
ক োভিড -19 ক সের উপর ভিভি  সর জনস্বোসযের দল  র্তৃ   েোপ্তোভি  ভিিতভর্ 
  
15 এভিল 2021 
  
9 এপ্রিল পর্যন্ত সাত প্রিনে (14 এপ্রিল িকাপ্রিত তনযের প্রিপ্রিনত) ব্রাইটে অ্োন্ড হ ানি আমরা 37 টি 
েতুে হকাপ্রিড-19 হকস পেয়েছি। এটা: 
  

• আনের সপ্তান র পেয়ে 14% হ্রাস হপন়েনে 
• িপ্রত 100,000 জন বাপ্রসন্দার ময়যে সপ্তান  12.7 এর সমাে 
• িপ্রিণ পূনবযর  ানরর হেন়ে কম র্া িপ্রত 100,000 জয়ন 18.3 প্রেল 
• ইংলোনন্ডর  ানরর হেন়ে কম, র্া িপ্রত 100,000 জয়ন 27.9 প্রেল 

   
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
  
ব্রাইটে ও হ ানি হকাপ্রিড-19 এর প্রেপ্রিত  ও়ো পেইয়ের সংখ্ো এই সপ্তান  আবার হ্রাস হপন়েনে। েত 
বের গ্রীনের হিনে পে  ার ছিল এখ্ে পেই একই প্রেম্ন স্তনর প্রিনর এনসনে। 
 
তনব আমানির অ্বিেই বাপ্রসন্দানির মনে কপ্ররন়ে প্রিনত  নব হর্ পলােজয়নর শুযু ইপ্রতবােক পরীিাগুপ্রলর 
ফলাফল পেয়েই োওো খবর আমরা জাপ্রে। 
 
এেএইেএস টিকা হিও়োর হিাগ্রামটি সবার কানে হপ ৌঁোনোর জেে হরাডমোনপর অ্গ্রেপ্রত ছনেন্ত্রয়নর ময়যে 
যাকা িাইরানসর উপর প্রেিয র কনর। 
 
পরীক্ষোগুল ো নিয়নিত  রুন 
 
হকাপ্রিড-19 এ আক্রান্ত প্রছি প্রতে জনের মনযে একজনের পোন লিণ োয়েনা। হসই কারনণ, আমরা 
েেল বাপ্রসন্দাপেরয়ে লক্ষণছবহীন েরীক্ষা পনো িায়ের সাপ্তাপ্র ক প্রে়েপ্রমত োয়জর অ্ংি করনত উৎোছহি 
করপ্রে। 

 
লিণপ্রব ীে পলটায়রল হলা হটস্টগুপ্রল প্রেখ্রো়ে োওো োে, আপোনক এর জেে খরে ছেয়ি  নব ো এবং 
হসগুপ্রল আপোর প্রেনজর ঘনরই ছনয়জর েছুবযামি েরা হর্নত পানর। আপপ্রে এগুপ্রল সারা ি পরর ছবছিন্ন 
িানমযসী এবং হকন্দ্রগুপ্রল হযনক সংগ্র  করনত পানরে বা এগুপ্রল সরাসপ্রর আপোর বাপ্র়ির ঠিকাো়ে 
সরবরা  পেয়ি পানরে। আপোর প্রবোমূনলে পরীিার প্রকটগুপ্রল কীিানব পানবে হস সম্পনকয  সমস্ত প্রববরণ 
এখ্ানে আয়ি। 
  
িেো ভেিগুভল এখি 45 বয়লের ববশী ব োকলের বেয়ো হলে।  
 
৪৫ বেনরর হবপ্রি ব়েসী িনতেনক এখ্ে তানির টিকা বকু করনত পারনবে । এটি এখ্ে পর্যন্ত আমপ্রিত 
অ্েোেে েেল গ্রুপ ো়িাও োয়ের পেো হয়ে িায়ের ময়যে র্ারা প্রেপ্রকৎোেতিানব অ্তেন্ত িবুযল, োহির 
অনোনে স্বাস্থ্েগি েমেো আয়ি এবং অ্ববতপ্রেক পেোরাররা অ্ন্তিুয ক্ত। র্প্রি আপোনক আমিণ জাোনো 
 ়ে তনব ি়ো কনর র্ত তা়িাতাপ্র়ি সম্ভব আপোর িোেছেন পনো বুক করুে। 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

