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সেপ্টেম্বর সেষ হওয়া 7 দিপ্টের সেয়াপ্টি (প্টেপ্টেম্বর প্রক়াদেত তপ্টযের উপর দিদি কপ্টর), আের়া 
ব্র়াইটে অ্ে়ান্ড সহ়াপ্টি সক়াদিড-19 of এর 76 টি দেদিত েতুে সকইে সপপ্টযদি। এটা:  
  

• আপ্টের ে়াত দিপ্টে চেয়ে 4% কে 
• প্রদত 100,000 জেেংখ্ে়ার 300.3 এর ে়াপ্ত়াদহক হ়াপ্টরর েেতুল্ে 
• িদিণ পূর্ব এর হ়াপ্টরর সেপ্টয কে, য়া প্রদত 100,000 এ 307.6 দিল্ 
• ইংল্ে়াপ্টন্ডর হ়াপ্টরর সেপ্টয কে, য়া প্রদত 100,000 এ 324.9 দিল্। 

 
ব্রোইটন এিং কিোসির জনয এর অর্থ  ী 
 
েত েপ্ত়াহ সযপ্টক েহপ্টর সক়াদিড-19 এর দেদিত হওয়া সকইেগুদল্ দকিুট়া হ্র়াে সপপ্টযপ্টি এর্ং 
আে়াপ্টির হ়ার ইংল্ে়ান্ড এর্ং িদিণ পরূ্ব উিপ্টযর সেপ্টয কে রপ্টযপ্টি। য়াইপ্টহ়াক, সকইপ্টের েংখ্ে়া 
এখনও সর্দে - শুধু ব্র়াইটে অ্ে়ান্ড সহ়াপ্টি েয, পুপ্টর়া সিে জপু্ট়ে। 
 
কেবপ্টিপ্টে এর্ং দেি়ায সেপ্টেম্বপ্টরর প্রতে়ার্তব চনর ফয়ে আে়ােী েপ্ত়াহগুদল্প্টত আরও সকইে হপ্টত 
প়াপ্টর। 
 
এটো ভ  ঠোন্ডো নোভ  এটো ক োভিড? ঝ ুঁ ভ  কনসিন নো, পরীক্ষো  রুন 
 
অ্েুগ্রহ কপ্টর সক়াদিড-19 of এর ল্িণগুদল্ সিখ্ুে এর্ং যদি আপদে েপ্টেহ কপ্টরে সয আপদে 
র়্া আপে়ার দেশু র়্া আপে়ার চেোরার সকউ েংক্র়াদেত হপ্টত প়াপ্টর, ত়া েপ্টেহ কপ্টর দ্রুত 
র্ের্স্থ়া দেে। 
 
সয প্রধ়াে ল্িণগুদল্ সিখ্প্টত হপ্টর্ ত়া হল্: 

• উচ্চ ত়াপে়াে়া র়্া জ্বর - খ্ুর্ হ়াল্ক়া হপ্টল্ও 
• আপে়ার স্ব়াি র়্া েপ্টের অ্েুিূদতর িদত র়্া পদরর্তব ে 
• েতুে র়্া একট়াে়া ক়াদে 

এই উপেেবগুদল্ কখ্েও কখ্েও েল়্া র্েয়া, ক্রে়ােত ে়ায়ার্েয়া র়্া ে়াক দিপ্টয সর্দি হপ্টত প়াপ্টর 
এর্ং ঠ়ান্ড়ায দর্ভ্র়ান্ত অনুভব হপ্টত প়াপ্টর। 
 
যদি আপে়াপ্টক টিক়া সিওয়া হয তপ্টর্ এখ্েও আপনার সক়াদিড-19 ধর়ার একটি অল্প েম্ভ়ার্ে়া 
রপ্টযপ্টি তপ্টর্ ল্িণগুদল্ কে গুরুতর হপ্টর্ এর্ং এর ফপ্টল্ হ়ােপ়াত়াপ্টল্র যত্ন সেওয়ার েম্ভ়ার্ে়া খ্রু্ 
কে। 
 



এজেেই েমূ্পণব টিক়া সেওয়া এত গুরুত্বপূণব সয আপদে এর্ং আপে়ার প্রযয়ে থাো র্েদির়া 
ি়াইর়াপ্টের েংস্পপ্টেব আে়ার পর যায়ে গুরুতর অ্েসু্থ না হন। 
 
