
 

 

ক োভিড-19 ক ইসের উপর ভিভি করর জনস্বাস্থ্য দল 
কর্তৃ ক সাপ্তাভিক ভিিতভর্ 
14 জানুযারী 2021 

২৬ ডিসেম্বরে বর্ত মান লকিাউন শুরু হওযার পর ব্রাইটন ও হহাসে হকাডেি-19 

এর ডনডির্ হওযা রেইসেে েংখ্যা ডিগুসেরও হবডি হবস়েসে। 

8 জানযুারী পর্তন্ত োর্ ডিসন (13 জানুযারী প্রকাডির্ র্সযযর উপর ডেডি কসর) 
আমাসির কাসে ব্রাইটন অ্যান্ড র োহে নরু্ন হকাডেি-19 হকইে ছিস ো 2,244 টি। 

এটো: 

• আসের েপ্তাসহর রু্লনায প্রডর্ 100,000 বাডেন্দার মসযে 18% বৃডি 
• প্রডর্ 100,000 বাডেন্দার মসযে 771 এর নরু্ন হকেগুডলর োপ্তাডহক হাসরর 

েমরু্লয 
• ইংলযাসন্ডর হাসরর হেসয হবডি, র্া প্রডর্ 100,000 এ 655 এবং িডিে পবূত 

অঞ্চস  প্রছি 100,000 এ 699 ডেল 

আমাসির স্থানীয হােপার্ালগুডল হকাডেি-19 হরােীসির েংখ্েো উসেখ্সর্ােয পডরমাে 
বৃডি পাসে র্া এনএইেএসের উপর অ্ডর্ডরক্ত োপ োডপসয ডিসে। 

আমরা এখ্ন এই ওসযবোইসট (hospital admissions) অ্নযানয হকাডেি 
পডরেংখ্যান েহ হােপার্াসলর েডর্ত  পডরেংখ্যান প্রকাি করডে। 

ক ইেগুরলা ককাথায? 

নেরীর েে  অ্ঞ্চসল েে  বযসের মসযয োইরােটি দ্রুর্ েড়েসয পস়েসে এবং 60 
বৎেে বয়সেে হবডি র োেসেে মসযে হকেগুডল খ্ুব হবডি। 

ব্রাইটন ও হহাে-এ ৬০ বৎেে বয়সেে হবডি র োেসেে হকাডেি-১৯ েংক্রমসে 
আক্রান্ত হসল হােপার্াসলর র্ত্ন রেবোে চোছ েোে হার ইংলযান্ড এবং িডিে-পূসবতর 
অ্নযানয অ্ঞ্চসলর েস়ের হেসয হবডি। 

এ ভোইেোসেে নরু্ন প্রেোেটি অ্র্যন্ত েংক্রামক এবং অ্নুমান করা হয হর্ 
হকাডেি-19 এ আক্রান্ত ডর্নজসনর একজসনর মসযে হকানও লিে হিখ্া র্ায না। 
েোসেো মসযে োইরাে যাকা এবং অ্নযসির না হজসন এটি হিওযা েম্ভব। 

https://www.brighton-hove.gov.uk/covid-19-key-statistics-brighton-hove/number-patients-hospital


ঘসর থোকুন 

ঘসর যাকার জনয েরকাসরর জার্ীয লকিাউন ডবডয (follows the 

government’s national lockdown rules) েেস ে অ্নেুরে করা খ্বু  
গুরুত্বপূেত। 

হকবলমাত্র েঙ্গর্ কারসেই আপনার বাড়ে হেস়ে বোইসে র্াওযা উডের্: 

• প্রসযাজনীয েোজ হর্মন খ্োেে এবং ওষুসযর জনয হকনাকাটা 
• আপনার ে োয়িো বা ডিশু র্ত্ন বুিিু পূরে েেো 
• ডিশুরা আ োেো  সয় যোওয়ো ডপর্ামার্ার মসযয আেোযোওয়ো করসর্ 
• বাড়ে হযসক কাজ করা হর্খ্াসন "অ্সর্ৌডক্তক" হেখ্াসন কাজ বা হেোসেবক 

 বোে জেে 
• ডিিা, প্রডিিে, ডিশু-র্ত্ন, ছচছেৎেোম ূে অ্যাপসযন্টসমন্ট এবং জরুরী 

অ্বস্থায়।  
• ঘসরাযা েডহংের্া েহ ডবপি এবং িডর্ এ়োসর্ 
• ডিসন একবার বোইসে বেোয়োম েেসি 

র্ডি আপডন এই কারেগুডলর মসযয রয রেোে একটির জনয বাড়ে হেস়ে বোইসে 
র্ান, র্সব আপনার উছচি স্থানীযভোসব থোেো, উিাহরেেরূপ কাজ করসর্ র্াওযা। 
স্থানীযভোসব যাকা মাসন আপডন হর্ িহসরে রয অঞ্চস  যাসকন হেখ্াসনই থোেো। 

এবং র্ডি আপডন হকাডেি েম্পডকত র্ হকানও লিে (experience any Covid 

related symptoms) অ্নুেব কসরন - এমনডক িো খ্ুব হালকা হসলও - িযা 
কসর অ্ডবলসম্ব একটি পরীিা বুক (book a test) করুন এবং আপনাসক অ্বিযই 
ডনসজর পডরবাসরর োসয ডনসজসক ডবডেন্ন (self-isolate) করসর্ হসব। 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

