ক োভিড-19 কেইসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিৃভে
18 নতিম্বর 2021
12 নভেম্বর পর্যন্ত 7 দিভন (17 নভেম্বর প্রকাদিত ডেটার উপর দেদি কভর) আমরা ব্রাইটন
এবং ড াভে 1073 টি নতু ন ক োভিড-19 ডকস দনদিত কভরদি।
এটো:
•
•
•
•

আভের ৭ দিভনর কেয়ে 19% ডবভ়েভি
প্রদত 100,000 বাদসন্দাভির ময়যে 367.8 সাপ্তাদ ক াভরর সমতু ল্য
িদিণ পূভবযর তু ল্নায় কম র্া দিল্ প্রদত 100,000 জয়ে 418.4
ইংল্যাভের াভরর ডেভয় কম, র্া দিল্ প্রদত 100,000 জয়ে 376.4

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ

ী

আবারও, আমরা আমাভির বাদসন্দাভির ক্রমবর্যমান সংখ্যক ইদতবােক পরীিা করভত ডিভখ্দি এটো ডিখ্ায় ডর্ ডকাদেে এখ্নও আমাভির সাভে রভয়ভি।
এমনদক র্দি আপদন সম্পূণযরূভপ টিকা পান, তভব দনয়দমত পরীিা করা গুরুত্বপূণয র্াভত আপদন
জাভনন ডর্ আপদন েো কজয়ে ডকাদেে ি়োভেন না।
অভনক ডল্াক র্াভির ডকাদেে দিল্ তারা ডকাভনা উপসেয কেয়েে েোই এবং দপদসআর পরীিার
মার্যভম দনদিত করার আভে তারা পার্শ্বীয় প্রবা পরীিায় ইদতবােক পরীিা রোর পয়রই তো
বুঝভত পাভরে।
অনুগ্র কভর অনযভির কো দেন্তা করুন এবং পরীিা োদল্ভয় র্ান, দবভিষ কভর এমন দিনগুদল্ভত
র্খ্ন আপদন অভনক ডল্াভকর সাভে দমিভিন বা ডকাদেে ডেভক গুরুতর অসুস্থ ভয় প়েভত পাভর
এমন আরও িুবল্
য ডল্াভকভির সোয়ে কেেো রয়েে।
এবং র্দি আপেোর পরীক্ষোর ফল পদজটিে বো ইভতবোে
দপদসআর পরীিা করুন।
ক োভিড ক স

ম রোখতে আপভন যো

হে তভব বাদ়েভত োকুন এবং একটি

রতে পোতরন

আপনোর ক োভিড িযো ভসন, আপনোর িুস্টোর এিং আপনোর ফ্লু জযোি নিি যখন আপনোত
কিবার প্রস্তাব রো য়।
• প্রেম এবং দিতীয় ডোজ অনল্াইন বুক করার জনয বা আপনার কািাকাদি একটি
ওয়াক-ইন ডসিন খ্ুুঁভজ কবর রুে । 18 বির বা তার ডবদি বয়ভসর ডল্াভকরা (বা 3
মাভসর মভর্য যোরো 18 বির বয়সী হয়ব) বতয মাভন আপনার ১ম কডোয়জর 8 সপ্তা পভর
2য় ডোজ পাওয়ার জনয ডর্ােয। 16 এবং 17 বির বয়সী বযদিভির িীঘ্রই তাভির প্রেম
ডোভজর 12 সপ্তা বা তার ডবদি সময়ের পভর একটি দিতীয় ডোজ বুক করার জনয
আমন্ত্রণ জানাভনা ভব।

