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28 অতটোির 2021 

22 অক্টোবর পর্যন্ত 7 দিক্ে (27 অক্টোবর প্রকোদিত তক্যের দিদিক্ত) আমরো ব্রোইটে অেোন্ড হ োক্ি 
1232 টি েতুে COVID-19 হকস দেদিত কক্রদি। 

এটা: 

• আক্ের 7 দিক্ের তুলনায় 32% হবক়্েক্ি 
• প্রদত 100,000 বোদসন্দোক্ির জেে 422.3 সোপ্তোদ ক  োক্রর সমতুল্ে 
• িদিণ পূক্বযর তুল্েোয় কম র্ো দিল্ প্রদত 100,000 জনন 534.8 
• ইংল্েোক্ন্ডর  োক্রর হেক্য় কম, র্ো দিল্ প্রদত 100,000 জনন 481.5  

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ  ী 

ইদতবোেক হকস আবোর হবক়্েক্ি এবং এই সপ্তোক্  আমরো সকল বয়ক্সর মক্যে বদৃি হিক্েদি। 

ককইসগুদল্ আরও বৃদি বন্ধ করক্ত এবং এক্ক অপরক্ক দেরোপি হবোয করক্ত আমোক্ির সকল্ক্ক র্ো 
করক্ত পোদর তো করক্ত  ক্ব। 

টিকো এবং পরীিোর পোিোপোদি আমোক্ির  োত, মুে, স্থোে এবং তোজো বোতোক্সর দেক্িয দিকো অেুসরণ করো 
উদেত হর্েোক্ে আমরো পোদর। এটো সদতেই একটি পোযযকে কনর। 

আদম সপুোদরি করব হর্ পোবদল্ক ট্রোন্সক্পোটয  স  বেস্ত জোয়েোগুদল্ক্ত প্রক্তেক্কর এেেও মুে হেক্ক রোেো 
উদেত। এটি আমোক্ির হবদিরিোক্ের জেে কঠিে েয়, এবং একটি মুক্েোি পক্র আপদে হকবল্ অেেক্ির 
রিো করক্িে েো বরং অক্েক হল্োকক্ক দেরোপি হবোয করক্ত স োয়তো করক্িে। 

পোর্শ্বীয় প্রবো  পরীিো বেব োর কক্র দেয়দমত পরীিো প্রোযদমক অবস্থোয় হকইস িেোক্ত করক্ত এবং 
সংক্রমক্ণর হেইে িোঙক্ত সো োর্ে কক্র। র্োরো কসনকন্ডারী সু্কল্ বো কক্ল্ক্জ দিক্র আসক্িে, অযবো অযয-
হময়োিী দবরদতর পক্রও কমযস্থক্ল্ র্োক্েে তোক্ির জেে, আপদে দিক্র র্োওয়োর আক্ে িয়ো কক্র একটি 
পোর্শ্বীয় প্রবো  পরীিো দেে। 

ক োভিড ক ইস  ম রোখতে এিং ভিস্তোর  মোতে আপভন যো  রতে পোতরন 

আপনোর ক োভিড িযো ভসন, আপনোর িসু্টোর এিং আপনোর ফু্ল জযোি যখন আপনোত  এটি কেবার 
প্রস্তাব  রো  য়, তখে তা নেে। 

• প্রযম এবং দিতীয় হ োজ (৮ সপ্তোক্ র পক্র) অেল্োইক্ে বুক করোর জেে বো ি কর একটি 
ওয়োক-ইে হসিে েুুঁক্জ কের করুন ।  

• হকোদি  বুস্টোর 50 বির বো তোর হবদি বয়সী বেদক্তক্ির জেে পাওয়া যায়, স্বোস্থে ও কসাশ্যাল 
ককয়ার কমী এবং র্োক্ির অন্তদেযদ ত স্বোক্স্থের সমসযা রক্য়ক্ি হর্েোক্ে আপেোর 2য় জেোক্বর পর 6 
মোস  ক্য় হেক্ি। আপেোর দিতীয় হ োজ হযক্ক 182 দিে পার  ক্য় হেক্ল্ আপদে অেল্োইক্ে বুক  
করক্ত পোক্রে বো ওয়োক-ইে হসিক্ে হর্োে দিক্ত পোক্রে । 

• 12-15 বির বয়সীক্ির জেে টিকো সু্কক্ল্র মোযেক্ম সংেঠিত  ক্ে অযবো আপদে এেে জোতীয় 
বুদকং পদরক্েবোর মোযেক্ম একটি অেোপক্য়ন্টক্মন্ট বুক করক্ত পোক্রে। 12-15 বির বয়সীক্ির জেে 
িেোকদসে সম্পক্কয  আরও জোেুে। 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/first-and-second-vaccinations/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/first-and-second-vaccinations/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/first-and-second-vaccinations/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/first-and-second-vaccinations/vaccinations-for-children-and-young-people-aged-12-to-17/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/first-and-second-vaccinations/vaccinations-for-children-and-young-people-aged-12-to-17/


