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২৩ জলুাই পর্যন্ত সাত দিনে (২৮ জলুাই প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমরা ব্রাইটে এন্ড হ ানি 
1166 টি েতুে ক োদিড-19 ক োগ দেদিত কনরদি - আনের সপ্তান  এটি ১৫৮৪ হযনক কম দিল। এটো: 
  

• আনের সপ্তান   কেয়ে 26% হ্রাস হপন়েনি 
• প্রদত 100,000 বাদসন্দার ময়যে 400.8 এর সাপ্তাদ ক  ানরর সমতুলে - আনের সপ্তান  

100,000 জয়ে 544.5 হযনক েীনে 
• িদিণ পূনবযর হেন়ে হবদি র্া প্রদত 100,000 জয়ে 323.3 দিল 
• ইংলোনন্ডর  ানরর প্রা়ে সমাে, র্া প্রদত 100,000 জয়ে 401.4 দিল 

   
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী 
 
হম মানসর প্রযম দিনকর প্রযম সপ্তা  কেয়  আমরা আমানির ি নর ক োভিড-19 এর দেদিত  ও়ো ক ইস 
এ  হ্রাস হপন়েদি। 
 
র্দিও এই সপ্তান  সংখ্ো কমনি তনব বিনরর প্রযমটির তুলো়ে সংক্রমনণর  ার এখ্েও খ্ুব হবদি। এই 
িাইরাসটি হকবল র্ুবক-র্ুবতী ে়ে, সমস্ত ব়েনসর মনযে িদ়িন়ে পন়িনি 
 
িিুয ােেক্রনম, আমানির স্থােী়ে  াসপাতানল এখ্ে হকাদিড-19 এর আক্রান্ত হরােীরা রন়েনিে, র্দিও 
িোকদসেগুদলর কার্যকাদরতার জেে ম ামারীর সংখ্ো আনের তুলো়ে কম। 
 
আমানির স্থােী়ে টিকা কমযসেূী আমানির বাদসন্দানির প্রা়ে দতে েতুযযাংিনক একটি প্রযম টিকার হডাজ 
সরবরা  কনরনি। তনব ব্রাইটে ও হ ানির প্রা়ে ি'ুজে প্রাপ্তব়েস্ক বেদির মনযে এখ্েও িটুি হডাজ ভেহ়ে 
পুনরাপুদর টিকা সু ক্ষো পোে েোই। সম্পূণয সুরিার জেে িটুি টি ো  সম্পূণয কডোজ প্রন়োজে। আমানির 
সম্প্রিান়ে এখ্েও অনেক অরদিত হলাক রন়েনিে র্ারা সংক্রাদমত  নল গুরুতর অসুস্থতার ঝুুঁ দকনত 
রন়েনিে। 
 
র্ারাই টিকা দিনত সিম, তনব এখ্েও কনরদে, তানির র্ত তা়িাতাদ়ি সম্ভব প্রযম হডাজ হেও়ো উদেত। 
এবং ইদতমনযে র্ার প্রযম টি ো কেেো হয়েয়ে তানির প্রনতেকনক সনবযাচ্চ সরুিার জেে আট সপ্তান  তানির 
দিতী়ে হডাজ কেেো  বেবস্থা করার জেে আমরা অেুনরায কদর। 

ব্রাইটে হসন্টানর প্রদতদিে সকাল ৮.৩০ হযনক সন্ধ্ো 7 টা অবদয ও়োক-ইে অোপন়েন্টনমন্টগুদলর মোযেম্র 
টিকা কেও়ো স জ, পািাপাদি অেলাইনে এপয়েন্টয়মন্ট   ো হর্নত পানর বা 119 েম্বনর কল করা র্া়ে 
এমে অভিম বুক   ো অোপন়েন্টনমন্টগুদল স  এই সপ্তা ানন্ত ও়োক-ইে টিকািাে দিদেকগুদল রন়েনি হ াি 
লেস, িদেবার 31 জলুাই বা ওন়েটনরাজ রদববার 1 আেস্ট সকাল 10.30 টা হযনক 2.30 টা পর্যন্ত। 
সানসক্স হ লয অোন্ড হক়োর পাটয োরদিপ ওন়েবসাইনট এই অঞ্চনল সমস্ত ও়োক-ইে টিকা হিও়োর 
সাইটগুদলর সবযনিষতম তাদলকাগুদল পাও়ো র্া়ে। 

আমোসদর শিরটি েিোর জনে উনু্মক্ত রোখুন 

আমরা সনেতে হর্ 19 জলুাই দেনষযাজ্ঞাগুদল তুয়ে কেবো  পনর অনেক হলাক পাবদলক হেনস (গণ 
এেো োে) হর্নত দেরাপি হবায কনর ো। ি়ো কনর মনে রাখ্নবে হর্ বেস্ত অঞ্চনল প্রনতেনক স্বাচ্ছন্দে হবায 
কনর ো। অনেনক দেনজর এবং অেেনির সুরিার জেে জেসমনি হেস কিাদরং পরনত পিন্দ করনিে। 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/


