
ক োভিড-19 ক ইসের উপর ভিভি  সর জনস্বোস্থ্য দসের েোপ্তোভি  ভিিৃভি 
  
20 আগস্ট 2021 
  
14 আগস্ট পর্যন্ত সাত দিনে (19 আগস্ট এর প্রকাদিত তনযের দিদিনত) আমরা ব্রাইটে 
অ্োন্ড হ ানি 1309 টি েতুে হকাদিড-19 হকস সনাক্ত কনরদি। এটা: 
  

• আনগর সাত দিনের থেকে 4% েম 
• প্রদত 100,000 বাদসন্দার মকযে প্রদত সপ্তান  448.7  ানরর সমতুল্ে 
• িদিণ পূনবযর হেন়ে হবদি র্া প্রদত 100,000 এ 284.3 দিল্ 
• ইংল্োনন্ডর হেন়ে হবদি, র্া প্রদত 100,000 এ 308.2 দিল্ 

  
ব্রোইটন এিং কিোসির জনয এর অর্থ  ী 
  
েতুে হকাদিড-19 এর হিনে সামােে হ্রাস সনেও িাইরাসটি এখেও আমানির ি নর দবনিষ 
কনর তরুণনির মনযে িদ়িন়ে প়িনি। গত সপ্তান  আমরা 15 হযনক 29 বির ব়েসীনির 
মনযে দেদিত  ও়ো েতুে হকাদিড-19 হকইনসর অ্েোেে বয়কসর থ াকের অ্েুপানতর তুল্ো়ে 
হবদি হিনখদি।  
  
এই সপ্তান  হকাদিড-19 আক্রান্ত  াসপাতানল্ হরাগীর সংখো হবন়িনি। দকন্তু সামদিকিানব, 
NHS টিকািাে কমযসদূের সাফনল্ের কারনণ এই সংখোটি বিনরর শুরুনত র্খে হকইনসর 
সংখো খুব হবদি দিল্ তার হেন়ে কম। 
  
আমানির ি নর টিকা হিও়োর  ার বা়িনি দকন্তু আমরা এখেও হিনির অ্েোেে এল্াকার 
তু নায় দপদিন়ে আদি। 
  
এখে িোকদসে ি ণ শুযুমাে আপোনকই সুরক্ষা েরকবনা, আপোর বনু্ধ এবং পদরবারনকও 
রিা করনব। র্দি আপদে হকাদিড-19 আক্রান্ত কানরা সানয হর্াগানর্াগ কনরে তনব িটুি 
িোকদসনের থ াজ ি ণ করনল্ আপোনক স্ব-দবদিন্ন  নত  নব ো। টিকা হিও়োর প্রদক্র়ো 
সম্পনকয  র্ানির হকাে উনেগ বা প্রশ্ন আনি তানির জেে স া়েতা পাওয়া যাকব।  
  
স্ব-ভিভিন্নিো ভনসদথ ভি ো পভরিভিথ ি িস়েসে 
  
র্দি আপদে সম্পূণযরূনপ টিকা ননকয় োকেন (আপোর দেতী়ে টিোর 14 দিনেরও হবদি 
সম়ে পনর) আপোনক আর দেনজনক দবদিন্ন করনত  নব ো র্খে হকাদিড-19 এর জেে 
ইদতবােক পরীিা কনরনিে এমে বেদির সাকে ঘদেষ্ঠ হর্াগানর্াগ েকরন। আপনাকে একটি 
PCR পরীিা বুক করনত  নব। 
 
র্দি আপদে একটি হেদতবােক PCR পরীিার ফল্াফল্ পাে তনব আপোনক স্ব-দবদিন্ন 
করার প্রন়োজে হেই তনব আপদে অ্েেনির রিা করনত সা ার্ে করনত পানরে এভাকব: 
 

• সপ্তান  িবুার এল্এফদড পরীিা হেও়ো 
• বন্ধ জা়েগা়ে এবং হর্খানে আপদে সামাদজক িরূত্ব বজা়ে রাখনত অ্িম থসখাকন 

মুখ থেকে রাখা 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/faqs-about-the-covid-19-vaccine/
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#keeping-yourself-and-others-safe
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests


• হকাদিড-19 হযনক হবদি ঝুুঁ দকনত যাকা বেদিনির সানয হর্াগানর্াগ সীদমত করার কযা 
দবনবেো েরা।  

• যখন ঘকরর থভতকর োকরা সাকে থেখা েরকেন তখন িরজা এবং জাোল্া হখাল্া 
রাখা র্ানত দিতনর তাজা বাতাস চ াচ  েকর।  

