ক োভিড-19 ক ইসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিৃভে
23 কেতেম্বর 2021
17 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 7 দিপ্টে (22 সেপ্টেম্বর প্রকাদিত তপ্টযের দিদিপ্টত) আমরা ব্রাইটে অ্োন্ড স াপ্টি 489
টি েতু ে ক োভিড-19 সকে সনোক্ত কপ্টরদি। এটো:

•

আপ্টের োত দিপ্টের হোর 33% দেপ্টে

•

প্রদত 100,000 বাদেন্দাপ্টির মধ্যে 167.6 এ োপ্তাদ ক

•

িদিণ পূবয সযপ্টক কম র্া প্রদত 100,000 জধ্ন 217.1 দিল্

•

ইংল্োপ্টন্ডর

াপ্টরর েমতু ল্ে

াপ্টরর সেপ্ট়ে কম, র্া প্রদত 100,000 জধ্ন 258 দিল্

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ

ী

েত েপ্তাপ্ট ব্রাইটে অ্োন্ড স াপ্টি সিপ্টে সবদিরিাে ব়েপ্টের সিপ্টে মো অ্বো ত রপ্ট়েপ্টি, তপ্টব সিপ্টির
অ্েোেে অ্ংপ্টির মপ্টতা আমরা মাধ্েদমক স্কু ধ্ের দিশুপ্টির এবং তরুণপ্টির সিপ্টে বৃদি সিখদি।
আদম স্কু প্টল্র কমযোরী, পদরবার এবং দিিাযীপ্টির আরও েংক্রমণ সরাপ্টধ্ র্া দকিু
ধ্েেবাি জাোপ্টত োই।

রধ্েন তার জেে

সকাদিড টিকা এখে 16 বির বা তার সবদি ব়েেীপ্টির জেে বোপকিাপ্টব পোওয়ো যোধ্ে, এবং েত কপ্ট়েক
দিপ্টে 12-15 বির ব়েেীপ্টির জেে এেএইেএে সকাদিড িোকদেপ্টেিে সপ্রাগ্রাম স্থােী়েিাপ্টব শুরু প্ট়েপ্টি।
আপনি ভ

•
•
•
•
•

•

রতে পাররি

টিকা সিও়োর প্রস্তোব গ্রহণ রুন
জোকীণয স্থাপ্টে এবং েণপদরব প্টে মুখ কেধ্ রাখুে।
সর্খাপ্টে েম্ভব সেখাপ্টে বাইপ্টর সিখা করুে, অ্যবা র্খে আপদে দিতপ্টর যাকপ্টবে তখে
তাজা বাতাে েু ধ্ে দিে।
বাদ়িপ্টত িুইবার োপ্তাদ ক পার্শ্বী়ে প্রবা পরীিা দেপ্টত যাকুে (শুধ্ুমাে 11 বের বয়ধ্সর
সবদি)।
র্দি আপোর সকাে উপেেয বো েক্ষণ যাপ্টক, এমেদক র্দি সেগুদল্ াল্কা ়ে, অ্যবা
র্দি আপদে একটি পার্শ্বয প্রবা পরীিা সযপ্টক পদজটিি ফে পোন তপ্টব একটি দপদেআর
পরীিা করুে। বাদ়িপ্টত যাকুে এবং 10 দিপ্টের জেে দবদিন্ন থোকুন র্দি আপদে
ইদতবােক পরীিার ফে পোন।
ঘদেষ্ঠ পদরদেদতর র্ত তা়িাতাদ়ি েম্ভব একটি দপদেআর পরীিা করা উদেত। আপোর
র্দি েম্পূণয টিকা সিও়ো ়ে বা 18 বির এবং 6 মাপ্টের কম ব়েে ়ে তপ্টব আপোপ্টক
আর স্ব-দবদিন্ন ও়োর িরকার সেই। র্াপ্টির পুপ্টরাপুদর টিকা সিও়ো ়েদে তারা তাপ্টির
ফল্াফল্ ো পাও়ো পর্যন্ত স্ব-দবদিন্ন যাকপ্টত প্টব।

