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28 শে শে পর্যন্ত সাত দিনের েনযে (২ জেু প্রকাদেত তনযের দিদিনত) ব্রাইটে অ্োন্ড শ ানি আোনির 
েতুে 56 টি শকাদিড-19 শকস  ন়েনে। এটা: 
  

• আনের সপ্তান র চেয়ে 71% বৃদি - আনের সপ্তান  33 টি চেইস ছিল 
• প্রদত 100,000 বাদসন্দার সাপ্তাদ ক  ার 19.3 এর সেতুল্ে 
• িদিণ পূনবের েনতা যা প্রছি 100,000 জয়ে 20.7 দেল্ 
• ইংল্োনন্ডর  ানরর শেন়ে কে, যা প্রছি 100,000 জয়ে 30.9 দেল্ 

   
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
 
আনের সপ্তান  দেদিত  ও়ো চেইসগুছল চেয়ে 71% বৃদি র্া  ঠাৎ তীব্র বৃদির েনতা শিখা়ে। তনব 
সাম্প্রদতক সপ্তা গুদল্নত সােদিক সংখো তুল্োেূল্কিানব কে যাকা়ে, সাোেে বদৃি বড় েতাংনের 
পদরবতে ে দ সানব চেখা র্াে। এই সপ্তান  আেরা আনের সপ্তান র তুল্ো়ে 23 টির চেশী হয়েয়ি তনব 
েতাংনের দিক শযনক এটি 71% বৃদি। আেরা ল্কডাউেটি স জ কনর শিও়োর কারনণ সপ্তান  সপ্তান  
 ানরর পদরোণ আরও বাড়নত যাকনব বনল্ আেরা আো করনত পাদর। 
 
েত সপ্তান , চরায়ের সবোদযক বৃদি  'ল্ তরুণ বা যুবক ও প্রাপ্তেেস্ক যুবকনির েনযে যারা এখেও টিকা 
পােদে। 60+ ব়েনসর শোষ্ঠীনত এই  ার প্রদত এক  াজানর 1.9  এর ময়িা খুব কে যানক। এটি দবনেষত 
তাৎপযেপূণে কারণ এই ব়েনসর শবদেরিাে শল্ানকর উি়েই িোকদসে ি ণ কনরনেে, যা শিখা়ে শয 
িাইরাসগুদল্ দে়েন্ত্রনণ িোকদসেগুদল্ কতটা কাযেকর। 
 
সাধারণ সতর্ক তাগুল া িুসল যোসিন নো 
 
িোকদসেগুদল্ শকাদিনডর প্রসারণ হ্রাস করনত খুব কাযেকর প্রোদণত  নে তনব ব্রাইটে ও শ ািনক 
দেরাপি রাখনত শুধু টিোই যনযষ্ট ে়ে। 
 
 াত, েুখ, স্থাে, চখালা বাতাস এবং রুটিে পরীিা, শকাদিড সুরিা দেনিে দেকাে অ্তেন্ত গুরুত্বপূণে দ সানব 
রন়ে শেনে যখে এেএইেএস িোকদসনেেে শপ্রািােটি সেল ব়েনসর শোষ্ঠীগুদল্নত শপ ৌঁোনোর জেে প্রোর 
শুরু কনরচি - এেেদক যারা িোকদসে ছেয়েয়িে তানির শিনেও। 
 
িাইরাস েদড়ন়ে পড়া বন্ধ করনত আোনির অ্বেেই ছেয়নাক্ত োজ োদল্ন়ে শযনত  নব: 
 
• বাসা শযনক িনূর যাকাকাল্ীে মাস্ক ো ছেিু ছেয়ে েুখ চেয়ে রাখুে, যদি পানরে তনব দেদিত করুে 

