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4 জনু অবধি সাত ধিননর মনিে (9 জনু প্রকাধিত তনযের উপর ধিধি কনর) ব্রাইটন অোন্ড হ ানি 
আমানির নতুন 82 টি হকাধিড-19 হকস  ন়েনে। এটা: 
  

• আনের সপ্তান র চেয়ে 44% বৃধি - আনের সপ্তান  56 টি চেস হযনক 
• প্রতি 100,000 বাধসন্দার সাপ্তাধ ক  ার 28.2 এর সমতুল্ে 
• িধিণ পূনবের হেন়ে কম যা প্রধত 100,000 জয়ে 31.7 ধেল্ 
• ইংল্োনন্ডর  ানরর হেন়ে কম, যা প্রধত 100,000 জয়ে 47.7 ধেল্ 

   
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
 
আমানির ি নরর হার হিনির অনোনে অঞ্চনল্র সানয সািারণিানব বাড়নে। আমরা এখনও পুনরা িধিণ 
পূবে এবং ইংল্োনন্ডর হেন়ে কম।  
 
ব্রাইটন ও হ ানির 60+ ব়েসীয়ের মনিে হকাধিনডর ধনধিত  ও়ো চেসগুধল্ এখনও কম রন়েনে এবং 
 াসপাতানল্ িধতে ও খুব কম। এটি টিকািান কমেসূেীটি কতটা কাযেকর তা হিখা়ে, কারণ এরা হয়েে 
এমন হল্ানকরা যারা সবনেন়ে িবুেল্ এবং সম্ভবত উি়েই িোকধসন হডাজ গ্র ণ কনরনেন। 
 
হকাধিনডর হকসগুধল্ তরুণ ব়েস্কনির মনিে সবনেন়ে দ্রুত বৃধি পানে এবং আমরা ধকনিার-ধকনিারীনির 
মনিে আরও হকস হিখধে। এটি অবাক করার মনতা ন়ে কারণ তারা এমন হল্াকজে যাাঁরা এখনও টিকা 
গ্র ণ কনরনধন এবং অনোনে ব়েসীয়ের মনতা, সম্ভবত তারা তানির এবং বনু্ধনির চেখা সাক্ষাৎ ও 
চেোয়েশা েরয়েে।  
 
এনএইেএস িোকধসননিন হপ্রাগ্রামটি দ্রুিেধতনত এধেন়ে েনল্নে এবং ২৫ বেনরর হবধি ব়েসী তরুণ 
প্রাপ্তব়েস্করা এখন তানির প্রযম টিোর জনে হযােে যারা বাধক প্রাপ্তব়েস্কনির ঠিে ধপেননই রন়েনে। তনব 
একবানর প্রনতেকনক টিকা হিও়ো সম্ভব ন়ে এবং স্লটগুধল্ এখনও সামননর সপ্তা গুধল্নত পাওো যায়ে।   
 
িেো ভেনগুভল ক োভিড িন্ধ  রসর্ েিোয়র্ো  সর 
 
হকাধিড ধননিে ধিকাগুধল্ ধিধযল্ করা যা আরও হবধি সামাধজক চেোয়েশার অনুমধত হি়ে আরও সংক্রামক 
হডল্টা ধরয়ের ভাইরাসটি েধড়ন়ে পড়ার সানয ধমনল্ যা এখন িাইরাসটির প্রধাে হেন (ধরে) বনল্ 
মনন করা  ়ে। আমরা চেয়সর বৃধি হিখনত পাধে কারণ হল্ানকরা এনক অপনরর সানয ধবনিষত বাধড়র 
তভিয়র চেোয়েশার সম়ে িাইরাস েধড়ন়ে পনড়। 
 
িটুি িোকধসননর সম্পূণে হকানসের পনর হডল্টা হিধরন়েন্ট স  ভাইরায়সর উপর িোকধসনগুধল্ খুব কাযেকর। 
তনব ব্রাইটন ও হ ািনক ধনরাপি রাখনত শুধু িোকধসনগুধল্ পযোপ্ত ন়ে। আপধন এখনও েইু টিোর 
োঝাোতঝ এটি হপনত এবং েধড়ন়ে ধিনত পানরন, এবং সম্পূণেিানব টিকা হিও়োর পয়রও যধিও ল্িণগুধল্ 
খুব কম তীব্র  নব। 
 
িোকধসননর সাফনল্ের জনে প্রন়োজনী়ে সমস্ত ধকেু আমরা োে তেয়ে এয়ে তেেন্ত্রে েরয়ি পাধর, অনেধিনক 
টিকা হিও়োর হপ্রাগ্রামটি িীনর িীনর সবার কানে হপ াঁোননার এতিয়ে েেয়ে।  
 



এর মনিে অন্তিুে ক্ত বেস্ত রাস্তা, োইয়রর পাটিে , োরতেতেউ এবং সু্কল্-পরবতী ক্লাবগুধল্র পািাপাধি 
হিাকান, বার এবং হরনস্তাাঁরাগুধল্র মনতা জা়েোগুধল্নত হযখাননই এবং যখনই হল্ানকরা এনক অপনরর 
োোোতে থায়ে চযখায়ে তেয়েেশোগুয়ো চেয়ে েো গুরুত্বপূেে। 
 
ক োভিডস  আিোর আমোসদর মজো নষ্ট  রসর্ কদসিন নো 
 
এই মহুুনতে  আমরা সবাই জাধন িাইরাসটির তেস্তার বন্ধ করনত কী করা উধেত। এটি োধল্ন়ে যাও়োর 
জনে আমানির হকবল্ মনন রাখা িরকার। 
 
• বাড়ী হযনক িনূর যাকাকাল্ীন মুনখর আোিনগুধল্ পরা, আপধন যধি পানরন তনব ধনধিত করুন চয 

তা আপোর নাক এবং মুখ উি়েনকই সঠিকিানব চেয়ে রায়খ।  
• ধন়েধমত  াত ধুয়েে বা  োন্ড হজল্ বেব ার করুন 
• আপনার পধরবার বা োেয়ে হনই এমন হল্াকনির হযনক ধনরাপি িরূত্ব রাখনু 
• িরজা এবং জাোো হখাল্ার মািেনম তাজা বাতাসক েোেে েরয়ি ধিন – োড়ীর োইয়র থাো 

চভিয়রর হেন়েও ধনরাপি।  
• বাধড়নত বা সপ্তান  ি'ুবার ল্িণমুক্ত (এল্এফধড) পরীিা ধনন এবং ফল্াফল্টি হনধতবােক এবং 

ইধতবােক উি়েই জানান 
• হকাধিড-19 এর প্রযম ধেহ্ন বা ইধতবােক এল্এফধড পরীিা়ে, তাত্ক্িধণকিানব ধননজনক ধবধেন্ন 

করুন এবং একটি ধপধসআর পরীিা বুক করুন 
• যত তাড়াতাধড় সম্ভব আপনার প্রযম টিকা অোপন়েন্টনমন্ট বুক করুন 
• উি়ে টিকার হডাজ তেে - প্রযম টিো িাল্ সুরিা চেে তনব িোকধসনগুধল্ সম্পূণে কাযেকর  ও়োর 

জনে উি়ে হডাজ প্রন়োজন 
• আপনার টিকা হিও়োর পনর সেে হকাধিড সুরিা ধননিে ধিকা বজা়ে রাখা োধল্ন়ে যান 

 
 
 


