ক োভিড-19 কেইসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিৃভে
21 অতটোির 2021
15 অক্টোবর পর্যন্ত 7 দিক্ে (20 অক্টোবর প্রকোদিত তক্যের উপর দিদি কক্র) আমরো ব্রোইটে অেোন্ড
হ োক্ি হকোদিড-19 এর 930 নতু ে কেইস হপক়্েদি।
এটা:
•

আক্ের 7 দিক্ের তু লনায় 27.2% হবক়্েক্ি

•

প্রদত 100,000 জন বোদিন্দোক্ির প্রদত িপ্তোক্ র হার 318.8 এর িমতু ল্ে

•

িদিণ পূবয হযক্ক কম র্ো প্রদত 100,000 জনন 450.5 দিল্

•

ইংল্েোক্ন্ডর

োক্রর হেক়্ে কম, র্ো প্রদত 100,000 জনন 447.9 দিল্

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ
এই িপ্তোক্

ী

িোমদিক হিক্ে বৃদি হপক়্েক্ি - ি র এবং ইংল্েোন্ড জুক়্ে।

হর্মেটি েতকোক্ল্র িরকোরী হ োষণো়ে বল্ো
প্রদতরিোর প্রোযদমক সুরক্ষা।

ক়্েক্ি - িেোকদিেগুদল্ িোইরোক্ির দবরুক্ি আমোক্ির

স্থোেী়েিোক্ব এেএইেএি আপেোর টিকো হেও়েো র্তটো িম্ভব ি জ কক্র দিক্ে। ও়েোক-ইে দিদেকগুদল্
প্রদতদিে প্রযম এবং দিতী়ে হডোক্জর জেে এবং র্োরো হর্োেে তোক্ির জেে হকোদিড বুস্টোর পোও়েো র্ো়ে।
তোই যদি আপেোর প্রযম িেোকদিে এখক্েো ়েদে, অযবো আপেোর দিতী়ে, বুস্টোর বো ফ্লু জযাব কনয়া
হয়দন, ি়েো কক্র র্ত তো়েোতোদ়ে িম্ভব আপেোর জযাবটি দনন।
হকইি কম রোখক্ত এবং ছড়াননা কমোক্ত আপদে র্ো করক্ত পোক্রে
আপেোর হকোদিড টিকো, আপেোর বুস্টোর এবং আপেোর ফ্লু জযাব দনন র্খে আপনানে এটি কনবার
আমন্ত্রণ জানাননা হনব।
•

প্রযম এবং দিতী়ে হডোজ (8 িপ্তো পক্র) 16 বির বো তোর হবদি ব়েক্ির প্রক্তেক্কর জেে
পাওয়া যানব। অেল্োইক্ে বুক করুে অযবো ি কর একটি ও়েোক-ইে হিিে খুুঁজে
ু ।

•

হকোদিড বুস্টোর 50 -এর হবদি ব়েিী, স্বোস্থে ও িোমোদজক র্ত্ন কমীক্ির এবং র্োক্ির অন্তদেযদ ত
স্বোক্স্থের অবস্থো রক়্েক্ি তোক্ির জেে পাওয়া যানব হর্খোক্ে আপেোর দিতী়ে জযাব হযক্ক 6 মোি
ক়্ে হেক্ি। আপেোর দিতী়ে হডোক্জর 182 দিে ক়্ে হেক্ল্ আপদে অেল্োইক্ে বুক করক্ত পোক্রে
অযবো েোদেযল্ হকো়েোক্র ও়েোক-ইে হিিক্ে এনস দেক্ত পোক্রে ।

•

কু ক্ল্র মোধ্েক্ম হবদিরিোে 12-15 বির ব়েিীক্ির টিকো হিও়েোর আক়্েোজে করো
বির ব়েিীক্ির জেে টিকো িম্পক্কয আরও জোেুে ।

•

ফ্লু িেোকদিে অক্েক মোেুক্ষর জেে দবেোমূক্ল্ে। হিখুে হক হর্োেে এবং দকিোক্ব বুদকং করক্বে ।
অক্েক মোেুষ ফ্লু এবং কোদিড-19 বুস্টোর িেোকদিে উিক়্ের জেেই হর্োেে। র্দি আপেোক্ক
উি়ে িেোকদিে হিও়েো ়ে, তক্ব একই িমক়্ে হিগুদল্ কনয়া দেরোপি।

ক্ে। 12-15

জেোকীণয বো আবদ্ধ জো়েেো়ে মুখ কেনে রোখুে।
িম্ভব

ক্ল্ বোইক্র হিখো করুে, অযবো তোজো বোতোি প্রক্বি েরনত দিন।

িুইবোর িোপ্তোদ ক পোর্শ্বী়ে প্রবো
দননজনে দবদেন্ন করুে।

পরীিো দেক্ত যোকুে, আপেোর ফল্োফল্ দরক্পোটয করুে এবং প্রক়্েোজক্ে

•

অেল্োইক্ে দি হটস্ট পেোক অডযোর করুে র্োক্ত আপেোর বোদ়েক্ত হপ ুঁক্ি হিও়েো র্ো়ে

•

জুদবদল্ ল্োইক্ব্রদর বো হ োি টোউে

•

ফোক্মযদি হযক্ক পেোক িংি করুে - ফোক্মযদি হযক্ক পরীিো হেও়েোর আক্ে আপেোক্ক িংি
হকোক্ডর জেে দেবন্ধে করক্ত ক্ব

•

একটি ফোক্মযদিক্ত একটি তত্ত্বোবধ্োক্ে পরীিো দনন

ল্ হযক্ক পেোক িংি

করুে

র্দি আপেোর হকোে উপিেয যোক্ক, এমেদক োল্কো হনলও, অযবো পোর্শ্বী়ে প্রবো পরীিো হযক্ক পদজটিি
ক্ল্ দপদিআর পরীিো করুে। তোরপর বোদ়েক্ত যোকুে এবং 10 দিক্ের জেে দননজ দবদেন্ন করুে র্দি
আপনার পরীিোর ফল ইদতবাচে হয়। র্দি আপেোর হকোে উপিেয যোক্ক তক্ব এটি গুরুত্বপূণয হর্ আপদে
একটি দপদিআর পরীিো করুে এবং তখন এল্এফদড হ োম হটস্ট দকট বেব োর করক্বে েো।
র্োুঁরো ইদতবোেক পরীিোর ফল কপনয়নছন তোক্ির সানে যারা ঘদনষ্ঠ সংস্পনশে এনসদছনলন তানির দপদিআর
পরীিো করো উদেত। র্দি আপদে দেষ্ঠ সংস্পনশে এনস োনেন এবং পুক্রোপুদর িেোকদিে েো কনয়া োনেন
তক্ব আপেোর বোদ়েক্ত যোকো উদেত এবং আপেোর দপদিআর হেক্েটিি ক্ল্ও 10 দিে স্ব-দবদেন্ন যোকো
উদেত। আপদে র্দি োনরা দেষ্ঠ সংস্পনশে আনসন এবং িম্পূণয টিকো কনয়া োনে (ক্র্খোক্ে আপদে
আপেোর দিতী়ে হডোজটি িুই িপ্তোক্ রও হবদি িম়ে আক্ে হপক়্েদিক্ল্ে) অযবো র্দি আপেোর ব়েি 18
বির এবং 6 মোক্ির কম ়ে, তো ক্ল্ আপেোর দপদিআর ফল্োফক্ল্র জেে অক্পিো করোর িম়ে আপেোক্ক
আর দেক্জক্ক দবদেন্ন করক্ত ক্ব েো।

