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জলুাই পর্যন্ত সাত দিনে (আগস্টে প্রকাদিত তনযের দিদিনত) আমরা ব্রাইটে অ্োন্ড হ ানি 1135 টি েতুে 
হকাদিড-19 হকস দেদিত কনরদি-র্া গত সপ্তান র 1166 এর পদরসংখ্োনের কািাকাদি। এট াঃ  
 

• আনগর সপ্তান র তুলোয় 3% কম 
• প্রদত 100,000 জন বাদসন্দানির প্রদত সপ্তান র 390.2  ানরর সমতুলে - আনগর সপ্তান  প্রদত 

100,000 জননর মনযে 400.8 জন হযনক দকিুটা কম 
• িদিণ পূনবযর হেনয় হবদি র্া প্রদত 100,000 জনন 239.5 দিল 
• ইংলোনন্ডর হেনয় হবদি, র্া দিল প্রদত 100,000 জনন 288.1 

   
ব্রোইটন এিং কিোরির জনয এর অর্থ  ী 
 
র্দিও জলুাই পর্যন্ত হকাদিড-19 এর দেদিত  ওয়া হকইনসর সাপ্তাদ ক  ার গত সপ্তান র অ্েুরূপ, গত 
কনয়ক দিনে দেম্নমুখ্ী প্রবণতা ঘুনর দবপরীত  নয়নি এবং হকইনসর সংখ্ো এখ্ে আবার বাড়নি। 
 
সব বয়নসর হিনেই হকইস হবদি, তনব গত সপ্তান  সবনেনয় হবদি বৃদি ঘনটনি তরুণনির মনযে। 
 
ক োভিড-ভনরোপদ উই এন্ড 
 
অ্দিদসয়াল প্রাইড পোনরড, ভিনেজ পাটিয  এবং উৎসব অ্েুষ্ঠােগুদল এই বির বাদতল করনত  নয়দিল 
দকন্তু আমরা আিা করদি অ্নেক হলাক এখ্েও ি নরর ঐদত েবা ী প্রাইড উইকএন্ডনক উদয পন করনত 
োইনব। 
 
এই সপ্তা ানন্ত 7 ও 8 আগস্ট ব্রাইটে অ্োন্ড হ ানি দবপুল সংখ্েক িিযোযী আসনবে বনল আিা করা 
 নে, র্খ্ে এটি  ওয়ার কযা দিল। আমরা উদিগ্ন হর্ বড় সামাদজক সমানবিগুদল আরও সংক্রমণ এবং 
সংক্রমনণর  ার বাদড়নয় তুলনত পানর। 
 
আমরো স ে িোভসন্দো এিং দর্থনোর্ীরদর িোইরোরসর ভিস্তোর িন্ধ  ররি এই দর্টি পদরেপ ভনরি িেভি: 
 

1. র্দি আপোর হকাে হকাদিড-19 উপসগয যানক (েতুে বা ক্রমাগত কাদি, জ্বর, স্বাি বা গনের 
অ্েুিূদতনত পদরবতয ে), এগুদল  ালকা  নলও, বাদড়নত যাকুে এবং একটি দপদসআর পরীিা বুক 
করুে। িয়া কনর ভ্রমণ করনবে ো বা পাটিয নত য নেন ো 

 
2. সপ্তান  িবুার বাদড়নত দেয়দমত লিণ-মুক্ত পার্শ্যপ্রবা  পরীিা (ভিমটম ফ্রী স্টেট র ে স্টল  স্টটে) 

করুে, দবনিষ কনর র্দি আপদে বেু এবং পদরবানরর সানয হিখ্া করার পদরকল্পো কনরে। এটি 
দবনিষিানব গুরুত্বপূণয কারণ দকিু হলাক ো হজনে িাইরাস্টি আক্র ন্ত হনে এবং িদড়নয় দিনত 
পানরন স্টযনহেু তারা অ্সুস্থ হবায কনরন ো।  

 
3. র্দি আপন র পার্শ্ীয় প্রবা  পরীিার িলািল ইভেে চক হয়, িয়া কনর এটি উনপিা করনবে 

ো। িলািল দেদিত করার জেে দপদসআর পরীিা করার সময় আপোনক অ্বিেই ভননজনক স্ব-
দবদেন্ন করনত  নব। 

 



4. র্দি আপোনক এেএইেএস হটস্ট এবং হেস িারা স্ব-দবদেন্ন  ওয়ার জেে েে   য় কারণ আপদে 
এমন কারও িংস্পনশে এনিনেন য র পরীক্ষ র ফে ইদতবােক হনয়নে, িয়া কনর তা করুে। 
িাইরানসর হডল্টা রূপ খ্ুবই সংক্রামক এবং সবাইনক দেরাপি রাখ্ার সনবযািম উপায়  ল 
দেরাপস্টদ চে নফর  কর ।  

 
5. আপোর পনকনট মুখ্ স্টেনক র খ র ভকেু রাখ্ুে ও আেদ্ধ জায়গায় হর্খ্ানে আপদে এমে হলাকনির 

সানয ঘদেষ্ঠ  নবে য নদর ি নে আপদে সাযারণত হিখ্া কনরে ো, স্টিখ নন ে  পরুন।  
 

6. দরূত্ব েজ য় র খুন - আপোর ক ে ক ভে আসা সবাই এখ্েও দিনড়র মনযে দেরাপি এবং 
স্বােন্দে হবায করনব ো।  

 
7. বাইনর হিখ্া করুে। ঘনরর দিতনর, তাজা বাতাস েলােনলর জেে জাোলা এবং িরজা হখ্ালা 

রাখ্ুে 
 

8. বেুরা হিাট হিাট গ্রুনপ একদেত হ াে র্দি পানরে এবং আপোস্টদর মনযে দরূত্ব েজ য় রাখ্ার 
হেষ্টা করুে 

 
9. দেয়দমত  াত হযায়ার সনে  ানতর স্বাস্থেদবদয িানলা রাখ্েু বা  োন্ড সোদেটাইজার বেব ার করুে 

 
10. র্ত তাড়াতাদড় সম্ভব টিকা দেে এবং উিয় হডাজ স্টনয়  দেদিত করুে। িোকদসে  ল 

হকাদিড-19 হযনক ে াঁচ র হসরা সুরিা।  


