
ক োভিড-19 ক সের উপর ভিভি  সর জনস্বোসযের দল  র্তৃ   েোপ্তোভি  ভিিতভর্ 
 
29 এভিল 2021 
23 এপ্রিল পর্যন্ত সাত প্রিনের মনযে (29 এপ্রিল িকাপ্রিত তনযের প্রিপ্রিনত) ব্রাইটে ও হ ানি আমানির 49 
টি েতুে হকাপ্রিড-19 প্রেপ্রিত  ন়েনে। এটা: 
 

• আনের সপ্তান র চেয়ে 26% চেশী 
• িপ্রত 100,000 বাপ্রসন্দার ময়যে 16.8 সাপ্তাপ্র ক  ানরর সমাে 
• িপ্রিণ পূনবযর  ানরর হেন়ে কম র্া িপ্রত 100,000 জয়ে 19 
• ইংলোনের  ানরর হেন়ে কম, র্া প্রতি 100,000 জয়ে 24.8  

 
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
  
ব্রাইটে ও হ ানি COVID-19 এর প্রেপ্রিত  ও়ো সংখ্ো এই সপ্তান  কম রন়েনে তনব প্রকেুটা হবন়েনে। 
 
23 এপ্রিনলর িকাপ্রিত িয়যে 60 েছয়রর চেশী েেয়ের চ াকয়ের ময়যে হকােও চরায়ের খের চেখাে ো। 
এটি এমে একটি অর্য ে র্া আমানির কম কয়র চেখা উপ্রেত ে়ে। র্প্রিও হবপ্রিরিানেরই এখ্ে তানির 
িোকপ্রসনের কমপনি িযম হডার্ চেো প্রেল, এটি প্রেনেযাজ্ঞাগুপ্রল অেুসরণ করা অবো ত রাখার উপর 
তের্ভ র কয়র।  
 
সু্কল এিং  সলজ 
 
অেে সকল ব়েনসর  ার কম যাকনলও আমরা সু্কল ব়েসী প্রিশু এবং রু্বক-র্ুবতীনির মনযে হবি 
কন়েকটি চকাতর্ড চকইে হিনখ্প্রে। সু্কল এবং কনলর্গুপ্রল খুয়  চেোর সানয সানয স্ব-প্রবপ্রিন্ন যাকার চকাে  
িন়োর্ে হয়  িার অযয মুনখ্ামুপ্রখ্ প়োশুো েন্ধ। 
 
মাত্র কন়েকটি হিনত্র হিখ্ার হিনত্র ব়ে িিাব হেলনত পানর। সু্কয় র বাইনর একনত্র চম ায়মশা করার সম়ে 
ি়ো কনর প্রেরাপি যাকুে এবং গ্রুনপর আকার এবং ঘনরর বাইনর চম ায়মশার প্রে়েমগুপ্রল চময়ে ে ুে।  
 
ক োভিসডর ভিস্তোর করোধ  রসর্ অিেোে িজোয় রোখুন 
 
এটি অতেন্ত গুরুত্বপূণয হর্ আমরা সকনলই ‘ াত, মখু্, েরূত্ব এবং তার্া বাতাস’, এর পািাপাপ্রি টিকা, 
পরীিা এবং প্রবপ্রিন্নকরনণর েোপায়র িাল অিোসগুপ্রল বর্া়ে রাপ্রখ্। আপ্রম র্াপ্রে আপ্রম িপ্রত সপ্তান  এটি 
বপ্রল তনব আমানির এখ্েও এটি করা িরকার যায়ি আমরা রু্য়  ো যাই।  
 
হকাপ্রিড এখ্েও আনিপানি রন়েনে, এটি এখ্েও প্রবপজ্জেক এবং এর প্রবস্তার হরায করনত আমানির 
র্যাসাযে হেষ্টা করা উপ্রেত। এগুপ্রল একই সাযারণ প্রি়ো র্া আমানির মনে রাখ্নত হয়ে এবং পুেরাবৃপ্রি 
করচি হয়ে।  
 
মাস্ক পরা, েরূত্ব রাখা এবং সোপ্রেটাইর্ার বেব ার করা এখ্ে আপপ্রে বাপ্র়ে হযনক হবর  ও়োর সম়ে 
চযর্ায়ে আপোর হোে এবং োতে চেে চের্ায়েই অর্োে কয়র চে া উপ্রেত। 
 