• ফু্ল িেোকদসেও অক্েক্কর জেে দবেোমূক্ল্ে। হক হর্োেে এবং দকিোক্ব বুক করক্বে  তো হিেুে। 
অক্েক হল্োক ফু্ল এবং COVID-19 বসু্টোর িেোকদসে উিক্য়র জেেই হর্োেে। র্দি আপেোক্ক উিয় 
টিকো হিওয়ো  য়, তক্ব হসগুদল্ একই সমক্য় হেওয়ো দেরোপি। 

িযস্ত িোস এিং কেন স  জনো ীর্থ িো কেরো জোয়গোয় মখু কেত  রোখুন। এটি হকবল্ দেক্জক্ক রিো করোর 
জেে েয়, এটি অেেক্ির দেরোপি হবোয করক্তও সো োর্ে করক্ত পোক্র। 

কযখোতন সম্ভি িোইতর কদখো  রুন, িো েোজো িোেোস প্রতিশ  রতে ভদন। 

সপ্তোত  দিুোর পোর্শ্বীয় প্রিো  পরীক্ষো ভনতে র্োকুন এিং আপনোর ফেোফে ভরতপোটথ   রুন। র্দি আপদে 
ইদতবোেক পরীিো কক্রে তক্ব আপেোক্ক অবিেই স্ব-দবদেন্ন  ক্ত  ক্ব এবং একটি দপদসআর পরীিোর 
অ য োর দিক্ত  ক্ব। 

• অেল্োইক্ে দি হটস্ট পেোক অ য োর করুে র্োক্ত আপদে বোদ়েক্ত হপ ুঁক্ি দিক্ত পোক্রে 
• জদুবদল্ ল্োইক্ব্রদর বো হ োি টোউে  ল্ হযক্ক পেোক আপ দেে 
• একটি িোক্মযদস হযক্ক পেোক সংগ্র  করুে - একটি িোক্মযদস হযক্ক পরীিো হেওয়োর আক্ে 

আপেোক্ক একটি সংগ্র  হকোক্ র জেে দেবন্ধে করক্ত  ক্ব। 
• একটি িোক্মযদসক্ত একটি তত্ত্বোবযোনাধীন পরীিো করুে  
• িোত্র এবং কমীক্ির তোক্ির সু্কল্ হযক্ক তোক্ির পরীিো হেওয়ো উদেত এবং হাফ টানমের পক্র দিক্র 

আসোর আক্ে অবিেই পরীিো করো উদেত 

আপনোর যভদ ক োতনো উপসগথ র্োত , এমনভ   োে ো হসেও, অর্িো যভদ আপভন পোর্শ্বীয় প্রিো  পরীক্ষো 
কর্ত  ইভেিোচ  ফে পাে েতি এ টি ভপভসআর পরীক্ষো  রুন। তোরপক্র বোদ়েক্ত যোকুে এবং পদজটিি 
ো ইততোচক পরীিো  ক্ল্ 10 দিক্ের জেে আল্োিো করুে। আপেোর র্দি হকোক্েো উপসেয যোক্ক তক্ব এটি 
গুরুত্বপূণয হর্ আপদে একটি দপদসআর পরীিো করুে এবং LFD হ োম হটস্ট দকটগুদল্ বেব োর করক্বে 
েো। 

ইভেিোচ  পরীক্ষো প্রাপ্ত  োতরো োসে েভনষ্ঠ কেোসেশা েসর োেসে এ টি ভপভসআর পরীক্ষো  রো 
উভচে। আপদে র্দি ঘদেষ্ঠ কমলানমশ্া কনর থানকন এবং সম্পূণযরূক্প টিকো েো পোে তক্ব আপেোর 
দপদসআর হেক্েটিি  ক্ল্ও 10 দিক্ের জেে আপেোক্ক বোদ়েক্ত যোকক্ত  ক্ব এবং স্ব-দবদেন্ন যোকক্ত  ক্ব। 
আপদে র্দি সংক্রতমত  ে এবং সম্পূণযরূক্প টিকোপ্রোপ্ত  ে (ক্র্েোক্ে আপদে িইু সপ্তোক্ রও হবদি আক্ে 
আপেোর দিতীয় হ োজ হপক্য়ক্িে) অযবো আপেোর বয়স র্দি 18 বির 6 মোক্সর কম  য়, তো ক্ল্ 
আপেোর দপদসআর িল্োিক্ল্র জেে অক্পিো করোর সময় আপেোক্ক আর স্ব-দবদেন্ন করোর িরকোর হেই। 

 

 

See%20who’s%20eligible%20and%20how%20to%20book
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/collect-lateral-flow-kits
https://test-for-coronavirus.service.gov.uk/collect-lateral-flow-kits
https://maps.test-and-trace.nhs.uk/

