: হাত 
- মুখ – দরূ� িবেবচলা করন। 

এই স�ােহ ি�তীয় েকািভড ভয্াকিসন েদবার কাজ শর একিট সুসংবাদ, তেব আপনােক অবশয্ই ৈধযর্ 
ধরেত হেব। এনএইচএস �থেম সবেচেয় ঝঁুিকপূণর্ বয্ি�েদর এবং তােদর সােথ যারা সবেচেয় কােছ েথেক 

http://www.gov.uk/coronavirus


কাজ কের তােদর একিট অ�ািধকার তািলকা অনুযায়ী কাজ করেছ। ভয্াকিসন েপেত দয়া কের 
এনএইচএেসর সােথ েযাগােযাগ করেবন না। আপনার পালা এেল আপনার সােথ েযাগােযাগ করা হেব। 

 

আপনার �েয়াজন হেল সহায়তা িনন 

আপনার যিদ অিতির� সহায়তার �েয়াজন হয় তেব খাদয্, এনািজর্ -িবল (গয্াস-ইেলি�িসিট) এবং 
অনয্ানয্ �েয়াজনীয় বয্াপাের জররী সাহােযয্র জনয্ আমােদর কিমউিনিট হাভ এর সােথ েযাগােযাগ করেত 
পােরন। 

www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-help এ যান 

অথবা 01273 293 117 (িবক� 2) কল করন। েফােন েদাভাষী পাওয়া যায়। 

 

�থম ল�েণই একিট পরী�া বুক করন 

আপনার বা আপনার সােথ যারা থােকন তােদর িনেচর েকানও ল�ণ থাকেল বাসা ছাড়েবন না - 
এমনিক খুব হালকা হেলও: 

• উ� তাপমা�া 
• নতুন, �মাগত কািশ 

গ� বা �াদ এর অনুভূিত �াস বা পিরবতর্ ন 

www.nhs.uk/coronavirus এ একিট পরী�া বুক করন বা 119 না�াের কল করন। 

 

জাতীয় লকডাউেনর সময় আপিন যা করেত পােরন বা করেত পােরন না 

�েয়াজন বয্তীত আপনার বাড়ী তয্াগ করা উিচত নয়। 

আপিন েকবল এসব কারেণ বাড়ী েথেক েবর হেত পােরন: 

• আপনার বা েকান দবুর্ল বয্ি�র জনয্ েমৗিলক �েয়াজনীয় িজিনসগিলর েকনাকাটা করা 
• কােজ যাওয়া, বা ে��ােসবী বা দাতবয্ েসবা সরবরাহ করা, যিদ আপিন বাড়ী েথেক 

যুি�স�তভােব এিট করেত না পােরন 
• আপনার বাড়ীর বা সহায়তার বাবল এর েলাকেদর সােথ, বা অনয্ একজন বয্ি�েক (সামািজক 

দরূ� সহ) সােথ িনেয় িদেন একবার বাইের বয্ায়াম করা 
• আপনার সহায়তার বাবল বা িশশ যত্ন বাবল পূরণ করা 
• িচিকৎসা সহায়তা চাইেত বা আঘাত এড়ােত, অসু�তা বা �িতর ঝঁুিক এড়ােত (ঘেরায়া 

িনযর্াতন সহ) 
• পড়ােশানা বা চাই� েকয়াের অংশ েনওয়া – যারা েযাগয্ তােদর জনয্ 

আপিন যিদ কেরানাভাইরাস এর উ� ঝঁুিকেত থােকন (িচিকৎসাগতভােব চরম দবুর্ল) আপিন েকবল 
িচিকৎসা অয্াপেয়�েম�, বয্ায়াম বা খুব �েয়াজনীয় হেল বাইের যােবন। এর অথর্ কী েস স�েকর্  আরও 
িবশদ সহ আপিন একিট িচিঠ পােবন। 

বা�ােদর বাবা-মা যিদ আলাদা হেয় থােকন তেব তারা দইু বাড়ীর মােঝ আনােগানা করেত পারেব।  

িনমর্াণ এবং উৎপাদন সহ েলােকরা বাড়ী েথেক কাজ করেত না পারেল েসই কমর্ে��গিল েখালা থাকেব। 

কেলজ, �াথিমক ও মাধয্িমক �ুলগিল েকবল দবুর্ল িশশ এবং জররী কম�েদর িশশেদর জনয্ েখালা 
থাকেব। অনয্ সব িশশরা েফ�য়ািরর হাফ-টামর্ পযর্� দরূবত�ভােব িশ�া�হণ করেব।  

http://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-help
http://www.nhs.uk/coronavirus


আিলর্ ইয়াসর্ েক�গিল েখালা থাকেত পাের তেব কাউি�ল-পিরচািলত নাসর্ািরগিল শধ ুদবুর্ল িশশ এবং 
জররী কম�েদর িশশেদর জনয্ ছাড়া অনয্েদর জনয্ ব� থাকেব।  

ভিবষয্ত জররী কম�েদর েকাসর্ বােদ সকেলর জনয্ েফ�য়ািরর মাঝামািঝ পযর্� উ� িশ�া বয্ব�া 
অনলাইেন চালু থাকেব। 

যিদ আপিন অনুেমািদত কারেণ বাড়ী েছেড় েবর হন তেব আপিন শহেরর েয অংেশ বাস করেছন 
েসখােনই আপনার �ানীয়ভােব থাকা উিচত। আপিন েকবলমা� আইনগতভােব অনুেমািদত কারেণ, েযমন 
কােজর জনয্, বাড়ী েছেড় বাইের েযেত পােরন। 

আপনােক েকবল আপনার বাড়ীর বা সহায়তা বাবল এ যারা আেছন েকবল তােদর সােথই সময় কাটােত 
হেব তেব আপিন আপনার বাড়ীর বাইেরর েকানও বয্ি�র সােথ সামািজক দরূ� বজায় েরেখ িদেন 
একবার বাইের বয্ায়াম করেত েযেত পােরন। 

আপনার পিরবােরর সদসয্ নয় এমন কােরা েথেক আপনােক অবশয্ই 2 িমটার দেূর থাকেত হেব। 


