
ক োভিড-19 ক ইসের উপর ভিভি  সর জনস্বোস্থ্য দসের েোপ্তোভি  ভিিৃভি 
  
16 কেসেম্বর 2021 
 
16 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 7 দিপ্টে (15 সেপ্টেম্বর প্রকাদিত তপ্টযের উপর দিদি কপ্টর) আমরা ব্রাইটে 
অ্োন্ড স াপ্টি 724 টি েতুে COVID-19 সকইে দেদিত কপ্টরদি। এটা: 
  
আপ্টের োত দিপ্টের তুলনায় 18% কম 
প্রদত 100,000 জন বাদেন্দার মধ্যে 247.8 জধ্নর োপ্তাদ ক  াপ্টরর েমতুল্ে 
িদিণ পূবয সযপ্টক কম র্া প্রদত 100,000 জধ্ন 259.8 দিল্ 
ইংল্োপ্টন্ডর  াপ্টরর সেপ্ট়ে কম, র্া প্রদত 100,000 জধ্ন 308.3 দিল্ 
 
ব্রোইটন এিং কিোসির জনয এর অর্থ  ী 
 
েত েপ্তাপ্ট  ি প্টর সকাদিড-19 এর দেদিত  ও়ো সকইপ্টের েংখ্ো আবার সেপ্টম এপ্টেপ্টি র্া 
ভাধ্লা খ্বর। র্াইপ্ট াক, র্দিও প্রদত এক ল্ি মােুপ্টের সিপ্টে আমাপ্টির েড়  ার এখ্ে ইংল্োপ্টন্ডর 
 াপ্টরর সেপ্ট়ে কম, দকন্তু আমাপ্টির জেেংখ্োর মপ্টযে িাইরাপ্টের উপদিদত এখনও খ্ুব সবদি রপ্ট়ে 
সেপ্টি। 
 
িযো ভেন িে ক োভিড -19 এর ভিরুসে আমোসদর কেরো প্রভিরক্ষো 
 
টিকািাে দেরাপি ও েুি যাকার েপ্টবযািম উপা়ে দ প্টেপ্টব প্রমাদণত  প্টে র্াপ্টত আমরা েবাই 
স্বািাদবক জীবে উপপ্টিাে করপ্টত পাদর। এটা  ােপাতাপ্টল্ িদতয  এবং গুরুতর অ্েুিতা প্রদতপ্টরাপ্টয 
অ্তেন্ত কার্যকর। আপদে র্দি এখ্েও টিকা সেও়ো শুরু ো কপ্টরে, তা প্টল্ ি়ো কপ্টর এটি ননধ্ত 
আর দেরী করপ্টবে ো। 
 
এই েপ্তাপ্ট  েরকার 12 সযপ্টক 15 বির ব়েেী দিশুপ্টির অ্ন্তিুয ক্ত করার জেে টিকা কার্যক্রম 
বাদড়প্ট়েপ্টি। 12 সযপ্টক 15 বির ব়েেীপ্টির টিকা সিও়োর দবেপ্ট়ে দবস্তাদরত জাোর জেে সু্কল্গুদল্ 
অ্দিিাবকপ্টির োপ্টয সর্াোপ্টর্াে করপ্টব। 
 
বুস্টার টিকা (তৃতী়ে টিকার সডাজ) িবুযল্ মােুে এবং ব়েস্কপ্টির জেেও দেয়া  প্টব। NHS 
প্রাপ্তব়েস্কপ্টির োপ্টয সর্াোপ্টর্াে করপ্টব র্ারা বুস্টার টিকার জেে সর্ােে তারা সকাযা়ে এবং কখ্ে 
এটি সপপ্টত পাপ্টর তার দববরণ ে । 
 
ব্রাইটে অ্োন্ড স াপ্টি টিকা সিও়োর অ্প্টেক জা়েো আপ্টি। 16 বিপ্টরর সবদি ব়েেী প্রপ্টতেপ্টক 
োদেয ল্ স্ক়োর টিকা সকপ্টে েপ্তাপ্ট  োত দিে েকাল্ 8.30 সযপ্টক েন্ধ্ো 7 টার মপ্টযে টিকা 
দনও়োর জেে আসধ্ত বা বুক করপ্টত পাপ্টরে। 
 
ও়োক-ইে িোকদেপ্টেিে অ্োপপ্ট়েন্টপ্টমন্ট সমাবাইল্ এবং পপ-আপ িোকদেপ্টেিে দিদেক, ব্রাইটে 
সরেপ্টকােয এবং ি প্টরর আপ্টিপাপ্টির দকিু ফাপ্টমযদে (দেনমস্ট) এও পাও়ো র্া়ে। ব্রাইটে অ্োন্ড 
স াি এবং আপ্টিপাপ্টির অ্ঞ্চপ্টল্ সর্খ্াপ্টে আপদে আপোর প্রযম এবং দিতী়ে টিো সপপ্টত পাপ্টরে 



সেগুদল্র অ্বিাে, তাদরখ্ এবং েম়ে (োপ্টেক্স স ল্য অ্োন্ড সক়োর) the Sussex Health and 

Care ওপ্ট়েবোইপ্টট তাদল্কািুক্ত। 
 

িোে স্বোস্থ্যভিভি অিযোে রোখুন 
 
আেুে ম ামারী েল্াকাল্ীে সমধ্য় আমরা সর্ িাল্ অ্িোেগুদল্ দিপ্টখ্দি তা বজা়ে রাদখ্: 

• র্দি আপদে বাদড়র দিতপ্টর সিখ্া কপ্টরে তধ্ে ঘধ্রর দভতধ্র তাজা োতাস ঢুেধ্ত নেন, 
অ্যবা র্দি পাপ্টরে তপ্টব বাইপ্টর সিখ্া েরুন।  

• জোকীণয এবং েন্ধ জা়েো়ে মুখ্ দঢধ্ে রাখ্ুে সর্খ্াপ্টে আপদে এমে সল্াকপ্টির েংস্পপ্টিয 
আপ্টেে র্াপ্টির োপ্টয আপদে োযারণত সিখ্া কপ্টরে ো 

• র্দি আপোর সকাে সকাদিড-19 উপেেয যাপ্টক তপ্টব একটি দপদেআর পরীিা দেে এবং 
স্ব-দবদেন্ন থাকুন।  

• র্দি আপোপ্টক অ্বদ ত করা  ়ে সর্ আপদে এমে একজপ্টের ঘদেষ্ঠ সর্াোপ্টর্াপ্টে আপ্টিে 
যার পরীক্ষার ফলাফল ইদতবােক হধ্য়ধ্ে, তধ্ে র্ত তাড়াতাদড় েম্ভব একটি দপদেআর 
পরীিা সেও়ো উদেত এবং প্রপ্ট়োজপ্টে স্ব-দবদেন্ন  ও়ো উদেত। 

• র্দি আপদে অ্েিু সবায কপ্টরে তপ্টব বাদড়প্টত যাকুে। 
• আপোর  াত োবাে ও পাদে দিপ্ট়ে যুপ্ট়ে দেে অ্যবা োরাদিে দে়েদমত  োন্ড 

েোদেটাইজার বেব ার করুে 

https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/how-do-i-get-my-jab/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/how-do-i-get-my-jab/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/how-do-i-get-my-jab/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/how-do-i-get-my-jab/walk-in-vaccination-sessions/

