
 

 

ক োভিড-19 ক সের উপর ভিভি  সর জনস্বোসযের দল  র্তৃ   েোপ্তোভি  ভিিতভর্ 

18 মোরৃ্ 2021 

12 মার্চ  অবধি সাত ধিনের মনিে (17 মার্চ  প্রকাধিত তনযের উপর ধিধি কনর) আমরা ব্রাইটে 
এন্ড হ ানি 85 টি েতুে হকাধিড-19 হকস সনাক্ত কনরধি। এটা: 

  

• আনের সপ্তান র তুলোয় 9.6% কম 
• প্রধত 100,000 বাধসন্দার মধ্যে 29.2 সাপ্তাধ ক  ানরর সমাে 
• ইংলোনন্ডর  ানরর হর্নয় কম, যা প্রধত 100,000 জধ্ন 58.7 এবং িধিণ পূবচ অঞ্চধ্ে যা 

প্রধত 100,000 জধ্ন 37.1 ধিল।  

  

17 মার্চ  রনয়ল সানসক্স কাউধি  াসপাতানল হকাধিড-১৯ স  ১২ জে হরােী ধিনলে। 

ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 

ি নর হকাধিড-19 এর ধেধিত  ওয়া ররাগীর সংখ্ো হ্রাস যীর  নত শুরু কনরনি - ইংলোন্ড 
এবং িধিণ-পবূচ অঞ্চধ্ের প্রবণতার মনতা। এর কারণ আংধিকিানব সু্কল, কমচনিত্র এবং 
কমমউমনটি রটমটিং এ েতুে উপসেচমুক্ত পরীিা-ধেরীিায় আরও হবধি ররাগ সনাক্ত করা বধ্ে 
মধ্ন করা হধ্ে। 

বাড়ীধ্ে থাকার ধেনিচি ২৯ হি মার্চ  অবধি কাযচকর যাকনব। ররাধ্গর সংখ্ো কম রাখ্নত আমরা 
সকনলই যযাসািে হর্ষ্টা কধর এটি অতীব গুরুত্বপূণচ। টিকািাে কমচসধূর্টি র্াল ুথাকার সময় 
এেএইর্এসনক র্াপমুক্ত রাখ্নত সংক্রমনণর  ার কম যাকার উপর সরকানরর েকডাউন যাধ্ে 
যাধ্ে েুধ্ে রেোর পধরকল্পো মনর্ভ র কধ্র।   

লক্ষণমুক্ত পরীক্ষো আমোসদর আরও েোধোরণ জীিসন ভিসর আেসর্ েিোয়র্ো  রসি 

লিণমুক্ত পরীিা, টিকা এবং হাে-মুখ-দরূত্ব মনধ্দভশনাগুধল লকডাউে হযনক রবর হধ্য় যাবার 
সরকানরর হরাড মোনপর জেে প্রনয়াজেীয়, যানত আমরা হয ধজধেসগুধল ধমস কধর হসগুধলরে 
ধিনর হপনত পাধর। 

আমরা হযসব হকস ধরনপাটচ  কধর রসগুধ্ো হে যা আমরা জাধে। হযন তু ধকিু হলাক হকােও 
লিণ ছাড়াই হকাধিরড আক্রান্ত হধ্ে পানর, তাই িাইরানসর ধবস্তার হরানি স ায়তার লনিে েত 
সপ্তান  একটি উপসেচমুক্ত কমমউমনটি পরীিা কাযচক্রম র্ালু করা  নয়ধিল। 

ধেয়ধমত লিণধব ীে পরীিা আপোর সাপ্তাধ ক রুটিনের অংি করার জেে আমরা বাধ়ি হযনক 
িনূর যারা কাজ কধ্রন বা যারা হেচ্ছানসবক বা সু্কনল বা োসচাধরনত বাচ্চানির জন্ম হেওয়ার 
কাজ কধ্রন োধ্দর প্রনতেকনক উৎসামহে করধি। সব ধববরণ এখ্ানে বোখ্ো করা হধ্য়ধ্ছ। 

All%20the%20details%20are%20explained%20here


যধি আপধে হযখ্ানে কাজ কনরে হসখ্ানে লিণ-মকু্ত পরীিা ো পাওয়া যায়, তনব আপধে 
এগুধল ি ররর মবমর্ন্ন োধ্মভমস, হ াি টাউে  ল এবং হমৌনলসনকাম্ব রেজার রসন্টাধ্র এই অেলাইে 
উপসেচমুক্ত পরীিার বুধকং সাইনটর মািেনম বুক করনত পানরে। হকাধিড-19 এর হকােও লিণ 
যাকনল এটি সঠিক পরীিা েয়, আপোর একটি ধেখ্রর্ায় হকাধিড পরীিা (ধপধসআর হটস্ট 
ধ সানব পধরধর্ত) অেলাইনে বুক করা উধর্ত।  

িেো ভেসনশন করোগ্রোসমর অগ্রগভর্ 

এখ্ে পঞ্চানির হবধি বয়নসর প্রনতেকনক এবং যারা মিমকেসাগের্াধ্ব অতেন্ত িবুচল বা তানির এই 
টিকা হিওয়া  নচ্ছ। আপোর আমন্ত্রণটি পাওয়ার সানয সানয আপোর টিকা বকু করুে। 

এমেধক যধি আপোরক টিকা হিওয়া  য়, তখ্েও এটি জরুরী গুরুত্বপূণচ হয আমরা সকনলই 29 
মার্চ  অবধি বাধ়িনত যাধক এবং প্রনয়াজেীয় ো  নল বাধ নর যাকাকালীে  াত-মুখ্-দরূত্ব 
ধেনিচ ধিকা অেসুরণ কধর। 

https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

