
ক োভিড-19 ক ইসের উপর ভিভি করর জনস্বারযের দল কর্তৃ ক সাপ্তাভিক ভিিতভর্ 
 
9 জলুাই 2021 
 
4 জলুাই পর্যন্ত সাত দিনে (9 জলুাই প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমানির কানে ব্রাইটে অ্োন্ড 
হ ানি 1,275 টি েতুে ক োভিড-19 হকস ধরো পড়েড়ে - যো আনের সপ্তান র 691 টি ক ইড়ের কেড়ে 
কেশী। এটো: 
 

• আনের সপ্তান র কেড়ে 84.5% বৃদি 
• প্রভি 100,000 বাদসন্দার সাপ্তাদ ক  ার 438.3 এর সমতুলে 
• িদিণ পূনবযর হেন়ে হবদি র্া প্রদত 100,000 জড়ে 192.9 দেল 
• ইংলোনন্ডর  ানরর হেন়ে হবদি, র্া প্রভি 100,000 জড়ে 275.6 দেল 

 
ব্রাইটন ও হিারির জনে এর অরৃ্ কী 
 
িটুি েতুে লিণহীে ড্রপ-ইে দপদসআর হমাবাইল হটদটং ইউদেট, একটি কহোি সীফ্রনের দপস টোেুনত 
এবং আড়র টি জদুবদল স্ক়োনর, জদুবদল লাইনব্রদরর সামনে, এখে আরও হকাদিড হকস সোক্ত করনত এবং 
সংক্রমনণর ঝুুঁ দক হ্রাস করনত স া়েতা োলু করা  ন়েনে। 
 
18-29 িছর িয়সীরদর সকলরক কল করা িরে 
 
স্থােী়েিানব, তরুণনির মনযে হকসগুদল দ্রুত হবন়েনে তাই আমরা আমানির িটুি েতুে পরীিার 
সাইটগুদলর মনযে একটিনত লিণদব ীে দপদসআর পরীিা দেনত 18-29 বেনরর ে ল ব়েনসর হলাকজেহক 
অ্েুনরায করদে। এটি আপোনক িাইরাস আনে দকো তা জাদেন়ে হিনব র্ানত আপদে স্ব-দবদিন্ন  ন়ে 
প়েনত পানরে এবং সংক্রমনণর িৃঙ্খলা িঙ্গ করনত স া়েতা করনত পানরে। 
 
দেদন্তত  নবে ো, র্দি আপোর হকাদিড পরীিার ফলাফল ইদতবােক  ়ে - আপদে আদযযক সা ানর্ের 
জেে আনবিে করনত পানরে - র্দি আপদে স্ব-দবদিন্ন  ন়ে হবতে  াদরন়ে হফনলে। 
 
প্রদতদিনের ঘনরা়ো কাজগুদলনত স া়েতা করনত এবং আপভে হকমে অ্েিুে  রড়েে তাকি েোহোযয  
করার জেে আমানির  ভিউভেটি হোে কেড়  বেব াদরক বা সুস্থ েো োর েযোপোড়র েহোেিো পোওেো যোড়ে। 
 
নরু্ন ওয়াক-ইন ভপভসআর পরীক্ষার সাইটগুভল হকার্ায় এিং হসগুভল কখন হখালা িরি? 
 

• পীে স্ট্যোেু, কহোি দসফ্রে: দপুুর 12টো – েন্ধ্যো 7 টা, প্রদতদিে (রদববার 11 জলুাই হযনক) 
• জদুবদল স্ক়োর, লোড়েরীর পানি: হসামবার-িদেবার, সকাল 10 টা হযনক ভে োল 5 টা এবং 

রদববার, সকাল 11 টা হযনক ভে োল 5 টা পর্যন্ত 
 

আমার ভপভসআর পরীক্ষা হকন হনওয়া উভির্? 
• 3 জনের মনযে 1 জকের হকাদিড যাকনত পানর এবং িোরো েো কজড়ে এটিনক েদ়েন়ে দিনত 

পানরে। 
• লিণদব ীে দপদসআর হটটগুভল দ্রুত হকসগুদল সেোক্ত করনব র্ানত আপদে স্ব-দবদিন্ন হড়ি এেং 

এর প্রসার বন্ধ করনত পানরে। 
• ি নরর প্রনতেকনক এখেও টিকা হিও়ো  ়ে োই, এখেও অ্রদিত হলাক রন়েনেে র্ারা হকাদিড 

আক্রোন্ত হড়ল খবু অ্সুস্থ  ন়ে পেড়ি পানরে। 
• র্দি হকাদিনডর  ারগুদলক  বা়েনত হিও়ো  ়ে, তনব েতুে ধরড়ের িোইরোড়ের ঝুুঁ দক রন়েনে। 

https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else


• 18-29 বের ব়েসীনির হিনে হকসগুদল দ্রুত বা়েনে। 
• েেরীর অ্নেকগুদল বার, কোনফ, হরন্াুঁরা এবং পাব েত কন়েক সপ্তান র মনযে বন্ধ করনত 

 ন়েদেল এবং হসই সকল ব়েনসর কমীনির হকাদিনডর েংস্পড়শে আেোর কারনণ বা স্ব-দবদিন্ন 
 ও়োর কারনণ আরও ভেপড়দর ঝুুঁ দকর মনযে রন়েনে। 

 
হকাভিরের ভিস্তার হরারে আমরা সকরলই ভনরর্ পাভর এমন সিরিরয় গুরুত্বপরৃূ্ পদরক্ষপটি কী? 
 
