
ক োভিড-19 ক ইসের উপর ভিভি  সর জনস্বোস্থ্য দসের েোপ্তোভি  ভিিৃভি 
  
26 আগস্ট 2021 
  
20 আগস্ট পর্যন্ত সাত দিনে (২৫ আগস্ট প্রকাদিত তনযের দিদিনত) আমরা ব্রাইটে অ্োন্ড 
হ ানি 1,277 টি েতুে হকাদিড-19 হকস দেদিত কনরদি। এটা: 
  

• আনগর সাত দিনের চেয়ে 1.7% কম 
• প্রদত 100,000 বাদসন্দার সাপ্তাদ ক  ার 438 এর সমতুল্ে 
• িদিণ পূনবযর তুল্োয় চেশী র্া প্রতি 100,000 জয়ে 318 দিল্ 
• ইংল্োনন্ডর হেনয় হবদি, র্া দিল্ প্রদত 100,000 জয়ে 328 

  
ব্রোইটন এিং কিোসির জনয এর অর্থ  ী 
  
টাো দিতীয় সপ্তান  আমরা হকাদিড-19 এর দেদিত  ওয়া েতুে হকইনসর সংখ্োয় খ্ুব সামােে 
িতাংি পদরবতয ে হিনখ্দি। আমরা আত্মদবশ্বাসী  নত পাদর ো এর অ্যয ব্রাইটে অ্োন্ড হ ানি 
সংক্রমনণর  ার খুে চেশী। ইংল্োনন্ডর বাদক অ্ংি এবং িদিণ-পবূযাঞ্চনল্ সংখ্ো চেয়েই েলয়ে।  
  
হকাদিড-19 সংক্রমণ এখ্েও তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক এবং দকনিার-দকনিারীনির মনযে সবনেনয় হবদি 
এবং সকল প্রজনের মনযে িদ়িনয় পয়ে সব বয়নসর হগাষ্ঠীনক প্রিাদবত করয়ে। গত সপ্তান  ষাট 
-এর হবদি বয়সীনির মনযে আোর বৃদি ঘনটনি এবং এখ্ে িদিণ-পূবয অঞ্চয়ল এই বয়নসর মনযে 
সংক্রমনণর  ার সবনেনয় হবদি। 
  
স্থােীয়িানব হকাদিড-19 দেনয়  াসপাতানল্ 20 জনেরও হবদি হরাগী রনয়নিে। দকন্তু NHS 
টিকািাে কমযসদূে সফল্িানব অ্তেন্ত গুরুতর অ্সুস্থ হরাগীর সংখ্ো বৃদিনক প্রদতনরায করনি র্া 
আমরা বিনরর শুরুনত হিনখ্দিল্াম। 
  
টি ো ক ন্দ্র চোেু আছে এিং 16-17 িছর িয়েীসদর জনয ক োেো 
  
আগামী হসামবার 30 আগস্ট ব্রাইটে অ্োন্ড হ াি িোকদসনেিে হসন্টার োদেয ল্ স্কয়ার িদপং 
হসন্টানরর প্রাক্তে টপিপ হস্টানর েনল্ র্ানব। 
একই িল্ প্রদতদিে সকাল্ 8.30 টা হযনক রাত 8 টা পর্যন্ত টিকা প্রিাে করনব, বুক করা 
অ্োপনয়ন্টনমন্ট এবং ওয়াক ইে সাদিয স (র্া প্রদতদিে সন্ধ্ো 7 টা পর্যন্ত পাওয়া র্ানব) উিয়ই 
প্রিাে করনব। 
  
োদেয ল্ স্কয়ার িোকদসনেিে হসন্টার 16 এবং 17 বির বয়সীনির জেে ওয়াক ইে িোকদসনেিে 
অ্োপনয়ন্টনমন্ট হিনব। 
  
োদেয ল্ স্কয়ার িদপং হসন্টার হযনক প্রনতেকনক টিকা চেওয়ার জেে দরনজদি হরাড ইনস্টর অ্নরঞ্জ 
কার পানকয  (োদেয ল্ ১) এক ঘণ্টার জেে দবোমূনল্ে পাদকয ং করয়ি চেো  নে। 
প্রাপ্তবয়স্কনির জেে ওয়াক-ইে িোকদসনেিে হসিে ি নরর আনিপানি হ াি ল্েস, হসন্ট দপটাসয 
োেয , হরইেনবা  াব এবং হরসনকাসয স  অ্েোেে সাইটগুদল্নত োল ুআয়ে। সানসক্স হ ল্য অ্োন্ড 

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.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/


হকয়ার ওনয়বসাইনট আপোর টিকা দেনত হর্সব স্থানে হর্নত পানরে তার অ্বস্থাে, তাদরখ্ এবং 
সময় তাদল্কািুক্ত করা  নয়নি। 
  
30 আগস্ট হসামবার বা তার পনর ব্রাইটে হসন্টানর অ্োপনয়ন্টনমন্ট যায়ের েকু করা আয়ে 
িায়েরয়ক স্থাে পদরবতয নের দবষনয় েোিোল্ বদুকং সাদিয স সরাসদর হর্াগানর্াগ করনি। তানির 
এপয়েন্টয়েয়ন্টর তাদরখ্ এবং সময় একই যাকনব, শুযুমাত্র স্থাে পদরবতয ে  নব। 
 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/

