
ক োভিড-19 ক সের উপর ভিভি  সর জনস্বোস্থ্য টিম  র্তৃ   েোপ্তোভি  ভিিতভর্ 

1 জলুোই 2021 

25 জনু অিভি 7 ভিসনর মসিয (30 জনু প্র োভির্ র্সযযর উপর ভিভি  সর) আমোসির ব্রোইটন ও 
হ োকি নরু্ন 533 টি হ োভিড-19 ক ে ভনভির্ িস়েভিল – যো আসের েপ্তোসির 338 টি হ স হেক  
কিভি। এটো: 

• আগের সপ্তাগের চেয়ে 59% বৃদ্ধি 
• প্রদ্ধি 100,000 জন বাদ্ধসন্দার ময়যে 184.6 এর সাপ্তাদ্ধেক োগরর সমিুল্য 
• দদ্ধিণ পূগবের চেগ়ে চবদ্ধি যা প্রতি 100,000 জয়ন 88.1 দ্ধিল্ 
• ইংল্যাগের োগরর চেগ়ে চবদ্ধি, যা প্রতি 100,000 জয়ন 149 দ্ধিল্ 

ব্রোইটন ও কিোসির জনয এর অযৃ  ী 

আমরা এখনও দদ্ধিণ-পূগবের সগবোচ্চ োগরর ময়যে রয়েতি  

15 চেগক 29 বির ব়েসীয়ের ময়যে চকসগুদ্ধল্ দ্রুি বৃদ্ধি পাগে িগব আমরা 60 বিগররও চবদ্ধি 
ব়েসী সকল ব়েগসর গ্রুগপর ময়যে বৃদ্ধি চদখগি পাদ্ধে। আমরা িেগরর প্রদ্ধিটি অঞ্চগল্ চকসগুদ্ধল্ 
চদখদ্ধি। চসৌভাগ্েবশি, োসপািাগল্র তেতকৎসার প্রগ়োজন এমন চল্াগকর সংখযা খুব কম রগ়েগি যা 
চদখা়ে চয টিকা কমেসদূ্ধে সংক্রমণ এবং োসপািাগল্ ভদ্ধিে র মধ্যকার সংগযােগক দবুেল্ কগর দ্ধদগে। 

িেরগক সুরদ্ধিি রাখগি, সু্কল্-কগল্জগুদ্ধল্ চখালা রাখয়ি এবং আমাগদর িেগরর আদ্ধিগে়েিার স্থানগুদ্ধল্ 
(পাব, চরসু্টয়রন্ট ইিোতে) এবং বোপক বযবসাদ্ধ়েক উন্নদ্ধিগি সো়েিা করগি আমরা দ্ধিনটি কাজ 
করগি পাদ্ধর। 

টি ো ভিন 

প্রেম এবং সবোগে, আমাগদর প্রগ়োজন যারা এখনও টিকা চনন নাই িারা যি িাডািাদ্ধড সম্ভব 
টিকা তনন। িেগর ১৮-৩৯ ব়েগসর প্রা়ে অগধ্েকই টিকা চনন নাই। 18 বির বা িার চবদ্ধি 
ব়েসীগদর প্রগিযকগক এখন টিকা চদও়ো চযগি পাগর। 

আপতন যদ্ধদ আপনার প্রেম চ াজ না তনয়ে থায়কন িগব এখনই অনল্াইগন বুক করুন বা এই 
সপ্তাোগে চোভ ল্নস, চসন্ট দ্ধপটাসে োেে  বা চরসগকাগসে ও়োক-ইন চসিগন যান । 

এটি আপনার দ্ধদগনর খুব চবদ্ধি সম়ে চনয়ব না এবং আদ্ধম দ্ধনগ়োেকিে াগদরও অনুগরাধ্ করদ্ধি চয 
আপনার কমীরা িাগদর ভযাকদ্ধসনটি তনয়ি চযন দ্ধকিুটা সম়ে িুটি দ্ধনগি পাগর িা দ্ধনদ্ধিি করার 
জনয। এটি আপনার বযবসাগ়ের জনে উপকারী েগব কারণ আপনার স্বাস্থযবান কমী প্রগ়োজন এবং 
এটি আপনার োেকগদরও উপকৃি করগব। 

আপনার যদ্ধদ ভযাকদ্ধসগনর দটুি চ াজও োগক িগব দ়ো কগর মগন রাখগবন চয আমরা চয সমস্ত 
আেরণ চময়ন েলা দ্ধিগখদ্ধি চসগুদ্ধল্ বজা়ে রাখয়ি হয়ব: 

• আপনার দরূত্ব বজা়ে রাখনু 
• আপনার মুখ এবং নাকটিগক চেস মাস্ক দ্ধদগ়ে চেয়ক রাখুন দ্ধবগিষি যখন আপদ্ধন 

চকনাকাটা করচবন 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-vaccination-sites-week-1-4-july


• হোন্ড সযাদ্ধনটাইজার বযবোর করুন 
• চযখাগন পাগরন চসখাগন বাইগর সামাদ্ধজকিা করুন 
• দ্ধভিগর ি়ে জয়নর দ্ধন়েম চময়ন েলনু। 

2. পরীক্ষো চোভলস়ে যোন 

আমাগদর পরীিা োদ্ধল্গ়ে যাও়ো দরকার যাগি চকাদ্ধভগ র চরাগ্ীরা স্ব-দ্ধবদ্ধেন্ন েগ়ে আরও সংক্রমণ বন্ধ 
করগি পাগরন। ভযাকদ্ধসগনিন চপ্রাোমটি এখনও োল্ ুআয়ি এবং আমাগদর নিুন রূপগুদ্ধল্ দ্ধবকাি চরাধ্ 
করা দরকার যা আরও সংক্রামক েগি পাগর বা ভযাকদ্ধসনগুদ্ধল্ কম কাযেকর হয়ি পাগর। 

