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06 আগস্ট পর্যন্ত সাত দিনে (11 আগস্ট প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমরা ব্রাইটে অ্োন্ড 
হ ানি 1375 টি েতুে হকাদিড-19 হকইস সনাক্ত কনরদি-র্া গত সপ্তান র 1135 টির হেন়ে হেদি। 
  

• আনগর সপ্তান র চেয়ে 21% হেন়েনি 
• প্রদত 100,000 োদসন্দার সাপ্তাদ ক  ার 471 এর সমতুল্ে - আনগর সপ্তান র প্রদত 100,000 

জয়ন 390.2 এর চেয়ে 
• িদিণ পূনেযর তুল্ো়ে চেশী র্া প্রতি 100,000 জয়ন 253.3 দিল্ 
• ইংল্োনন্ডর হেন়ে হেদি, র্া দিল্ প্রদত 100,000 জয়ন 296.6 তিল 

 
ব্রোইটন এিং কিোসির জনয এর অর্থ  ী 
 
আমানির ি নর হকাদিড-19 সংক্রমনণর  ার সে ে়েসী হগাষ্ঠী দেনিষ কনর তরুণনির মনযে অ্নেক হেদি। 
 
আমানির স্থােী়ে  াসপাতানল্ হকাদিড-19 আক্রান্ত মােুনষর সংখ্ো েৃদি হপন়েনি, তনে েতুে েিনরর প্রথম 
তিয়ে হকইনসর সংখ্ো র্খ্ে অ্নেক হেদি দিল্ তার তুল্ো়ে এটি অ্নেক কম। এটি হিখ্া়ে হর্ টিকা 
কমযসূদে কাজ করনি। 
 
র্াইন াক, সোই সুরদিত আনি তা দেদিত করার জেে আমানির এখ্েও অয়নে িরূ হর্নত  নে। 
আমানির ি নর টিকা হিও়োর  ার হিনির অ্নেক এল্াকার হেন়ে কম। ব্রাইটে অ্োন্ড হ ানি প্রদত 
োরজে প্রাপ্তে়েনের মনযে মাত্র দতেজে তানির প্রযম টিকার হডাজ হপন়েনিে। 
 
25 হযনক 34 েির ে়েসীনির মনযে টিো চনো কম। এই ে়েনসর িি জনের মনযে মাত্র ি়ে জে টিকা 
দেনত শুরু কনরনিে। 
 
এটা গুরুত্বপূণয হর্ সোই িোকদসে চনোর প্রস্তােটি গ্র ণ কনরন, দেনিষত চেখায়ন আমানির মনযে 
অ্নেনকই োদ়েচি এেং ি চর সামাদজকিানে আোর চমলায়মশা েরয়ি। 
 
টি ো ক োভিড-19 কর্স  বাাঁচার েিসেস়ে িোসেো েুরক্ষো 
 
র্ুক্তরানজের প্রদতটি প্রাপ্তে়েে হকাদিড-19 টিকা হপনত পানর। আপদে র্দি এখ্েও টিকা হেও়ো শুরু ো 
কনরে, তা নল্ আর চিরী করনেে ো। 
 
একটি ি র দ সানে আমানির সকনল্রই আমানির সমায়জর িেুযল্ মােুষনির েথা দেনেেো করা িরকার 
র্ারা িাইরানস আক্রান্ত  নল্ অ্সুস্থ  ও়োর সেনেন়ে হেদি ঝুুঁ দকনত। 
 
র্খ্ে আপদে টিকা চনয়েন আপদে হকেল্ দেনজনক রিা করনেে ো, আপদে আপোর আনিপানির 
সোইনক এই দেপজ্জেক িাইরাস হযনক রিা করনেে। 
 
সেল স্থােী়ে হমাোইল্ এেং পপ-আপ টিকা দিদেনকর দেেরণ সানসক্স হ ল্য অ্োন্ড হক়োর  এেং 
এেএইেএস ও়োক-ইে িোকদসনেিে ওন়েেসাইনট পাও়ো র্ানে। 
   
আপোর এল্াকা়ে ও়োক-ইে দিদেনকর জেে অ্নপিা করার প্রন়োজে হেই। 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016


 
এেএইেএস েোিোল্ টিকা েদুকং সাদিয নসর মাযেনম এেং ব্রাইটে হরসনকাসয এেং ি নরর অ্েোেে স্থানে 
অ্োপন়েন্টনমনন্টর জেে 0300 303 8060 এ নম্বয়র কল্ কনর ব্রাইটে হসন্টানর প্রদতদিে দপ্র-েুকড 
িোকদসনেিে অ্োপন়েন্টনমন্ট পাও়ো র্া়ে। 
 
সেল স্থােী়ে হমাোইল্ এেং পপ-আপ টিকা দিদেনকর দেেরণ সানসক্স হ ল্য অ্োন্ড হক়োর এেং 
এেএইেএস ও়োক-ইে িোকদসনেিে ওন়েেসাইনট পাও়ো র্ানে।  
 

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.nhs.uk/service-search/find-a-walk-in-coronavirus-covid-19-vaccination-site/results?query=Brighton&longitude=-0.13768173837583686&latitude=50.822373164036016

