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মে অবধি সাত ধিনে (12 মে প্রকাধিত তনযের উপর ধিধি কনর) আোনির কানে ব্রাইটে ও ম ানি 43 
টি েতুে মকাধিড-19 মকস  ন়েনে। এটা: 
  

• আনের সপ্তান র থেকে 5% থেশী  
• প্রধত 100,000 বাধসন্দার মকযে 14.8 সাপ্তাধ ক  ানরর সেতুল্ে 
• িধিণ পূবব অঞ্চকের  ানরর সোে যা প্রতি 100,000 জকে 14.4 ধেল্ 
• ইংল্োনের  ানরর মেন়ে কে, যা প্রতি 100,000 জকে 21.8 ধেল্ 

   
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
  
প্রধত সপ্তান  মকস-নরনট (হাকর) অল্প ওঠাোো আিা করা যা়ে িকে এখে সংখো তুল্োেূল্কিানব কে। 
 
সােধিক  ার এধপ্রল্ এবং মে োনসর মোডার ধিনক প্রতি 100,000 জকে 20 এর েীনে আকে, যা েত 
বেনরর মসনেম্বনরর শুরুনত মিখা হাকরর সোে এবং েতুে থেইস এখে প্রধত সপ্তান  েনড পাাঁেটি। এটি 
সকল্ ব়েনসর মিনে প্রনযাজ্ে এেং বাচ্চানির েনিে এবং 60 েৎসকরর এর মবধি ব়েনসর থোেকের মকযে 
সংক্রেনণর  ার সবনেন়ে কে।  
 
ক োভিড এখনও আেোসদর েোসর্ আসে 
 
যধিও এর উপনর ও েীনে অল্প ওঠাোো আিা করা যা়ে, তেন্তু শিেরা  ার থেকে যাওয়া - এেেধক 
সাোেে  নল্ও িা থেখা ভাকো েয়।  
 
মকাধিড-19  িাইরাসটি এখেও আোনির সমাকজ রন়ে থেমে এবং থোেজে আরও মবধি থমোকমশা 
েরকি শুরু করনল্, এটি ময আোর েতেকয় পোর ঝুাঁ ধকটি আোনির সবার জ্েে উনেনের ধবষ়ে।  
 
িাইরাসটি তেয়ন্ত্রণ করার জ্েে, থোেজেকে পরীিা করা অতোবিেক যার ফনল্ মকাধিড এবং িা যাকের 
মকযে আকে স্ব-ধবধিন্ন হকয় এর সংক্রেনণর যারা থভকে থেয়া থযকি পানর। 
 
ল্িণযুক্ত প্রনতেকনক অবিেই একটি ধপধসআর পরীিা করামত  নব এবং তাৎক্ষধণকিানব ধেনজ্নক ধবধিন্ন 
করনত  নব। তনব, মকাধিড আক্রান্ত সে মল্ানকর েনিে এে তৃতী়োংি থোকের মকযে মকােও ল্িণ মিখা 
যা়ে ো, এ কারনণই ধে়েধেত ল্িণেুক্ত (পার্শ্ব-প্রবা ) পরীিা করা এত গুরুত্বপূণব। 
 
ক োভিডস  পরোস্ত  রসর্ নিয়নিত কটভটিং  রুন 
ধেখরো়ে ল্িণধব ীে মকাধিড পরীিাগুধল্ মেও়ো বা এগুধল্ আপোর বাধডনত পাওয়া স জ্ এবং আেরা 
আপোনক এটা আপোর সাপ্তাধ ক রুটিনের অংি েরকি উৎসাতহি কধর। 
 
যতে মকােও ল্িণ-েুক্ত পার্শ্ব-প্রবা  পরীিা ইধতবােক (পতজটিভ) মিখা়ে, িখে ফল্াফল্টি আপতে স্ব-
ধবধিন্ন োোর সে়ে আরও তেতিি হোর জেে এেটি ধপধসআর পরীিা েরার েরোর। 
 
আপোর যধি ল্িণগুধল্ যানক তনব ি়ো কনর স্ব-ধবধিন্নতা ধেনিব ধিকা অেুসরণ করুে এবং অেল্াইনে 
একটি ধপধসআর পরীিার বেবস্থা করুে বা একটি মটধটং মসন্টানর অোপন়েন্টনেন্ট বকু করনত বা আপোর 
বাধডনত একটি ধকট সরবরা  করার জ্েে 119 েম্বনর কল্ েরুে।  

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/free-and-convenient-rapid-covid-tests-now-available-everyone
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/free-and-convenient-rapid-covid-tests-now-available-everyone
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test


 
স্ব-ভিভিন্ন িওযোর েেয সহায়তা 
 
মকােও মকাধিড ল্িণ প্রযে থেখা তেকে বা মকাধিড পরীিার ফে পতজটিভ হকে, আপোর জেে ধেরাপি 
এবং িাধ়েত্বিীল্ কাজ্  'ল্ অেেনক রিা করার জ্েে অধবল্নম্ব ধেনজ্নক ধবধিন্ন করা। 
 
আেরা জ্াধে স্ব-ধবধিন্ন  ন়ে যাও়ো উনেে, অসুধবিা এবং আধযবক সমসোর কারণ  নত পানর। আপতে 
কাজ্ করনত ো পারনল্ কাউধিল্ আপোকে আধযবক স া়েতা ধিনত সিে  নত পানর থযকহিু আপোর স্ব-
ধবধিন্ন হোর প্রন়োজ্ে । আোনির কধেউধেটি  াব মযনক খািে এবং প্রন়োজ্েী়ে সরঞ্জােগুধল্র জ্েে 
জ্রুধর স া়েতা স  অধতধরক্ত স া়েতা পাওয়া যাকে।  

https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

