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5 মার্চ  অবধি সাত ধিনের মনিে (10 মার্চ  প্রকাধিত তনযের ধিধিনত) ব্রাইটে অোন্ড হ ানি 
আমানির েতুে 94টি হকাধিড-19 হকস  ন়েনে। এটা: 
 

• আনের সপ্তান র তুলো়ে 30% কম 
• প্রধত 100,000 বাধসন্দার মধ্যে 32 সাপ্তাধ ক  ানরর সমাে 
• ইংলোনন্ডর  ানরর তুলো়ে কম, যা প্রধত 100,000 এ 61 এবং িধিণ পূবচ অঞ্চধ্ে যা 

প্রধত 100,000 জধ্ে 38 ধেল।  
 
10 মার্চ  রন়েল সানসক্স কাউধি  াসপাতানল হকাধিড-19 এর 27 জে হরােী ধেনলে, এর মধ্যে 
9 জে হরােীর গুরুতর যনের প্রন়োজে ধেল। 
 
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
 
হকাধিড-19 এর ধেধিত মামলার সংখ্ো সপ্তান  সপ্তান  হ্রাস অবো ত রন়েনে। তনব, আমরা 
সকনলই ধেনজনির এবং অেেনির সুরিার জেে যযাযযিানব ধবধিধেনেি অেুসরণ কধর এটা 
গুরুত্বপূর্ণ। এখ্েও উনেখ্নযােে ঝুুঁ ধক রন়েনে হয সংক্রমণ আবার বাড়নত পানর। লকডাউে হযনক 
হবধরন়ে আসার জেে সরকানরর সম়েসূর্ী নের্ণ র কধ্র আরও হবধি হলানকরা তানির টিকা নেয়া, 
সংক্রমধ্র্র নিস্তার কমা ও নেেথ সানর্ণ ধ্সর উপর চাপ কমার উপর।  
 
লক্ষণহীন পরীক্ষো 
 
হকাধিড-19 এ আক্রান্ত ধকেু হলানকর হকােও লিণ ো যাকা়ে এই পধরসংখ্োনে যা হিখ্া যা়ে 
তার নচধ্য় নিশী হলানকরা িাইরাসযকু্ত। হকাধিড-19 এ আক্রান্ত েওয়া এটি অেে হলাকনক ো 
হজনে হিও়ো সম্ভব। 
 
মােুেনক প্রাযধমকিানব সোক্তকরণ সংক্রমনণর যারা হিনে হেলনত এবং যত তাড়াতাধড় সম্ভব 
স্বািাধবক জীবনে ধেনর আসনত স া়েতা করনব। এই কারনণ, লিণব ীে হটধটং এখ্ে পুনরা 
ি র জনুড় স নজই পাওয়া যায়।  
 
হকাধিড-19 এর লিণেীে পরীিা করাধ্ত আপোর অসুস্থ হবাি করার িরকার হেই। এই সপ্তান  
আমরা যাধ্ের িাড়ী হযনক িনূর কাজ করা িরকার এমে হলাকনির জেে স্থােী়ে োনমচসী এবং 
হটট সাইনট পরীিা শুরু কনরধে। 
 
সু্কনল মািেধমক-ব়েনসর সু্কল ধিশুনির জেে লিণেীে পরীিার িেিস্থাও রহ়েনে এবং তা হ াম 
হটধটংন়ে স্থাোন্তধরত  নব। এোড়াও সু্কনল বাচ্চানির ধেন়ে পধরবারগুধলনক সপ্তান  ি'ুবার পরীিার 
জেে উৎসাে হিও়ো  ়ে। 
 



সু্কল এবং কনলজগুধল এই সপ্তান  পরীিা হিও়োর পািাপাধি ধিশুনির ধেরাপনি সু্কনল ধেধরন়ে 
আেনত প্রনর্ষ্টা কনরনে। 
 
হয সমস্ত কমচর্ারী িাড়ী হযনক কাজ করনত পারনবে ো তানির কমচনিনে েক্ষর্েীে পরীিার 
ধকটগুধল বেব ানরর জেে সি আকানরর বেবসাও সরাসধর সরকানরর কানে আনবিে করনত 
পারধ্ি।  
 
লিণেীে পরীিার সুনিযার ধবধিন্ন উপা়েগুধল আমানির ওন়েবসাইনট বোখ্ো করা  ন়েনে। 
 
আপধে যধি বাসা হযনক িনূর কাজ কনরে বা সু্কনল নশশু থাধ্ক তনব ি়ো কনর আপোর ধে়েধমত 
লিণেীে পরীিা আপোর সাপ্তাধ ক রুটিনের অংি করুে। 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing

