
 
ক োভিড -19 ক সের উপর ভিভি  সর জনস্বোসযের দল  র্তৃ   েোপ্তোভি  ভিিতভর্ 
 
11 কেব্রুযোরী 2021 
 
০৫ ফেব্রুয়ারি অবরি স়াত রিনে (10 ফেব্রুয়ারি প্রক়ারিত তনযেি উপি রিরি কনি) আম়ানিি 
ক়ানে ব্র়াইটে অে়ান্ড ফ ়ানি 346 টি েতুে ফক়ারিড-19 ফকইস পাওয়া গেছে। এটা: 
 

• আনেি সপ্ত়ান ি তুলে়ায 39% কম 
• প্ররত 100,000 ব়ারসন্দ়াি প্ররত সপ্ত়ান র হার 119 এি সমতুলে 
• ইংলে়ানন্ডি  ়ানিি তুলে়ায কম, য়া প্ররত 100,000 এ 203 এবং িরিণ পূবব অঞ্চছে য়া 

প্ররত 100,000 এ 166 রেল।  
 
10 ফেব্রুয়ারিনত িনযল স়ানসক্স ক়াউরি  ়াসপ়াত়ানল ফক়ারিড-19 এি 82 জে ফি়ােী রেনলে 25 
জগের গুরুতি যনেি প্রনয়াজে রেল। 
 
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
 
লকড়াউে সংক্রমনণি  ়াি হ্র়াস কি়ায ফক়ারিড-19 এি রেরিত  ওয়া ম়ামল়াি সংখ্ে়ায কমা 
ধারাবাহহকভাছব চােু িনযনে। আম়ানিি  ়াসপ়াত়ানল ফক়ারিনডি জেে খ্ুব কম ফল়ানকি হচহকৎসা 
হেছে আমি়া ফিখ্রে, যরিও উচ্চ সংখ্েক ফি়ােীরা এখেও হেহবড় যে প্রনয়াজে। 
 
েত ম়ানস, ব্র়াইটে অে়ান্ড ফ ়ানি ফক়ারিড-19 এি েরযিুক্ত েতুে গকইছসর দিরেক সংখ্ে়া 
জ়ােুয়ারিি শুরুনত এক রিে ম়াত্র ৩৩০ এি ফবরি ফযনক ৩১ জ়ােুয়ারিি মনিে দৈহেক 60 এিও 
কম  নয ফেনে। 
 
এটি বজ়ায ি়াখ়্াি জেে, আমি়া জরুিী ক়ািনণ যখ্ে ব়াইনি য়াই - রবনিষত পনিি সপ্ত়ান  হাফ 
টামম চল়াক়ালীে আমি়া গেে সকনলই ব়াডী য়াক়া এবং আম়ানিি স্থ়ােীয অঞ্চনল য়াকনত 
সিক়ানিি রেনিবি অেুসিণ করি।  
 
এবং যরি আপে়াি ফক়ারিড সম্পরকব ত ফক়ােও লিণ প়াওয়া য়ায - এমেরক খ্ুব  ়ালক়া  নলও 
- িয়া কনি অরবলনে একটি পিীি়া বুক করুে  এবং আপে়াি পরিব়ানিি স়ানয স্ব-রবরিন্ন 
থাকুে।  
 
িেো ভেসনশন বাড়ান া িসে 
 
এেএইচএস ইরতমনিে স়ানসক্স এ 350,000 ফল়াকনক িে়াকরসে রিনযনে। একম়াত্র েত সপ্ত়া ়ানে, 
10,000 টিিও ফবরি ফল়াক টিক়াি়াে ফকন্দ্র, স্থ়ােীয টিক়া ফিওয়াি পরিনষব়া, ে়ানমবসী এবং 
 ়াসপ়াত়ানল টিকা হেছয়ছেে। োরা ব়ারডি বাইছর গেছে পাছরে ো োছৈর সাছথ স্থ়ােীয টিনমি 
গথছক ফয়াে়ানয়াে কি়া  নি। 
 

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.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/


70 বেনিি ফবরি বযসী ব়া োরা অতেে িবুবল য়াগৈরফক এখ্েও টিক়া ফিওয়া  যরে ত়াি়া এখ্ে 
সি়াসরি এেএইচএনসি স়ানয অেল়াইনে বুরকং কিনত প়ািনবে ব়া সক়াল ১১ ট়া ফযনক ি়াত ১১ 
ট়াি মনিে 119 েেনি কল কিনত প়ািনবে। 
 
ফয়ােে স্ব়াস্থে ও গসাশ্যাে গকয়ার কমীনিি োছৈর এখ্েও টিক়া ফিওয়া  যরে, এবং হেছে চ়াে 
ত়ানিি এর বেবস্থ়া কি়াি জেে ত়ানিি রেনয়ােৈাোর স়ানয কয়া বল়া উরচত। 
 
আপরে যরি এই গ্রুপগুরলি একটিনত ে়া য়ানকে তনব িয়া কনি দিযব িরুে - আপে়াি প়াল়া 
আস়াি সময এেএইচএস আপে়াি স়ানয ফয়াে়ানয়াে কিনব। 
 
এে়াড়াও, যরি আপে়ানক টিক়া ফিওয়া  নয য়ানক তনব লকড়াউে রেযম এবং  ে়ান্ড-নেস-নেস 
ে়াইনডন্স অেুসিণ কি়া আপে়াি পনি সতেই গুরুত্বপূণব।  
 
স়ানসক্স এেএইচএস ফক়ারিড-19 টিক়া কমবসূচী সম্পনকব  আিও তযে স়ানসক্স স্ব়াস্থে ও যে 
ওনযবস়াইনট প়াওয়া য়ায।  
 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/

