
 

ক োভিড-19 ক সের উপর ভিভি  সর জনস্বোস্থ্য দল  র্তৃ   েোপ্তোভি  ভিিতভর্ 
 
18 কেব্রুযোরী 2021 
 
12 ফেব্রুয়ারি অবরি স়াত রিনেি মনিে (17 ফেব্রুয়ারি প্রক়ারিত তনযেি উপি রিরি কনি) 
ব্র়াইটে অে়ান্ড হ োফি আম়ানিি 200 টি েতুে ফক়ারিড-19 ফকস পোওয়ো হেছে। এটো: 
 

• আনেি সপ্ত়ানেি তুলে়ায 43% কম 
• প্ররত 100,000 ব়ারসন্দ়ার মছযে 69 এর স়াপ্ত়ারেক ে়ানিি সম়াে 
• ইংলে়ানন্ডি ে়ানিি তুলে়ায কম, য়া প্ররত 100,000 জছে 102 এবং িরিণ পবূব অঞ্চছে য়া 

প্রতি 100,000 জছে 143 রিল।  
 
16 ফেব্রুয়ারি িোতরছে িযে়াল স়ানসক্স ক়াউরি ে়াসপ়াত়ানল ফক়ারিড-19 এর 63 জে ফি়ােী রিনলে 
য়ানিি মনিে 22 জে ফি়ােীর গুরুতি যনেি প্রনয়াজে রিল।  
 
ব্রোইটন ও কিোসির জনয এর অরৃ্  ী? 
 
এট়া খুব ি়াল খবি ফয আম়ানিি িেনি ফক়ারিড-19 এি রবস্ত়াি লকড়াউনেি সময এত 
কনমনি। 
 
এটি লকড়াউে কি়াি সময ব়ার়িনত য়াক়া এবং ব়ার়ি ফযনক িনূি ফক়ারিড সিুি়াি বেবস্থ়া 
অেুসিণ কনিহেে এমে সব ফল়াক এবং বেবস়াযীহের িোছের প্রনেষ্ট়াি জেে িেেব়াি। 
 
আমি়া েবব কিনত প়ারি ফয স়ানসক্স এবং ইংলে়ানন্ডি ব়াকী এেোকোর েন়িি তুলে়ায এই ে়ািটি 
এখে ব্র়াইটে এন্ড ফে়ানি কম। 
 
তনব সংখে়া এখেও অনেক ফবরি। আম়ানিি ে়ািটি এখে ২০২০ স়ানলি েনিম্বনিি শুরুি তেছকর 
সম়াে যখে ফিিনক রিতীযব়ানিি মনত়া লকড়াউনে য়াওয়াি িিক়াি  ছয়রিল। 
 
এটি েুব জরুরী ফয আমি়া সকনলই প্রনয়াজেীয ক়ািণ বেতীত বোড়ীর ব়াইনি েো য়াওয়া ও 
প্রছয়োজে  ছে স্থ়ােীয অঞ্চনল থোকোর বেোপোছর সিক়ানিি ব়া়িীনত য়াক়াি রেনিবিে়াটি অেুসরণ 
করো চোেু রোতে - রবনিষত আবে়াওয়ার পূববোভোছস শীি কমোর েবছরর পছরও।  
 
িযো ভেসনশন অগ্রগভর্ 
 
স়ানসনক্সি 450,000 জছেরও ফবরি ফল়াক এখে ত়ানিি প্রযম ফড়াজ টিক়া ফপনযনি। 
 
এই সপ্ত়ানে, এেএইেএস িে়াকরসনেিে ফপ্র়াগ্র়াম িীষব ে়ািটি অগ্র়ারিক়াি ফে়াষ্ঠীি প্রনতেকনক এই 
টিক়া ফিওয়াি জেে একটি গুরুত্বপূণব ম়াইলেলহক ফপ ৌঁনিনি। 
 

https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home


এখে 65 বিনিি ফবরি বযসী এবং ফক়ারিনডি উচ্চ ও মিেম ঝুৌঁ রকনত য়াক়া ফল়াকনিি, য়াি়া 
সম্প্ররত অগ্রোতযকোর ত়ারলক়ায যুক্ত েনযনিে ত়ানিি সবোইছক টিক়া ফিওয়া েনে। 
 
এেএইেএস বতব ম়ানে এই িলগুরলনক একটি টিক়া অে়াপনযিনমি বুক কি়াি জেে আমন্ত্রণ জ়াে়ানত 
ফয়াে়ানয়াে কিনি। আপে়াি প়াল়া এনল ব়ারক প্রনতেনকি স়ানয এেএইেএস হথছক ফয়াে়ানয়াে কি়া 
েনব। আপে়াি আমন্ত্রণটি ফপনত, িয়া কনি রেরিত েনয রেে ফয আপরে ফক়ােও স্থ়ােীয রজরপি 
স়ানয রেবন্ধিুক্ত রছয়ছেে।  
 
স়ানসক্স এেএইেএস ফক়ারিড-19 টিক়া কমবসূেী সম্পনকব  আিও তযে প়াওয়া য়াহব সোছসক্স হ েথ 
এন্ড হকয়োর ওছয়বসোইছট.  

 
 

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/