টি োদান 
 
টিকািােগুপ্রল ব়েনসর হোষ্ঠীগুপ্রলর প্রেনের তেয়ক আেয়ছ। 42 বের বা তার হবপ্রি ব়েনসর হর্ হকউ এখ্ে 
এর হর্ােে। আপপ্রে র্প্রি এই ব়েনসর কাোকাপ্রে যানকে তনব ি়ো কনর ের্র রাখ্ুে এবং আপপ্রে র্ত 



তা়োতাপ্র়ে সিম  নবে একটি অোপন়েন্টনমন্ট বুক করুে। অন্তপ্রেযপ্র ত স্বাস্থ্ে পপ্ররপ্রস্থ্প্রত, অববতপ্রেক 
হক়োরার এবং স্বাস্থ্ে ও পপ্ররের্যা কমীনিরও টিকা হিও়ো  নি। 
 
র্ারা হর্ােে তনব তানির টিকা তেয়ি স া়েতা িন়োর্ে িায়ের জেে এখে আয়ছ: 

• হোট িান্ত হসিে র্া বুক করা র্া়ে 
• আপোর সানয হর্নত আগ্রহী েনু্ধ  
• িপ্রত সপ্তান  ি র র্নু়ে হমাবাইল সাইট (স্থাে)  
• আপোর অোপন়েন্টনমনন্ট আপোনক প্রেখ্রো়ে পপ্ররব ে 

 
এবং আপপ্রে প্রেনর্র বনু্ধ এবং পপ্ররবারনকও টিকা হিও়োর র্েে স া়েতা করনত পানরে। কীিানব টিকা 
চেো যাে এবং তানির হর্ হকােও িশ্ন সম্পনকয  তানির সানয কযা বলুে। সানসক্স হকাপ্রিড-১৯ 
িোকপ্রসনেিে হিাগ্রানমর ওন়েব চপইয়জ িেুর উির পাও়ো র্ানব। 
 
পরীক্ষো করাননা 
 
প্রে়েপ্রমত লিণমুক্ত পরীিা এখ্ে আনের হেন়ে স র্। আপপ্রে অেলাইনে পরীিাগুপ্রল অডয ার করনত পানরে, 
ি নরর িা়ে সকল োমযাপ্রস হযনক এগুপ্রল েংগ্রহ করনত পানরে বা আপোর কাছাকাতছ একটি পরীিা বুক 
করনত পানরে। 
 
দ্রুত পরীিা করা যায়ের হকােও লিণ হেই িায়ের ময়যে চকাতর্ড েোক্ত করার েেয়েয়ে র্ায় া উপাে 
যায়ি িারা তেয়জয়ক তেতিন্ন কয়র িা বনু্ধ, পপ্ররবার, স কমী এবং স পাঠীনির মনযে েপ্র়েন়ে হিও়ো বন্ধ 
করয়ি পায়রে।  
 
এবং যায়ের ময়যে লিণগুপ্রল প্রকাশে তানির র্েে ি়ো কনর দ্রুত পরীিা বেব ার করনবে ো,  
আপোনক অবিেই একটি প্রপপ্রসআর পরীিা বুক  করনত  নব। ি নর িেুর পরীিার েেেস্থা রন়েনে, 
সুতরাং েলােলগুপ্রল দ্রুত পাওো যাে।  
 
আপ্রম র্াপ্রে হর্ যায়ের পরীক্ষার ে  ইপ্রতবােক হয়ে িায়ের বা িায়ের পপ্ররপ্রেতচের পনি স্ব-প্রবপ্রিন্ন 
 ও়ো স র্ ে়ে তনব র্ার িরকার তানক পুনরা 10 প্রিনের র্েে ঘনর যাকা অতেন্ত গুরুত্বপূণয। 
 
আপোর র্প্রি প্রেনর্নক প্রবপ্রিন্ন করনত অসুপ্রবযা হে তনব আপপ্রে প্রেনর্র বা অেে কারও র্েে সা ানর্ের 
অেুনরায করনত পানরে। 
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