ক োভিড-19 ক ইসের ভিভিসে জনস্বোস্থ্য দসের ভিিৃভে
14 অসটোির 2021
৮ অক্টোবর পর্যন্ত ৭ দিক্ে (১ অক্টোবর প্রকোদিত তক্যের উপর দিদি কক্র) আমরো ব্রোইটে অেোন্ড
হ োক্ি হকোদিড-19 of এর 730 টি দেদিত েতু ে হকইস হপক়্েদি। এটা:

•
•
•
•

আক্ের সোত দিক্ের চেয়ে 10.3% হবক়্েক্ি
প্রদত 100,000 বোদসন্দোক্ির ময়যে প্রদত সপ্তোক্ 250.2 োক্রর সমতু ল্ে
িদিণ পূবয হযক্ক কম র্ো প্রদত 100,000 জয়ে 350 দিল্
ইংল্েোক্ন্ডর োক্রর হেক়্ে কম, র্ো প্রদত 100,000 জয়ে 366.8 দিল্

ব্রোইটন এিং ক োসির জনয এর অর্থ

ী

সোমদিক োর ক্রমোেত ওঠোেোমো করক্ত যোক্ক। েত সপ্তোক্
হকসগুদল্ েত সোত দিক্ে আবোর হবক়্েক্ি।

সোমোেে হ্রোক্সর পর, ইদতবোেক হকোদিড-19

ব্রোইটে অেোন্ড হ োক্ির োর িদিণ পূবয এবং ইংল্েোক্ন্ডর োক্রর হেক়্ে কম। অেেোেে এল্োকোর মক্তো,
আমোক্ির স্থোেী়ে োর মোধ্েদমক স্কু ল্ ব়েসী দিশুক্ির মক্ধ্ে সবক্েক়্ে হবদি।
হকোদিড এখেও আমায়ের আক্িপোক্ি রক়্েক্ি এবং এখেও অক্েক মোেুষ িোইরোক্স আক্রোন্ত দকন্তু হকোে
উপসেয হেই। আদম আপেোক্ির সবোইক্ক দে়েদমত পরীিো েোদল্ক়্ে হর্ক্ত উৎসোদ ত করক্বো র্োক্ত আপেোর
র্দি হকোদিড যোক্ক তো ক্ল্ আপদে দ্রুত সোক্ত করক্ত পোক্রে এবং নেয়জয়ে দবদিন্ন করক্ত পোক্রে র্োক্ত
আপদে এটি বন্ধু , পদরবোর এবং স কমীক্ির ময়যে িদ়েক়্ে েো হিে।
ভিস্তোর

মোসে আপভন যো

রসে পোসরন

আপেোর হকোদিড িেোকদসে এবং আপেোর বুস্টোর পোে র্খে আপদে এটি অফোর করক্বে। হকোদিড
বুস্টোর বতয মোক্ে 50-এর হবদি ব়েসী, স্বোস্থে ও সোমোদিক র্ত্ন কমীক্ির এবং র্োচের স্বোস্থে সমসো আয়ে
তায়ের জেে পাওো যায়ে, র্দি আপেোর দিতী়ে টিোর 6 মোস পার ক়্ে র্ো়ে। আপদে অেল্োইক্ে বুক
করক্ত পোক্রে অযবো স্থোেী়েিোক্ব ও়েোক-ইে হসিে পোও়েো র্ো়ে। আপেোর টিকো হেও়েোর দবষক়্ে আরও
িোেুে।
বেস্ত বোস এবং হেে স িেোকীণয বো হেরো িো়েেো়ে মুখ চেয়ে রোখুে। এটো শুধ্ু দেক্িক্ক রিো করো
ে়ে, এটি অেেক্ির দেরোপি হবোধ্ করক্ত সো োর্ে করক্ত পোক্র।
হর্খোক্ে সম্ভব হসখোক্ে বোইক্র হিখো করুে, অযবো একটি জাোলা খুয়ল রাখুে র্োক্ত তোিো বোতোস প্রক্বি
করক্ত পোক্র।
আপেোর র্দি উপসেয (লক্ষণ) েো যোক্ক তো ক্ল্ িুইবোর সোপ্তোদ ক পোর্শ্বী়ে প্রবো (চলটারাল চলা) পরীিো
করো েোদল্ক়্ে র্োে র্োক্ত আপদে বুঝক্ত পোক্রে হর্ আপদে উপল্দি েো কক্রই হকোদিড ি়েোক্িে েো।

•
•
•

অেল্োইক্ে দি হটস্ট পেোক অডযোর করুে র্োক্ত তা আপেোর বোদ়েক্ত হপ ৌঁক্ি হিও়েো র্ো়ে
িুদবদল্ ল্োইক্ব্রদর বো হ োি টোউে ল্ হযক্ক পেোক সংি করুে
একটি ফোক্মযসী হযক্ক পেোক সংি করুে - আপেোক্ক চোে ফোক্মযদস হযক্ক পরীিো
হেও়েোর আক্ে একটি সংি হকোক্ডর িেে দেবন্ধে করক্ত ক্ব

•

•

ফোক্মযদসক্ত একটি তত্ত্বোবধ্োোযীে পরীিো দেে
িোত্র এবং কমীক্ির তোক্ির স্কু ল্ হযক্ক তোক্ির পরীিো হেও়েো উদেত

র্দি আপেোর হকোে উপসেয যোক্ক, এমেদক োল্কো হয়লও, অযবো পোর্শ্বী়ে প্রবো পরীিো হযক্ক পদিটিি
ক্ল্ দপদসআর পরীিো করুে। তোরপর বোদ়েক্ত যোকুে এবং 10 দিক্ের িেে নেয়জয়ে দবদিন্ন করুে র্দি
আপোর পরীিোর ফল ইনতবােে হে। র্দি আপেোর হকোে উপসেয যোক্ক তক্ব আপেোর দপদসআর পরীিো
করো খুবই গুরুত্বপূণয এবং এল্এফদড হ োম হটস্ট দকট বেব োর করক্বে েো। দপদসআর পরীিোগুদল্ আরও
সংক্বিেিীল্ (োযযের) কোরণ এটি একটি ল্েোক্ব দবক্েষণ করো ়ে।
পরীিোর ফল যায়ের ইনতবােে এমে োয়রা সায়ে েদেষ্ঠ চযাগায়যাগ হয়ল আপোর দপদসআর পরীিো করো
উদেত, আপেোর ল্িণ োকুে বা ো োকুে। র্দি আপোর তায়ের সায়ে েদেষ্ঠ হর্োেোক্র্োে হে এবং
আপোর পুক্রোপুদর িেোকদসে েো চেো োয়ে তক্ব আপেোর বোদ়েক্ত যোকো উদেত এবং আপেোর দপদসআর
হেক্েটিি ক্ল্ও 10 দিে স্ব-দবদিন্ন যোকো উদেত। আপদে র্দি আক্রান্ত োয়রা সংস্পয়শয আয়সে এবং
সম্পূণয টিকো চেো োয়ে (ক্র্খোক্ে আপদে আপেোর দিতী়ে হডোিটি িুই সপ্তোক্ রও হবদি সম়ে আক্ে
নেহ়েদিক্ল্ে) অযবো র্দি আপেোর ব়েস 18 বির 6 মোক্সর কম ়ে, তো ক্ল্ আপেোর দপদসআর
ফল্োফক্ল্র িেে অক্পিো করোর সম়ে আপেোক্ক আর দেক্িক্ক দবদিন্ন করক্ত ক্ব েো।

