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১ জলুাই পর্যন্ত 7 দিনে (21 জলুাই প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমরা ব্রাইটে এন্ড হ াি-এ 
েতুে হকাদিড-19 হকস 1,584 টি কেইস দেদিত কনরদি - এর আনের সপ্তান  তা 1,270 দিল। 

এটা: 

• আনের সপ্তান র তুলনায় 23% বৃদি 
• প্রদত সপ্তান  100,000 জন বাদসন্দার মধ্যে 544.5 এর সমতুলে – যা আনের সপ্তান র প্রতত 

100,000 জধ্ন 436.6 তিল।  
• িদিণ পূনবযর হেন়ে হবদি র্া প্রদত 100,000 জধ্ন 405 দিল 
• ইংলোনন্ডর  ানরর হেন়ে হবদি, র্া প্রদত 100,000 জধ্ন 510.9 দিল 

ব্রাইটন ও হ াভের জনয এর অর্থ কী 

আমানির ি নর হকাদিড-19 এর দেদিত  ও়ো কেইধ্সর সংখ্ো বৃদি অবো ত রন়েনি এবং এই সংখ্ো 
এখ্ে এই বিনরর জােু়োরীনত পাওয়া সংখ্োর মনতা। 

সাম্প্রদতক সপ্তা গুদলর মনতা, অল্পব়েস্কনির মনযে সংক্রমণ দ্রুত িদ়িন়ে প়িনি র্ানির এখ্েও একটি বা 
উি়ে টিকা হিও়ো  ়েদে। তনব আমরা এখ্ে সেল ব়েনসর গ্রুপগুদলনত, দবনিষত 30 হযনক 39 বির 
ব়েনসর পািাপাদি সবনেন়ে িবুযল 60+ ব়েসীকের মধ্যে সংক্রমনণর  ার বা়িনত হিনখ্ উদিগ্ন। 

ি নর হকাদিড-19 এর প্রসানরর এই বৃদির ফনল এখ্ে হকাদিড-19 এর তনতিড় যত্ন সহ তিতেৎসার জেে 
হরােীনির  াসপাতানল িদতয  বা়িনি। 

 াসপাতানল মূলত তারা আধ্িন যাধ্ের অনোনে স্বাস্্থ সমসো আধ্ি এবং হকবল ব়েস্করা ে়ে, দবদিন্ন 
ব়েনসর গ্রুনপর কলােজন আধ্িন। জাতী়েিানব, হকাদিড-19 এ আক্রান্ত  াসপাতানল িদতয রগীধ্ের 60% 
এর ভ্োেতসন কনয়া নাই।  

ব্রাইটে ও হ ানি 18 বিনররও হবদি িয়ধ্সর হলানকর হকাদিড-19 িোকদসনের উি়ে হডাজ কনয়া দিল। 
এখ্েও অনেক অরদিত হলাক আনিে র্ারা আক্রান্ত  নল খ্ুব অসুস্থ  ন়ে প়িনত পানরে। 

সংক্রমণ িতড়ধ্য় পড়া আরও িাড়ধ্ি যা প্রতোদিত কযধ্হতু হকাদিড-19 দবদযদেনষনযর অবসাে ঘনটনি, 
ব্রাইটে ও হ াি এ এবং হিনির অেোেে অংনি। 

‘স্বাধীনতা দিবভের’ পভর হকাদেড-19 দনয়ন্ত্রণ করা 

পাবদলক হেনস (গণ এলাোয়) মুখ্ কেধ্ে রাখ্া এবং সামাদজক িরূত্ব িজায় রাখ্া এখ্ে আর 
বাযেতামূলক ে়ে তনব তযে-উপাধ্ে হিখ্া র্া়ে, হকাদিড-19 িাইরাস এখ্েও দবিেমাে এবং বোপকিানব 
িদ়িন়ে পড়ধ্ি।  

সরকারী দিকদেনিযিো  'ল আপদে র্খ্ে আবি এবং জোকীণয স্থানে সাযারণত কেখ্া সাক্ষাৎ েধ্রন না 
এমে হলানকর সংস্পনিয আনসে তখ্ে মুখ্ কেধ্ে রাখ্া উপকারী। 

আমানির ি নরর অনেক হিাকাে, আদতনয়েতার বেবসা এবং কমযনিত্রগুদল কমীনির এবং গ্রা কনির মুখ্ 
কেধ্ে রাখ্ার আবরণ পরনত এবং সামাদজক িরূত্ব অবো ত রাখ্নত বলনি, এবং আমরা এটি সমযযে 
কদর। 