এই পরামিযটি হসই বেদির সানয আপোর সাম্প্রদতক হর্াগানর্ানগর 10 সম্পূণয দিে পর্যন্ত 
প্রনর্াজে, দর্দে হকাদিড-19 এর জেে ইদতবােক পরীিা কনরনিে। 
 
18 বৎসর 6 মানসর কম ব়েসী দিশুনির (এটি সান়ি 18) ঘদেষ্ঠ হর্াগানর্াগ দ সানব আর 
দবদিন্ন করার প্রন়োজে হেই। একই দে়েম তানির জেে প্রকযাজে যা সম্পূণযরূনপ টিকাপ্রাপ্ত 
ব়েস্কনির জেে প্রনর্াজে র্ানির শুযু একটি দপদসআর পরীিা বুক করনত  নব। 
  
আপোনক অ্বিেই স্ব-দবদিন্ন করনত  নব র্দি আপদে: 

• হকাদিড-19 এর 3 টি প্রযাে উপসনগযর মনযে হকােটি োকে: একটি েতুে ক্রমাগত 
কাদি, একটি উচ্চ তাপমাো, আপোর স্বাি বা গনন্ধর স্বািাদবক অ্েুিূদত হ্রাস বা 
পদরবতয ে - এবং একটি দপদসআর পরীিা দেে 

• হকাদিড-19  এর জেে ইদতবােক পরীিা করা  ন়েনি 
  
অ্যবা, র্দি আপদে হকাদিড-19  আক্রান্ত কানরা সানয ঘদেষ্ঠ হর্াগানর্াগ কনরে এবং: 

• আপদে টিকা থনন নাই বা হকাদিড-19  িোকদসনের মাে একটি হডাজ ননহ়েনিে 
• আপোর িোকদসনের দেতী়ে হডাজ  নত 14 দিনেরও কম সম়ে পার  ন়েনি 

 
যভদ আপভন এ টি ইভিিোচ  ভপভেআর পরীক্ষোর ফেোফে পোন িসি আপনোর ি়েে 
ভনভিথসিসে আপনোস  স্ব-ভিভিন্ন  রসি িসি অর্িো যভদ আপনার েম্পরূ্থরূসপ টি ো কনও়েো 
থাকে। 
কাউদিল্ হযনক স্ব-দবদিন্নতার জেে স া়েতা পাও়ো র্া়ে। 
  
জীিনস  েচে রোখসি টি ো ননন 
  
স্ব-দবদিন্নতার বোঘাত এ়িানোর সনবযািম উপা়ে  'ল্ পুনরাপুদর টিকা থনওয়া র্ানত আপদে 
িদবষেনত যনে হর্াগানর্াগ দ সানব দেদিত  ে তখন যাকত আপদে বাইনর র্াও়ো এবং কাজ 
োদল্ন়ে হর্নত পানরে। 
  
এেএইেএস েোিোল্ িোকদসনেিে বুদকং সাদিয নসর মাযেনম ব্রাইটে হসন্টানর প্রদতদিে দপ্র-
বুকড িোকদসনেিে অ্োপন়েন্টনমন্ট পাও়ো র্া়ে। ব্রাইটে হরসনকানসয অ্োপন়েন্টনমন্ট 0300 
303 8060 এ কল্ কনর বকু করা র্া়ে। ব্রাইটে হসন্টার এবং ি নরর আনিপানির অ্েোেে 
সাইনট প্রদতদিে ও়োক-ইে িোকদসনেিে হসিে হখাল্া যানক। আনগ বুক করার িরকার 
হেই, শুয ুআপোর টিো হপনত হসানসক্স হ ল্য অ্োন্ড হক়োর ওন়েবসাইনট সে  স্থােী়ে 
ও়োক-ইে টিকা দিদেনকর স্থান, তাদরখ এবং সম়ে তাদল্কািুি করা  ন়েনি। 

  
16 এবং 17 বির ব়েসী থ ােজন, এবং 12 হযনক 15 বির ব়েসী দিশু র্ারা হর্াগে, 
এেএইেএস তানির টিকা অ্োপন়েন্টনমন্ট বুক করার জেে হর্াগানর্াগ করনব। আগামী 
দিেগুদল্নত এটি ঘটনত শুরু করনব। আনরা তনযের জেে, এখানে হিখুে।  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/support-self-isolation
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/how-do-i-get-my-jab/vaccinations-for-children-and-young-people-aged-12-to-17/