দ়ো কগর, আপনার বা যার সাগে ঘদ্ধনষ্ঠ চযাোগযাে রগ়েগি এমন কায়রা ল্িণগুদ্ধল্ থাকয়ল, ইদ্ধিবােক 
পরীিার ফল চপয়ল বাইগর যাগবন না। আপনাগক অবিযই বাদ্ধডগি োকগি েগব, একটি পরীিা তনয়ি েগব 
এবং সামাতজকিা অনে চকান সময়ের জনে স্থতগ্ি করগি েগব। 

ক্রমবধ্েমান চকসগুদ্ধল্র সাগে এটি ক্রমবধ্েমানভায়ব গুরুত্বপূণে চয আমরা চযন উপল্দ্ধি কতর চয না চজয়ন 
আমরা চকাদ্ধভ  িদ্ধডগ়ে দ্ধদদ্ধে না। সপ্তাগে দ'ুবার ল্িণ-মুক্ত পরীিা োদ্ধল্গ়ে যান - দ্ধবগিষি যদ্ধদ 
আপদ্ধন কাজ করগি চবগরান বা বনু্ধগদর সাগে চদখা কয়রন।  

দ্ধেদ্ধেি েগবন না, যদ্ধদ আপনার ইদ্ধিবােক চকাদ্ধভ  পরীিার েল্ােল্ ে়ে - স্ব-দ্ধবদ্ধেন্ন েগ়ে দ্ধনগজর আে 
হারায়ল £500 পযেে আদ্ধেেক সো়েিা পায়বন ও এর পািাপাদ্ধি আমাগদর কতমউতনটি হাব চেগক বাস্তব বা 
মঙ্গল্জনক সহােিা পায়বন যদ্ধদ আপদ্ধন কাজ করগি অিম েন।" 

৩. আপভন যখন েোমোভজ তো  রকেি র্খন েঠি িোসি ভনসিৃভি ো অনুেরণ  রুন 

জািী়ে প্রবণিাগুদ্ধল্ চদখা়ে চয চকাদ্ধভগ র োর আরও চবদ্ধি অল্পবেসীয়ের বসবাগসর জা়েোগুদ্ধল্গি বদৃ্ধি 
পাগে, চযখাগন প্রেুর চদাকান, বার, চরগস্তাোঁরা ও কযাগে এবং এমন জা়েো আয়ি চযখায়ন পযেটকরা যান।  

ব্রাইটন এবং চহাভ এর সব - আংদ্ধিকভায়ব যা আমাগদর িেরগক এি বড় কগর িুগল্দ্ধিল্ - িগব এ 
কারগণই আমরা সবাই এখন একটি বাস্তব এবং গুরুির সমসোর মুগখামুদ্ধখ েগ়েদ্ধি। 

িেগর খাও়োর এবং পান করার জনয অগনক আকষেণী়ে এবং দ্ধবদ্ধেত্র জা়েো রগ়েগি এবং আমরা চদখদ্ধি 
সাম্প্রদ্ধিক সপ্তােগুদ্ধল্গি আরও চবদ্ধি চল্াক এগুদ্ধল্ উপগভাে করগিন িগব দভুে ােযক্রগম, আমরা এই সমগ়ের 
মগধ্য সামাদ্ধজক চযাোগযাগের সাগে যুক্ত ক্রমবধ্েমান সংখযক চকসও চদগখদ্ধি। 

আমরা আমাগদর আদ্ধিগে়েিার স্থানগুদ্ধল্গক যোসম্ভব সরুদ্ধিি রাখগি সো়েিা করদ্ধি এবং চযখাগন চরাগ্ 
িড়ায়নার সায়থ চকান বযবসাগ়ের সম্পকক  রগ়েগি চসখায়ন আমরা িাগদর পরামিে দ্ধদদ্ধে যাগি িারা সব 
সঠিক পদগিপ দ্ধনগি পাগরন। িাগদর সকল োেকগদর এবং িাগদর কমীগদর রিা করগি যারা কগ ার 
পদ্ধরশ্রম করগিন িাগদর ধ্নযবাদ জানাই। 
 
চযখায়ন সঠিক চকাদ্ধভ  দ্ধনরাপদ আেরণগুতল বহাল রগ়েগি, চসইসব জােগ্াগুতল আমাগদর উপগভাে করার 
জনয দ্ধনরাপদ। 
 
িগব আদ্ধম আবারও চজার তেতি চয আমরা যারা একা বা বনু্ধবান্ধচবর গ্রুপ তহয়সয়ব চদখা করার 
পদ্ধরকল্পনা করতি, আমরা আমাগদর সপ্তায়হ েইুবার পরীিা কগর িেগরর বার এবং চরগস্তাোঁরাগুদ্ধল্গক দ্ধনরাপদ 
স্থায়ন পদ্ধরণি করগি সো়েিা করগি পাদ্ধর। 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing%3e
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-test-and-trace-support-payments
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else


আমরা যখন অনযগদর সাগে তমতলি েই িখন আমরা যদ্ধদ দ্ধন়েমগুদ্ধল্ যোযেভাগব অনুসরণ কদ্ধর িগব 
আমরা সকগল্ এগক অপরগক সুরদ্ধিি রাখগি এবং আমাগদর িেরগক চসয়র উঠয়ি ও আবার সেল হয়ে 
উঠয়ি সো়েিা করগি পাদ্ধর। 