 ানতর স্বাস্থে এবং িাল বা়েেুলােল সম্পদকয ত অেোেে সরুিা বেবস্থা অতেন্ত গুরুত্বপণূয রন়ে হেনি - 
হকবল কনরােিাইরাসনক িদ়িন়ে হিও়ো দে়েন্ত্রণ করনত ে়ে, তনব অেোেে সংক্রামক হরােগুদলও ঘদেষ্ঠ 
হর্াোনর্ানের মাযেনম িদ়িন়ে পন়ি। 

আমরা িাইরাসনক দে়েন্ত্রণ করনত এবং এনক অপরনক সুরদিত করার জেে সামাদজক িা়েবিতার সানয 
বেদিেত স্বাযীেতার িারসামে বজা়ে রাখ্নত সবাইনক উৎসাহ দিদি। 

1. েংক্রমণ হরাধ করভত প্রার্দমক স্বাস্থ্যসম্মত অেযােগুদল বজায় রাখুন 

এখ্ে হর্কহতু সামার এনসনি, বাদ়ির কভ্তধ্র িালিানব বা়েুেলােনল রাখ্া, বাইনর োধ্রা সানয হিখ্া েরা 
এবং উইনন্ডা হখ্ালা রাখ্া স জ  নব। 

ি়ো কনর এগুদল োদলন়ে র্াে: 

• আপদে র্দি সিম  ন়ে যানকে তনব জোকীণয জা়েো়ে যাকাকালীে মুখ্ কেধ্ে রাখ্নু  
• আপোর পদরবার বা সাধ্পাটট  িািধ্ল যারা নাই তাধ্ের হযনক 2 দমটার িনূর থাোর হেষ্টা করুে 

বা মুনখ্র আিািে পরার মনতা অদতদরি সতকয তা স  এক দমটার িনূর যাকুে 
• আপোর  াত দে়েদমত যুন়ে রাখ্ধ্িন এবং  াকত মাখ্ার সোদেটাইজার বেব ার করুে 

2. টিকা নিি - েভবথাচ্চ েরুক্ষার জনয উেয় হডাজ নিি  

আমরা িঢ়ৃভ্াধ্ি পরামিয দিদি হর্ প্রনতেনক দেনজর এবং আনিপানির প্রনতেকের সুরিার জেে হকাদিড-19 
এর দবরুনি টিকা হিও়োর প্রস্তািটি গ্র ণ করনবন। সংক্রমণ িতড়ধ্য় পড়া িন্ধ েরধ্ত ব্রাইটে ও হ ানির 
যধ্থষ্ট হলানকর এই হকাদিড-19 িোকদসনের ি'ুটি হডাজ এখ্নও কনয়া হয় নাই। 

ফাইজার এবং অোস্ট্রানজনেকা িোকদসনের িটুি হডানজর সম্পূণয হকাসযটি হকাদিড-19 এর জেে 
 াসপাতানলর তিতেৎসার প্রন়োজনের ঝুুঁ দকনক 93% এরও হবদি েমায়। 

এক বা িটুি িোকদসে কনিার পনর হকাদিড এ আক্রান্ত হওয়া এখ্েও সম্ভব, তনব িোকদসনের সম্পূণয 
হকাসয কনয়া হধ্ল তা হসই ঝুুঁ দকটিনক প্রা়ে 80% হ্রাস কনর। 

ব্রাইটে ও হ ানি টিকা কনও়ো এখ্ে আনের হেন়ে স জ। ব্রাইটে হসন্টানর প্রদতদিে সকাল সান়ি ৮ টা 
হযনক সন্ধ্ো 7 টা পর্যন্ত ও়োক-ইে অোপন়েন্টনমন্ট পাওয়া যায়। আপদে দেনজর িোকদসে কনিার অতিম 
অোপন়েন্টনমন্ট িুে েরধ্ত অেলাইনে বা 119 েম্বনর হফাে করনত পানরে।  

প্রদত িদে ও রদববার সকাল সান়ি িিটা (10:30টা) হযনক িপুুর আ়িাইটার (2:30টা) মনযে হ াি 
লনস সহ আরও হবদি ও়োক-ইে এবং পপ-আপ টিকা হিও়োর দিদেকগুদল ি নরর আনিপানি পাও়ো 
র্া়ে। 

আমরা এই ও়োক-ইে দিদেকগুদলর দববরণ প্রকাি কদর। সানসক্স হ লয অোন্ড হক়োর পাটয োরদিপ হযনক 
এই অঞ্চনল সেল ও়োক-ইে টিকািাে সাইনটর সবযাদযক টু হডট তাদলকা পাও়ো র্া়ে। 

