
ক োভিড-19  ক ইসের উপর ভিভি  সর জনস্বোস্থ্য দসের েোপ্তোভি  ভিিৃভি 
  
২ কেসেম্বর ২০২১ 
  
২ আগস্ট পর্যন্ত দিনে (১ সেনেম্বর প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমরা ব্রাইটে অ্োন্ড 
স ানি 908 টি েতুে সকাদিড-19 সকে দেদিত কনরদি। এটা: 
  

• আনগর োত দিনের চেয়ে 29% কম 
• প্রদত 100,000 বাদেন্দানির ময়যে েপ্তান  311.2  ানরর েমতুল্ে 
• িদিণ পূনবযর সেন়ে সবদি র্া প্রদত 100,000 এ 284.4 দিল্ 
• ইংল্োনন্ডর  ানরর কািাকাদি, র্া প্রদত 100,000 এ 312.9 দিল্ 

  
ব্রোইটন এিং কিোসির জনয এর অর্থ  ী 
  
এই েপ্তান  ি নর সকাদিড-19 এর দেদিত  ও়ো সকইেগুদল্ সেনম এনেনি এবং আমানির  ার 
এখে ইংল্োনন্ডর গন়ের েমাে। এটা আনয়ের খবর। র্াইন াক, সকইনের েংখো এখনও সবদি 
রন়ে সগনি এবং আমরা অ্নেনকই িুটি এবং উৎসব সযনক দিনর আেদি, এবং আরও দিিা এবং 
কমযনিনে দিনর আেদি, এর িনল্ আগামী েপ্তা গুদল্নত আরও সকইে  নত পানর। 
  
আমানির স্থােী়ে  ােপাতানল্ সকাদিড-19 এর প্রিানবর জেে চে সব চরাগীর দেদকৎোর প্রন়োজে 
তায়ের েংখো আনগর েপ্তান র মনতাই এবং গত িীতকানল্র মাোর সেন়ে কম। 
  
এটি সিখা়ে সর্ টিকা কার্যক্রম গুরুতর অ্েুস্থতা এবং  ােপাতানল্ িদতয র ঝুুঁ দক কমানত অ্তেন্ত 
কার্যকর। এটি  াইল্াইট কনর সর্ প্রনতেনকরই টিকার সুয়োগ সিও়োর োনয োনযই এটি গ্র ণ 
করা উদেত। 
  
নিুন সু্কে কেযোদ - নিুন ভনসদথশনো 
  
সকাদিড-19 দবদিদেনেি দিদযল্ করার োনয োনয, েরকার দিিাচেয়ের জেে দেনিয দিকা 
েংনিািে কনরনি। 
  
স্থােী়ে সু্কল্ এবং কনল্জগুদল্ সকাদিড পরীিার প্রন়োজেী়েতা ে  পদরবারনক তানির েতুে 
বেবস্থা েম্পনকয  েরােদর অ্বদ ত করনি। 
  
র্খে তারা িরৎকানল্র (অটাম টামম) শুরুনত দিনর আসয়ব, মািেদমক সু্কল্ এবং কনল্নজর 
দিিাযীনির 2টি োইনট দ্রুত সকাদিড-19 পরীিা (3 সযনক 5 দিনের বেবিানে) এবং তারপনর 
বাদ়েনত িবুার োপ্তাদ ক পরীিা করার পরামিয সিও়ো হয়েয়ে।  
  
র্দিও এখে আর আইেগত প্রন়োজে সেই, 11 বির বা তার সবদি ব়েেী তরুণনির জেে 
পাবদল্ক ট্রান্সনপানটয  (গণ পররবহয়ণ) এবং সু্কল্ এবং কনল্নজর োতাোত বেবস্থার পররবহয়ণ 
মুখ চেয়ে রাখার রেেু পরা প্রতোদিত এবং েুপাদরি করা  ়ে।   



  
জাতী়ে পদরবতয েগুদল্চত দেম্নদল্দখতগুদল্ অ্ন্তিুয ক্ত: 
  

• বাবল এবং রিন্নরিন্ন সময়ে শুরু এবং েমাদপ্তর েম়ে রাখার আর পরামিয সিও়ো  ়ে 
ো 

• দিশুরা আবার দবরদতর েম়ে এবং মিোহ্ননিাজ এেসায়ে করনত পানর এবং অ্েোেে ক্লাে 
এবং বিনরর গ্রুনপর োনয বেব াদরক পাঠ এবং সখল্ািুল্া়ে অ্ংি দেনত পানর 

• মুখ চেয়ে রাখা আর কমী বা িিযোযীনির জেে প্রন়োজে  ়ে ো 
• ঘদেষ্ঠ সর্াগানর্াগ দ োনব দেদহ্নত িাে এবং দিিাযীনির স্ব-দবদিন্ন করার প্রন়োজে  নব 

ো তনব িল্ািল্ পদজটিি  নল্ তানির একটি দপদেআর পরীিা এবং স্ব-দবদিন্ন  ও়ো 
উদেত।  

 
দিিাযীরা র্খে সু্কল্ বা েয়লয়ে পদরিিযনে দিনর আসয়ব তখে কী আিা করা র্া়ে সে েম্পনকয  
আরও জােনত gov.uk/backtoschool চেখুন।  
 

https://www.gov.uk/government/publications/what-parents-and-carers-need-to-know-about-early-years-providers-schools-and-colleges-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak?utm_source=back-school-campaign-aug-2020&utm_medium=offline&utm_campaign=backtoschool