ক োভিড-19 উপেসগথর প্রর্ম েক্ষসে এ টি ভপভেআর পরীক্ষো ি    রুন 
 
েরক়াদর ওপ্টযর্ে়াইট www.gov.uk/get-coronavirus-test এ আপে়ার কপ্টর়াে়াি়াইর়াে আপ্টি 
দকে়া ত়া পরীি়া কর়ার জেে আপদে একটি দর্ে়ােপূ্টল্ে PCR পরীি়া র্ুক করপ্টত প়াপ্টরে। 
 
আপে়াপ্টক একটি পরীি়া সকপ্টে চযয়ে হপ্টর্ ে়া, র়্াদ়েপ্টত একটি পে়াক আপে়াপ্টক সপ়াপ্টে প়াঠ়াপ্টে়া 
সযপ্টত প়াপ্টর। ফল়্াফল্ ে়া প়াওয়া পযবন্ত আপে়াপ্টক অ্র্েেই র়্াদ়েপ্টত য়াকপ্টত হপ্টর্। এয়ে সমে খুব 
েম োয়ে এবং এর্ং আপদে এটি সক়াদিড-19 দকে়া ো এক র়্া িইু দিপ্টের েপ্টধে ে়াধ়ারণত 
জ়ােপ্টত প়ারপ্টর্ে।  
 
দপদেআর পরীি়ার ফল়্াফপ্টল্র অ্প্টপি়ায য়াক়া অ্র্স্থ়ায অ্েেপ্টির েপ্টধে এই সর়াে িদ়েপ্টয প়ে়ার 
ঝুুঁ দকর সেপ্টয কপ্টযকদিে র়্াদ়েপ্টত য়াক়া ি়াপ্টল়্া। 
 
যদি আপদে এেে ক়ারও েংস্পপ্টেব য়াপ্টকে যার কপ্টর়াে়াি়াইর়াে পরীি়া পদজটিি হয়েয়ে, এর্ং 
আপে়াপ্টক সয়াে়াপ্টয়াপ্টের সেে়ার, প়ার্দল্ক সহল্য র়্া স্ব়াস্থেপ্টের়্া সপে়াি়ার দ্ব়ার়া একটি পরীি়া 
করপ্টত র্ল়্া হয, েয়ব আপনায়ে এেটা র্পর্সআর চটস্ট েরায়ে হয়ব।  
 
আপনোর ক োন উপেগথ নো র্ো সে পার্শ্ব প্রিোি পরীক্ষো িযিিোর  রুন 
 
িরু়্ার ে়াপ্ত়াদহক পার্শ্ি প্রর়্াহ পরীি়া আপে়ার রুটিপ্টের অ্ংে করুে, দর্প্টেষ কপ্টর যদি আপদে 
এেে জ়াযে়ায য়াপ্টেে সযখ়্াপ্টে আপদে এেে সল়্াকপ্টির ে়াপ্টয দেেপ্টর্ে যায়দর সায়থ আপদে য়াপ্টকে 
ে়া। প়ার্শ্বপ্রর়্াহ পরীি়াগুদল্ (এল্এফদড ে়াপ্টেও পদরদেত) সক়াদিড-19 েে়াি করপ্টত প়াপ্টর যখ্ে 
সক়াে উপেেব য়াপ্টক ে়া। এগুদল্ সর়াপ্টের দর্রুপ্টে আে়াপ্টির প্রদতরি়ার একটি অ্পদরহ়াযব অ্স্ত্র 
ক়ারণ ি়াইর়াে ধর়া প়ে়া দতে জপ্টের েপ্টধে একজপ্টের সাথারণ ল্িণ থায়েনা, অ্যর়্া ো খ্ুর্ 
হ়াল্ক়া হপ্টত প়াপ্টর। 
 
পার্শ্ি প্রর়্াহ পরীি়াগুদল্ দর্ে়ােূপ্টল্ে পাওো যাে এর্ং জরু্ল্ী ল়্াইপ্টব্রদর এর্ং েহপ্টরর আপ্টেপ়াপ্টের 
ফ়াপ্টেবদেপ্টত সেওয়া সযপ্টত প়াপ্টর - ক়াউন্ট়াপ্টর দজজ্ঞ়াে়া করুে। এগুদল্ এ েরক়াদর ওপ্টযর্ে়াইপ্টট 
আপে়াপ্টক র়্াদ়েপ্টত প়াঠ়াপ্টে়ার অনুয়রাধ েরা সযপ্টত প়াচরেঃ www.gov.uk/order-coronavirus-

rapid-lateral-flow-tests 
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