চর্ এগুদল্ দ্বারা োক এবং েুখ উি়েিানবই চেয়ে রাখা  ন়েনে।  
• দে়েদেত  াত শযা়ো বা  োন্ড শজল্ বেব ার করুে 
• আপোর পদরবার বা োেয়ল শেই এেে শল্াকনির শযনক দেরাপি িরূত্ব রাখেু 
• িরজা এবং জাোলা শখাল্ার োযেনে তাজা বাতাস সঞ্চাল্ে েরয়ি দিে – োড়ীর বাইনর বাদড়র 

চেিয়রর শেন়ে দেরাপি।  



• বাদড়নত বা োইয়র সপ্তান  ি'ুবার ল্িণেুক্ত (এল্এফদড) পরীিা ছেে এবং ফল্াফল্টি শেদতবােক 
এবং ইদতবােক উি়েই দরনপাটে  করুে। 

• আপোর যদি শকাদিড-19 এর শকােও ল্িণ বা ইদতবােক এল্এফদড পরীিার ফল যানক, অ্দবল্নে 
দেনজনক দবদেন্ন করুে এবং একটি দপদসআর পরীিা বকু করুে। 

• যত তাড়াতাদড় সম্ভব আপোর প্রযে টিকা অ্োপন়েন্টনেন্ট বুক করুে। 
• উি়ে টিকা শডাজ ছেে - প্রযে টিোর চ াজ িাল্ সুরিা প্রিাে কনর তনব িোকদসেগুদল্ সম্পূণে 

কাযেকর  ও়োর জেে উি়ে শডাজ প্রন়োজে।  

 
সনবোিে সুরিা দিনত প্রদতটি সুরিা বেবস্থা এনক অ্পনরর সানয সদিদল্তিানব কাজ কনর। 
 
িেো ভেসনশন - ক োেৃ কশষ র্রুন 
 
আেরা যানির পেন্দ কদর তানির রিা করনত এবং এেএইেএস এর উপরু োপ ো োড়ায়ি এটি 
গুরুত্বপূণে শয প্রনতেক সিে বেদক্তরা প্রস্তাদবত িটুি শডাজ টিকা ি ণ েয়রে।  
 
বতে োনে যুক্তরানজে শয দতেটি িোকদসে পাও়ো যা়ে শসগুদল্ িটুি চ ায়জ কাজ করার জেে ততদর করা 
 ন়েনে। িটুি শডাজ চেো আপোর েরীর চেয়ে োইরায়সর ছেরুয়ে আরও েদক্তোল্ী, িাল্ প্রদতনরায 
িেতা তিছর েয়র এবং িীর্েস্থা়েী সুরিা চেে। 
 
আপোর প্রযে টিকা বুক করার জেে যদি আপোনক আেন্ত্রণ জাোনো  ়ে ছেন্তু িা ো েয়র োয়েে 
িয়ে এখেও শবদে শিরী  ়েদে, আেন্ত্রণটি শখাল্া যাকনব। অ্েল্াইনে বুক করুে বা 119 েেনর কল্ 
করুে। র্ারা েূল্ টিকা শকন্দ্রগুদল্নত শযনত পানরে ো এেে চলােয়ের কানে টিো শপ ৌঁনে শিও়োর জেে 
সমায়জ পদরিেেে করা ভ্রােেোণ টিকা সাছেয স দিন়ে প্রনতেনকর পনি এটি যতটা সম্ভব সহজ করার জেে 
আেরা সবোত্মক শেষ্টা করদে। যদি আপোর টিকা চেয়ে চর্য়ি শকােও অসুছেধা যানক তনব শয সেস্ত 
শল্ানকর র্ািাোয়ির সুছেধা শেই তানির জেে একটি দবোেূনল্ে পদরব ণ সাছেয স শসােবার শযনক শুক্রবার 
সকাল্ ১০টা শযনক িপুুর ১টা এবং দবনকল্ ২টা চেয়ে ৫টা পযেন্ত 0300 303 8060 এ েেনর চফাে 
েয়র বুক করা যা়ে।  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

