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21 জোনুযোরী 2021 

 

15 জানুযারী পর্যন্ত সাত দিননর মনযে (21 জানুযারী প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমরা ব্রাইটন এন্ড হ ানি 1438 টি নতুন 

হকাদিড -19 হকইস দনদিত কনরদি। এটা: 

• আনের সপ্তান র তুলনায 36% কম 

• প্রদত 100,000 বাদসন্দার সাপ্তাদ ক  ার 494 এর সমতুলে 

• ইংলোনন্ডর  ানরর সমান, র্া প্রদত 100,000 এ 497 এবং িদিণ পূবয অঞ্চলে র্া প্রতি 100,000 এ 505 দিল 

 

আমানির স্থানীয  াসপাতালগুদল এখনও হকাদিড-19 এর প্রচুর সংখেক হরােী তিলে কাজ করনি। ২০ হি জানুযারী রযোল সানসক্স কাউদি 

 াসপাতানল 180 জলিরও হবদি হকাদিড-19 এর হরােী দিনলন। 

 

এর মোসন ভ ? 

 

এই সপ্তান  আমরা প্রযম লিণগুদল থেলে হিখনত পাদি হর্ ব্রাইটন এন্ড হ ানি লকডাউন কাজ করনি। 

 

হকাদিড-১৯ এর দবস্তার যীর  নত শুরু কনরনি। তনব সংখো এখিও খুব হবদি। 

 

িাইরাসটি এখনও ি নরর সব জাযোয রনযনি। আমরা হবদিরিাে বযনসর গ্রুপগুদলনত  ার কমনত হিখদি, তনব 60+ বযনসর মনযে এই 

হ্রাস েম। এই গ্রুনপর মনযে  ার প্রদত 100,000 জলি 571 র্া ইংলোনন্ডর  ানরর হচনয 45% হবদি। এটি উনেেজনক কারণ হকাদিড-১৯ 

এর জনে তানির সম্ভবত  াসপাতানলর র্নের প্রনযাজন থেশী।  

 

আমানির স্থানীয  াসপাতালগুদল 2020 সানলর এদপ্রনলর আনের হকাদিড-19 এর সলেবাচ্চ সংখযার তুলনায এখন হবদি হরােীনির তিতেৎসা 

করনি। 

 

এটি সুসংবাি হর্ হকসগুদল কমনি এবং এখন এনএইচএনসর টিকা হিওযার কার্যক্রম চলনি। তনব এটি জরুরী হর্ আমরা সবাই র্খনই ঘর 

হযনক োইলর যাই তখন লকডাউন তিলদব শােেী এবং ' াত, মুখ, দূরত্ব' দননিয দিকা অনুসরণ কদর। টিকা কমযসূচী আমানির সম্প্রিাযগুদলনক 

সুরদিত করার জনে এই দনযমগুদল অনুসরণ করার প্রনযাজননক পতরেিব ি কনর না। 

 

সংক্রমণ  ার কমানত িূদমকা হনওযার জনে আপনানক ও সোইলে যনেবাি। র্দি আমরা সবাই দমনল কাজ েরলি যাদক তনব আমরা 

সংক্রমনণর  ার কদমনয হিব এবং হকাদিডনক আমানির ি নর িদ়িনয পড়া বন্ধ করব। 

 

ঘরে থাকুন 

 

সরকানরর জাতীয লকডাউন দবদযগুদল স্পষ্ট: সঠিক কারণ বেতীত আমানির সকলনক বাদ়িনতই যাকনত  নব: 

 

• প্রনযাজনীয োলজ হর্মন খাদয এবং ওষুনযর জনে হকনাকাটা 

• আপনার সমযযন বা চাইল্ড হকযার োেে পূরণ েরা 

• বাদ়ি হযনক কাজ করা "অনর্ৌদিক" হলে কাজ েরলি বা হেিানসবথের োলজ যাওো 

• দিিা, থেতিং, দিশু র্ে, তিতেৎসা অোপনযিনমি এবং জরুরী অবস্থাে 

• ঘনরাযা সদ ংসতা স  দবপি এবং িদত এ়িানত 



• দিনন এেোর বাইনর বোযাম েরলি 

 

র্দি আপদন এই কারণগুদলর মনযে একটির জনে বাদ়ি হিন়ি োইলর র্ান, তনব আপিালে স্থানীয এোোে োো প্রনযাজন, উিা রণেরূপ 

কাজ করনত র্াওযা। স্থানীয যাকা মানন আপদন হর্ ি নরর থয এোোে যানকন হসখাননই োো। 

 

এবং র্দি আপদন হকাদিড সম্পদকয ত হকানও লিণগুদল (Covid related symptoms) অনুিব কনরন - এমনদক খুব  ালকা 

 নলও - িযা কনর অদবলনে একটি পরীিা বুক করুন ( book a test) এবং আপনানক অবিেই দননজর পদরবানরর সানয দননজনক 

দবদিন্ন (self-isolate) করনত  নব।  

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/