দকিু জেদপ্র়ে জা়েো়ে দি়ি করার েণমাযেনম িদব যাকা সনেও, পুনরা ি র জনু়ি এটি ে়ে। িদপং, 
সামাদজকতো এবং দেরাপনি বো়োম করার জেে প্রেুর এেো  রন়েনি হর্খ্ানে সামাদজক িরূত্ব বজা়ে রাখ্া 
সম্ভব। 

র্দিও জেসাযারনণর জা়েো়ে মুনখ্র আবরণ পরা এখ্ে আর বাযেতামূলক ে়ে, আমানির অনেক স্থােী়ে 
বেবসা এটি পড়ো  জেে অেুনরায কনর েনলনি। 

ি নর িাইরানসর উচ্চ সংক্রময়ণ   ো য়ণ আমরা প্রনতেকনকই উৎসোভহত কদর হর্ আপদে জোকীণয এবং 
হেরাও করা জা়েোগুদলনত মনুখ্র আবরণ প ো েোে ু োখেু। হর্খ্ানে আপদে সাযারণত হিখ্া কনরে ো 
এমে কেোয়   সানয হর্াোনর্াে কনরে তখ্ে আপদে প্রকানিে সামাদজক িরূত্ব বজা়ে রাখ্নত পানরে। 

এেোড়ো, ি়ো কনর বাইনর হিখ্া   ো োদলন়ে র্াে, সম্ভাবে জা়েোগুদলর দিতনর িাল বা়েুেলােল রাখ্ুে 
এবং দে়েদমত  াত হযানবে বা  াত সোদেটাইজার বেব ার করুে 

েংক্রমণ  মোসর্ ভনয়ভমর্ পরীক্ষো  রুন 

র্দি আপেো  উচ্চ তাপমাত্রা হে, একটি েতুে বা অদব ত কাদি বা আপোর স্বাি বা েন্ধ্ অেিূুদতনত 
পদরবতয ে হে, তখে আপোর কনরােো িাইরাস পরীিা করা উদেত এবং সনে সনে দবদচ্ছন্ন  ও়ো 
উদেত। 

ি়ো কনর সপ্তান  ি'ুবার বাদ়িনত পার্শ্বী়ে প্রবা  পরীিা করুে। এটি দবনিষত গুরুত্বপূণয র্দি আপদে হবদি 
জোকীণয স্থানে সামাদজক কমেোয়মশো  য় ে। আপোর বনু্ধ্, পদরবার এবং স কমীনির সুরদিত রাখ্নিে 
তা দেদিত  ও়োর এটো একমাত্র উপা়ে। জদুবদল লাইনব্রদর স  ি নরর আনিপানির হবদিরিাে ক ভমস্ট 
এবং অেোেে স্থানে টি ো হেও়ো হর্নত পানর, অেলাইনে অডড ো  ভিয়ে আপোর বাদ়িনত স ব োহ কপয়ত 
পোয় ে। 

১৮-২৯ বিনরর কেয়েয়ময়েয়ি  জেে িটুি ও়োক-ইে উপসেযমুি দপদসআর হটদস্টং সাইটগুদল কহোি 
দসফ্রনন্টর দপস স্টোেুনত এবং লাইনব্রদরর পানির জদুবদল স্ক়োনর যাকনব, ক ইয়স  পদরমাণ হবদি যাকনল 
আমরা হেষ্টা   য়বো এ  প্রসারণ বন্ধ্ করার যখে আম ো অনপিা   ভে িোকদসকে  প্রিাব অেুিব 
  ো  জেে।  

প্রসয়োজসন স্ব-ভিভিন্ন হন - েিোয়র্ো পোওয়ো যোয় 

র্দি আপোনক এেএইেএস হটস্ট এবং হেস িারা অবদ ত করা  ়ে হর্ প ীক্ষো  ফেোফে ইদতবােক এমে 
হকােও বেদির সানয হর্াোনর্াে কনরনিে তনব আপোনক দেদিযষ্ট সমন়ের জেে স্ব-দবদচ্ছন্ন হওেো উদেত। 

আপদে র্দি স্ব-দবদচ্ছন্ন  ন়ে ক োজগো   াদরন়ে হেনলে তনব আপদে আদযযক স া়েতার জেে আনবিে 
করনত পানরে । প্রদতদিনের েনরা়ো কাজগুদলনত স া়েতা করনত এবং আপভে যো অেিুব  য় ে তাকত 
সহোেতো করার জেে আমানির  ভমউভেটি হোব কেয়  বেব াদরক বা সসু্থ েো ো  বেোপোয়  সহোেতো  
পোয়বে।  

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/enhanced-government-support-brighton-hove-bring-covid-cases-down
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else