িোকদসে হপ্রাগ্রাম একটি িিুয ান্ত সাফলে এবং সংক্রমণ, গুরুতর অ্সুস্থতা এবং কলোড় র  াসপাতানল 
যোওেোর সংনর্ােনক িবুযল করনে। 
 
র্দি আপোর প্রযম টিকা ো কেেো যানক তনব ি়ো কনর র্াে এবং র্ত তা়োতাদ়ে সম্ভব এটি ভেে।  
 
সুদবযাজেক, হকােও অ্োপন়েেনমে েোেো, হকােও  োগজপত্র েোেো িোকদসে কদেোর হসিে এখে ব্রাইটে 
অ্োন্ড হ ানি প্রদতদিে হখালা আনে। উইকএনন্ড তারা ব্রাইটে হরসনকাসয এবং হ াি লনে েোড় ে এবং 
হসামবার 12 জলুাই হযনক ড্রপ-ইে হসিেগুদল ব্রাইটে হসোর এবং অ্েোেে হমাবাইল হলানকিনেও 
(স্থোড়ে) হখালা যাকনব। 
 
র্দি আট সপ্তা  আনে আপোর প্রযম টিকা কেেো হড়ে যানক এবং আপোর দিতী়েটি পাও়োর অ্নপিা়ে 
যানকে তনব আপদে এখেই ও়োক-ইে হসিেগুদলনত এটি ভেড়ি পানরে। 
 
আপোর বনু্ধেোন্ধ্ে এবং পদরবারনক তানির টিকা কেও়োর জেে েোহোযয  রড়ি কটক্সট পাঠাে। 
 
এই অ্দযনবিেগুদলর সম্ দববরণ www.sussexhealthandcare.uk/get-my-jab এ পাও়ো র্ানব" 
 
সু্কল এিং ভিক্ষার্ী 
 
ে ল বাবা-মা এবং হক়োরার এবং তানির েোড়পোটে  েোেল, এবং দবনিষত সু্কল এবং কনলজগুদলনত 11-18 
বেনরর বাচ্চানির এখেও সপ্তান  ি'ুবার বাদ়েনত লোটারাল হলা দডিাইস (এলএফদড) পরীিা হেও়ো 
উদেত এবং ফলাফলগুদল দরনপাটয  করা উদেত। েোিোড়রর েুটিনত এই  োজ েোল ুযাকনব। 
 
ভনয়ম এিং পরামিৃ অনুসরর্ করুন 
 
ব্রাইটে ও হ াি বেবসান়ের জেে ক োলো - এবং আমরা সকনলই র্দি দবদয এবং পরামিয অ্েুসরণ কনর 
েদল তনব আমরা ি রটি আিোড়দর র্া কদে তা উপনিাে করনত সিম  ব।  
 
েোধোরণ  োজ 
 

• আপদে র্দি সিম  ন়ে যানকে তনব বে্ দিন়ের জা়েোগুদলর দিতনর যাকাকালীে মুখটি কেড়  
রাখুে। 

• আপোর পদরবার বা েোড়পোটে  েোেড়ল যোরো েোই িোড়দর হযনক 2 দমটার িনূর যাকুে। 
• হর্খানে এটি সম্ভব ে়ে, মুনখর আিািে পরার মনতা অ্দতদরক্ত সতকয তা স  1 দমটার িনূর 

যাকুে। 
• দে়েদমত এবং কমপনি 20 হসনকনন্ডর জেে আপোর  াত যুন়ে দেে। 
• পাবদলক ইেনডার অ্ঞ্চলগুদলকি িালিোড়ে বা়েুেলােল  রড়ি ভদে 

 
পরীক্ষা  রো 

http://www.sussexhealthandcare.uk/get-my-jab


 
• দবোমূনলে দি-সাপ্তাদ ক দ্রুত লোটারাল হলা দডিাইস (এলএফদড) পরীিা দেে, হর্ দকটগুদল 

এমে হলাকনির জেে যোড়দর ক োদিড-19 এর লিণ হেই, েোেীড়ি েোড় ে এেং র্দি ইদতবােক 
 ়ে তনব ভেড়জড়  আলািা  রুে। 

• অ্েলাইে বা হকােও ফামযাদস হযনক দবোমূনলে এলএফদড দকট ভেে। 
• আপোর ফলাফলগুদল হরকডয  করুে - এবং র্দি এটি ইদতবােক  ়ে তনব ি়ো কনর ফলাফলটি 

দেদিত করনত অ্দবলনে একটি দপদসআর পরীিা বুক করুে । 
• এবং আপোর লিণগুদল যাকনল - র্তই  ালকা হ াে ো হকে - ি়ো কনর একটি দপদসআর 

পরীিা করুে এবং স্ব-দবদিন্ন  ে। 
 

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test