•

•

•

ডকাদেে বুস্টারগুদল্ 50 বির বা তার ডবদি বয়ভসর ডল্াভকভির জনয, স্বাস্থয ও
সামাদজক পদরের্যা (কসোশ্েোল ক েোর) কমীভির জনয এবং র্াভির অন্তদনযদ ত স্বাভস্থযর
সমসেো রভয়ভি ডর্খ্াভন আপনার 2য় জাভবর পর ডেভক 182 দিন (6 মাস এবং 1
সপ্তা ) ভয় ডেভি। ওয়াক-ইন েযাকদসভনিন ডসিন পোওেো যোে দকন্তু বতয মাভন
অভনকগুয়লোই েুব বযস্ত তাই িীর্য অভপিা এ়োভত আভে ডেভক অযাপভয়ন্টভমন্ট বুক করা
োল্। 40 বির বা তার ডবদি বয়ভসর ডল্াভকভির ডর্ােয ভল্ িীঘ্রই বুক করার জনয
আমন্ত্রণ জানাভনা ভব।
12-15 বির বয়সীভির জনয টিকা স্কু ভল্র মার্যভম সংেঠিত ভে অেবা আপদন জাতীয়
বুদকং সোভিি য়সর মার্যভম একটি অযাপভয়ন্টভমন্ট বুক করভত পাভরন। 12-15 বির
বয়সীভির জনয েযাকদসন সম্পভকয আরও জানুন।
ফ্লু েযাকদসন এখ্ন অভনভকর জনয পোওেো যোে এবং তো দবনামূভল্য। ডক ডর্ােয এবং
দকোভব বুক করভবন তা ডিখ্ুন। অভনক ডল্াক ফ্লু এবং ক োভিড-19 বুস্টার েযাকদসন
উেভয়র জনযই ডর্ােয। র্দি আপনাভক উেয় টিকা ডিওয়া য়, তভব ডসগুদল্ একই সমভয়
ডনওয়া দনরাপি।

গণপভরি ন স জনো ীণথ িো আবদ্ধ জোয়গোয় মুখ কেত রোখুন। এটি শুর্ুমাত্র দনভজভক এবং
অনযভির রিা করার জনয নয়, এটি অনযভির দনরাপি ডবার্ করভতও সা ার্য করভত পাভর।
কযখোতন সম্ভি িোইতর কদখো

রুন, িো েোজো িোেোস প্রতিশ

রতে ভদন।

ভনয়ভমে পার্শ্বীয় প্রিো পরীক্ষো ভনতে র্োকুন এিং সমস্ত ফেোফে ভরতপোটথ রুন। র্দি আপেোর
পরীক্ষোর ফল ইদতবােক হে তভব আপনাভক অবিযই স্ব-দবদেন্ন ভত ভব এবং একটি দপদসআর
পরীিার অেযার দিভত ভব।
•
•
•
•

অনল্াইভন দি ডটস্ট পযাক অেযার করুন র্াভত আপদন বাদ়েভত তো কপয়ত পাভরন।
জুদবদল্ ল্াইভব্রদর বা ড াে টাউন ল্ ডেভক পযাক সংগ্রহ রুে
একটি ফাভমযদস ডেভক পযাক সংগ্র করুন - একটি ফাভমযদস ডেভক পরীিা ডনওয়ার আভে
আপনাভক একটি সংগ্র ডকাভের জনয দনবন্ধন করভত ভব
একটি ফাভমযদসভত একটি তত্ত্বাবর্ােোযীে পরীিা করুন৷

আপনোর যভদ ক োভিতডর ক োতনো উপসগথ র্োত , এমনভ
োে ো হসেও, িো পোর্শ্বীয় প্রিো
পরীক্ষো কর্ত পভজটিি ফে পাওয়া যায় েো তে এ টি ভপভসআর পরীক্ষো রুন। তারপভর
বাদ়েভত োকুন এবং পরীিার ফল পভজটিি ভল্ 10 দিভনর জনয ভেয়জয় আল্ািা করুন।
আপনার র্দি ডকাভনা উপসেয োভক তভব এটি গুরুত্বপূণয ডর্ আপদন একটি দপদসআর পরীিা
করান এবং কলটোরোল ডফ্লা ড াম ডটস্ট দকটগুদল্ বযব ার করভবন না।
পরীক্ষোর ফে পভজটিি পাওয়া োতরো োতের পভরভিভেতদর এ টি ভপভসআর পরীক্ষো রো
উভিে। আপদন র্দি র্দনষ্ঠ পদরদেত ন এবং সম্পূণযরূভপ টিকা না পান তভব আপনার দপদসআর
ডনভেটিে ভল্ও 10 দিভনর জনয আপনাভক বাদ়েভত োকভত ভব এবং স্ব-দবদেন্ন োকভত ভব।
আপদন র্দি একজন আক্রোন্ত ন এবং সম্পূণযরূভপ টিকাপ্রাপ্ত ন (ভর্খ্াভন আপদন িুই সপ্তাভ রও
ডবদি আভে আপনার দিতীয় ডোজ ডপভয়দিভল্ন) অেবা আপনার বয়স র্দি 18 বির 6 মাভসর
কম য়, তা ভল্ আপনার দপদসআর ফল্াফভল্র জনয অভপিা করার সময় আপনাভক আর স্বদবদেন্ন েো োর িরকার ডনই।

