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10 জনু অবধি সাত ধিননর মনিে (15 জনু প্রকাধিত তনযের উপর ধিধি কনর) আমানির ব্রাইটন ও 
হ োভে 213 টি নতুন ককাধিড-19 হেস সনোক্ত হন়েনে – যো আনের সপ্তানহর 82 টির কেন়ে কবধি। এটো: 
  

• আনের সপ্তানহর হেভে 160% বৃধি 
• প্রধত 100,000 জন বাধসন্দার মভযে সপ্তানহ 733 এর সমতুল্ে 
• িধিণ পূনবের কেন়ে কবধি যা প্রতি 100,000 জভন 41.2 ধেল্ 
• ইংল্োনের হানরর কেন়ে কবধি, যা প্রতি 100,000 জভন 72.7 ধেল্ 

ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
 
েত মানস কবন়ে ওঠা এবং েভম যোবোর পনর, এই সপ্তানহ আমানির িহনর ককাধিড-19 এর ধনধিত হও়ো 
হেইস হঠাৎ কনর তীব্র বৃধি কপন়েনে। 
 
এই সপ্তানহ করকডে  েরো কবধিরিাে কিনেই ৫০% এর কবধি হরোগ সনোক্ত  ভেভে ১৫ কযনক ২৫ বের 
ব়েসী তরুণনির মনিে যারা এখনও টিকা পানধন। 
 
যধিও নতুন কডল্টা েেোতরভেন্ট এবং ল্কডাউন ধবধিধননেনির ধিধযল্তার কারনণ ককস করট কিিজনু়ে 
বা়েনে, আমানির স্থানী়ে বৃধি জাতী়ে প্রবণতানক োধ়েন়ে কেনে। 
 
সবোধিক িবুেল্ 60+ ব়েহসর হ োেভের মনিে হারগুধল্ কম রন়েনে। তনব আরও িবুেল্ বাধসন্দানির মভযে 
িাইরাস েধ়েন়ে প়ো বন্ধ করনত আমানির যুবক-যুবতী সহ সকল্ ব়েনসর কিনে ককস কম রাখার জনে 
আমানির যযাসািে কেষ্টা করা উধেত। 
 
েোিধোনর্ো: ক োভিড িন্ধ  রুন 
 
এখন কযনহতু আরও সংক্রামক কডল্টা কেন (যরণ) আমানির সানয রন়েনে, ধন়েধমত ল্িণমুক্ত পরীিা, 
টিকা এবং ককাধিনডর ধননিে ধিকা আরও কবধি গুরুত্বপূণে। 
 
ল্িণ-মুক্ত পার্শ্ে প্রবাহ পরীিা (হ টোরো  হলো হটতটিং) সাম্প্রধতক স্থানী়ে ককসগুধল্ সনাক্ত কনরনে। 
প্রাযধমক সনাক্তকরনণর অযে হ'ল্ ককাধিড এবং তানির সিংস্পভশে আসো বেধক্তরা িাইরাসটির তবস্তোর িীর 
করনত স্ব-ধবধিন্ন করনত সিম  ওেো। 
 
প্রোপ্ত িোকধসনগুধল্র সম্পূণে ককাসে ককাধিনডর ধবরুনি েরম সুরিা প্রিান কনর - কডল্টা কিধরন়েন্ট সহ। 
এই সপ্তানহ নতুন েনবেণা প্রকাধিত হন়েনে যানত কিখা যানি কয িটুি কডাজ হাসপাতানল্ িধতে র ধবরুনি 
অতেন্ত কাযেকর 
 
আমরা জাধন কয কল্ানকরা ঘন ঘন ঘধনষ্ঠ কযাোনযানে সামাধজকীেিো করার সম়ে প্রেুর সংক্রমণ ঘনট 
যানক। 
 
ককাধিড িাইরাস আমানির র্শ্ানসর কণা়ে েধ়েন়ে পন়ে যখন আমরা কযা বধল্, কাধি এবং হাধস – এই 
ধনবন্ধটি তা বোখো কনর কল্ানকরা যখন এনক অপনরর সানয ঘধনষ্ঠ কযাোনযাে রানখ তখন এই কণায 
র্শ্াস কনও়োর মািেনম এই করােটি  বোর ঝুুঁ ধক যানক। এ কারনণই যখন আপধন অনে বেধক্তর সানয 
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যানকন তখন 'হাত, মুখ, স্থান, তাজা বাতাস' ধননিে ধিকা মনন রাখা এত গুরুত্বপূণে - ধিতনর এবং বাইনর 
উি়ে কিনে। 
 
ক োভিডস  আিোর আমোসদর আনন্দ নষ্ট  রসর্ কদসিন নো 
 
• বোড়ীকত বা সপ্তানহ ি'ুবার ল্িণমুক্ত (এল্এফধড) পরীিা ধনন এবং ফল্াফল্টি কনধতবােক এবং 

ইধতবােক উি়েই জানান 
• ককাধিড-19 উপসনেের প্রযম ল্িণ বা ইধতবােক এল্এফধড পরীিার সানয সানয ধননজনক সোভে সোভেই 

ধবধিন্ন করুন এবং একটি ধপধসআর পরীিা বুক করুন 
• আপনার পধরবার বা বোবভ  কনই এমন কল্ানকর কযনক ধনরাপি িরূত্ব রাখুন - ধিতনর এবং বাইনর 

উি়েই 
• বাধ়ে কযনক িনূর যাকাকাল্ীন মুনখর আিািনগুধল্ পরুন, আপধন যধি পানরন তনব তা পরো ধনধিত 

করুন এবং িো যোভি নাক এবং মুখ উি়েনকই সঠিকিানব হেভে রোভে িো তনতিি েরুন।  
• ধন়েধমত হাত হযোন বা হোে কজল্ বেবহার করুন 
• িরজা এবং জোনো ো কখাল্ার মািেনম তাজা বাতাস সঞ্চাল্ন েরভি ধিন - বাইনর বোড়ীর হেিভরর 

কেন়ে ধনরাপি 
• যত তা়োতাধ়ে সম্ভব আপনার প্রযম টিকার অোপন়েন্টনমন্ট বুক করুন 
• উি়ে টিকার কডাজ তনন - প্রযম টিেো িাল্ সুরিা সরবরাহ কনর তনব িোকধসনগুধল্ সম্পূণে 

কাযেকর হও়োর জনে উি়ে কডাজ প্রন়োজন। 
• আপনার টিকা কিও়োর পনর তসে  ককাধিড সুরিা ধননিে ধিকা বজা়ে রাখা োধল্ন়ে যান।  