৩. হকাদেড পরীক্ষা করাকক রুটিন করুন 

হকাদিড এ আক্রান্ত দতেজনের মনযে একজকনর কোন লিণ থাধ্েনা এবং না কজধ্ন িাইরাস িদ়িন়ে 
কেন।  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/walk-sessions-brighton-hove-week-19-25-july
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/


তরুণ ব়েস্কনির মনযে হকসগুদল খ্ুব দ্রুত বা়িনি। সুতরাং, আমরা 18 হর্ভক 29 বছভরর ছেকেকেকেকের 
জনয আমানির 2 টি েতুে ওয়াক-ইন দপদেআর হটদটং োইটগুদলর মভধয একটিভত লক্ষণ-মুক্ত 
দপদেআর পরীক্ষা দেনত বলদি: 

• দপস স্ট্োেু, হ াি দসফ্রন্ট - প্রদতদিে হখ্ালা যানক, মযোহ্ন হযনক সন্ধ্ো 7 টা পর্যন্ত 
• জদুবদল স্ক়োর, লাইধ্েরীর পানি - হসামবার হযনক িদেবার, সকাল 10 টা হযনক তিোল 5 টা 

এবং রদববার, সকাল 11 টা হযনক তিোল 5 টা পর্যন্ত হখ্ালা যানক।  

আপদে জদুবদল লাইনব্রদর স  হবদিরিাে কেতমস্ট এবং ি নরর আনিপানির অেোেে স্থানে দনখরচায় 
পার্শ্বীয় প্রবা  পরীক্ষা (কলটারাল কলা কটস্ট) করনত পানরে। 

আপদে এেটি হ াম হটস্ট্ দকনটর একটি বাক্স অর্ট ার েরুন যা আপনার ঘধ্র পাঠাধ্না হধ্ি বা 119 
েম্বনর হফাে করনত পানরে। 

ঝুুঁ দক কনধ্িন ো। সপ্তান  ি'ুবার বাদ়িনত একটি পার্শ্বী়ে প্রবা  পরীিা করুে - এমেদক যখ্ন আপদে 
িাল অেুিব করনিে। এটা আপতন আপোর বনু্ধ্, পদরবার এবং স কমীনির সুরদিত রাখ্নিে তা 
দেদিত  ও়োর একমাত্র উপা়ে। 

৪. যখন প্রভয়াজন  য় তখন স্ব-দবদিন্ন থাকুি - ে ায়তা পাওয়া যায় 

অধ্নে কলােজন ভ্াইরাধ্স সংক্রাদমত এমে কারও সানয আরও হবদি কমলাধ্মশা েরায় আমানির ি র 
জনু়ি িাইরাস িদ়িন়ে পড়ধ্ি। 

র্দি আপনাধ্ে এেএইেএস হটস্ট্ এন্ড হেস িারা জানাধ্না হয় হর্ আপদে এমন োধ্রা সাধ্থ তিধ্লন যার  
পরীিার ফলাফল ইততিািে, তনব আপোনক হর্ সমকয়র জনে িলা হধ্ি কস সমধ্য়র জনে দেনজনক 
আলািা করা উদেত। 

র্দি আপনার উচ্চ তাপমাত্রা থাধ্ে, একটি েতুে বা তনয়তমত কাদি থাধ্ে বা আপোর স্বাি বা েন্ধ্ 
অেুিূদতর পদরবতয ে হধ্য় থাধ্ে, আপোর কনরানা িাইরাস পরীিা করা উদেত এবং সনে সনে দবদিন্ন 
 ও়ো উদেত। 

আপোর প্রযধ্ত্ন থাো হলাকনির রিা করনত এবং এই হরানের দবস্তার বন্ধ্ করনত স্ব-দবদিন্নতা প্রন়োজে। 

আপদে র্দি স্ব-দবদিন্ন  ন়ে করাজগার  াদরন়ে হফনলে তনব আপদে আদযযক স া়েতার জেে আনবিে 
করনত পানরে । 

প্রদতদিনের ঘনরা়ো কাজগুদলনত স া়েতা করনত এবং আপনাধ্ে মানতসে সহায়তা করার জেে আমানির 
েতমউতনটি হাভ্ কথধ্ে বেব াদরক বা স্বাস্থ্ে সহায়তা কপধ্ত পাধ্রন।  

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-test-and-trace-support-payments
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

