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17 জনু অবধি সাত ধিনন (23 জনু প্রকাধিত তনযের ধিধিনত) ব্রাইটন ও হ োভে নতুন 334 টি 
ককাধিড-19 হেইস হন়েনে - এর আনের সপ্তানহ 213 টি হেইস ধেল। এটো: 
  

• আনের সপ্তানহর হেভে ৫৪% বৃধি 
• প্রধত 100,000 বাধসন্দার মভযে সাপ্তাধহক হার 114.8 এর সমতুলে 
• িধিণ পূনবের কেন়ে কবধি যা প্রধত 100,000 জভে 57.5 ধেল 
• ইংলোনের হানরর কেন়ে কবধি, যা প্রধত 100,000 জভে 98.4 ধেল 

ব্রোইটন ও কিোসির জনয এর অরৃ্  ী? 
 
ককাধিড-19 এর ধনধিত হও়ো হেইভসর সংখ্ো এখ্নও িহনর বাড়নে এবং ইংলোনের িধিণ-পূবে অঞ্চভের 
মভযে হেসব এেোেোে সনবোচ্চ হার আমরো তোর এেটি।  
 
নতুন কবধিরিাে হেইস এখ্ন 15 কযনক 29 বের ব়েনসর মনিে রন়েনে। আমরা এখ্ন 30 কযনক 59 
বের বেসীভের মনিেও বৃধি কিখ্ধে। 
 
আমরা ককাধিড-19 এর জনে হাসপাতানলর চেচেৎসোর প্রন়োজন  বোর সংখ্ো়ে উনেখ্নযােে বৃধি হেখচিেো 
তনব সংক্রমহের  োর েমোভত এবং হবশী ঝুুঁ ধকপূণে কলাকনির েোইরোভস আক্রোন্ত  বোর ঝুুঁ ধক এড়ানত 
আমানির সকলনক এখ্নই কাজ করা উধেত। 
 
টি ো কদওযোর ফসল িোইরোে ধীর িসে 
 
এটি এখ্ন পধরষ্কার হন়ে কেনে কয ফাইজার, অোস্ট্রানজননকা বা মডোনো ককাধিড-19 টিেোর িটুি হডোজ 
আপনার দ্বোরো ককাধিড-19 িরা বা েধড়ন়ে কিও়োর ঝুুঁ ধক েমোে এবং গুরুতর করানের ধবরুনি উচ্চ 
স্তনরর সুরিা হেে। 
 
18 বের বা তার কবধি ব়েনসর সেে প্রাপ্তব়েস্করা এখ্ন তানির প্রযম টিকা চেকত সিম। তরুণ-
তরুণীহের টিেো হেবোর সুভেোগ হেবোর প্রযম সপ্তানহই তানির প্রযম টিেো হেবোর জেে েতজে বুধকং 
ধিন়েধেল বা তা উৎসো জেে। টিকার েইু হডোভজর মোঝখোভের সম়েও কধমন়ে আনা হন়েনে এবং ব়েস্ক 
হেোেজেভের মভযে আরও কবধি কলাক এখ্ন তানির ধিতী়ে কডাজ পাও়োর জনে কযােে। 
 
আমানির পুনরা িহনরর সবোধিক সুরিার জনে এবং ব্রাইটন ও কহািনক সুরধিত রোখভত আমরা িঢ়ৃিানব 
পরামিে ধিধি কয প্রনতেকনকই যত তাড়াতাধড় সম্ভব তানির টিকা বুক করা এবং িটুি িোকধসন কডানজর 
সম্পূণে ককাসেটি সম্পন্ন েরো উচেত।  
 
ধবনা অনুমধতনত যুক্তরানজে বসবাসরত কয ককউ সহ ইংলোনে ধবনিিী চেচজটর বো িিেনাযীরা, হেোচেড-
19 িোকধসন হেবোর অধিকারী।  
 
  



ক োর্োয এিং  ীিোসি আপনোর ক োভিড টি ো নেওযো যাবে 
 
• কমৌলসনকানের ব্রাইটন কসন্টার এবং কামসনস ককধমনে অোপন়েন্টনমনন্টর জনে এনএইেএস.ইউনক 

জাতী়ে বুধকং ধসনেমটি বেবহার কনর অনলাইহে বুক করুন।  
• ব্রাইটন করসনকাসে টিকািান ককনে একটি অোপন়েন্টনমন্ট বুক করনত 0300 303 8060 েম্বভর কল 

করুন 
• আপধন যধি ককানও মূল টিকা ককনে না কযনত পানরন তনব এই শুক্রবার, িধনবার ও রধববানর 

কমাবাইল িোকধসননিন কধমউধনটি সাধিে স কযনক আপধন প্রযম টিেোটি পোভবে - সম়ে, অবস্থান এবং 
বুধকংন়ের জনে এই পষৃ্ঠা়ে যান । 

• পধরবহননর অিাব আপনানক বোযো চেভত কিনবন না। আপনার অোপন়েন্টনমনন্ট েোবোর ককানও উপা়ে 
না যাকনল একটি ধনখ্রো়ে পধরবহন হসবো পোওেো েোভব। আরও ধবিি জোেোর জনে কসামবার কযনক 
শুক্রবার সকাল 10 টা কযনক িপুুর 1 টা এবং িপুুর 2 টা কযনক ধবকাল 5 টা পযেন্ত 0300 303 
8060 েম্বভর কফান করুন 

 
ভনরোপদ র্োকুে  
 
আমানির সবার এখ্নও কবধসক ককাধিড-19 সুরিা অিোসটি বজা়ে রাখ্া িরকার। আপনার িোকধসননর 
ধিতী়ে কডাজ চেভে যাকনলও এটি করুন। 
 
• আপনার পধরবার বা বোবভে কনই এমন কলানকর কযনক ধনরাপি িরূত্ব রাখ্ুন - ধিতনর এবং বাইনর 

উি়ে জোেগোেই।  
• বাধড় কযনক িনূর যাকাকালীন মুনখ্র আিািনগুধল পরুন, আপধন যধি পানরন তনব ধনধিত করুন হে 

এসব হেে নাক এবং মুখ্ উি়েনকই সঠিকিানব হেভে রোভখ।  
• ধন়েধমত হাত হযোে বা হোে কজল বেবহার করুন 
• িরজা এবং উইনো কখ্ালার মািেনম তাজা বাতাস সঞ্চালন েরভত ধিন - বাইনর থোেো বোড়ীর 

হেতর হথভে ধনরাপি 
• সপ্তোভ  ি'ুবার লিণ ীে এলএফধড পরীিা কনও়ো োধলন়ে যান 
• ককাধিড-19 এর প্রযম লিণ বা ইধতবােক এলএফধড পরীিার ফেোফে পোওেোর সানয সানয ধননজনক 

তোৎক্ষচেেিানব ধবধিন্ন করুন এবং একটি ধপধসআর পরীিা বুক করুন।  

 
 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/where-find-mobile-vaccination-service-week-23-27-june
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/where-find-mobile-vaccination-service-week-23-27-june

