
ক োভিড-19 ক সের ভিভিতে জনস্বাস্থ্য দতের ভিিৃভে 
 
4 নতিম্বর 2021 
 
29 অক্টোবর পর্যন্ত 7 দিক্ে (3 েক্েম্বর প্রকোদিত ডেটোর উপর দেদি কক্র) আমরো ব্রোইটে এবং ড োক্ে 
1174 টি েতুে ক োভিড-19 ডকস দেদিত কক্রদি। 
 
এটো: 

• আক্ের ৭ দিক্ের কেয়ে 5.3% কম 
• প্রদত 100,000 জন বোদসন্দোক্ির ময়যে 402.4 সোপ্তোদ ক  োক্রর সমতুল্য 
• িদিণ পূক্বযর তুল্েোয় কম র্ো দিল্ প্রদত 100,000 জয়ন 454.3 
• ইংল্যোক্ের  োক্রর ডেক্য় কম, র্ো দিল্ প্রদত 100,000 জয়ন 415.4 

ব্রাইটন এিং হ াতির জনয এর অর্থ কী 
র্দিও ডেটো (তথ্ে-উপোত্ত) একটি ডিোট হ্রোস ডিখোয়, আমোক্ির  োর েত সপ্তোক্ র মক্তো এবং উচ্চ রক্য় 
ডেক্ি। 
 
মোধ্যদমক সু্কল্ বয়ক্সর বোচ্চোক্ির মক্ধ্য ডকস সবক্েক্য় ডবদি দকন্তু প্রোথদমক বয়ক্স দ্রুত বোড়ক্ি। তোই 
পোবদল্ক ড ল্থ টিক্মর ডিোট বোচ্চোক্ির পদরবোরগুদল্র জেয দেম্নদল্দখত পরোমিয রক্য়ক্ি৷ 
 
প্রোথদমক পর্যোক্য় সংক্রমণ িেোক্ত করক্ত এবং সংক্রমক্ণর কেইন েোঙক্ত সো োর্য করোর জেয 11 বির বো 
তোর ডবদি বয়সী সকল্ পদরবোক্রর সিসযক্ির সপ্তোক্  িবুোর LFD পরীিো করো উদেত। 
 
বয়স্ক পদরবোর বো বনু্ধক্ির এবং র্োরো ঝুুঁ দকপূণয তোক্ির বুস্টোর জযোব পোওয়োর জেয ডর্োেয  ওয়োর সোক্থ 
সোক্থ (দিতীয় ডেোজ ডথক্ক 182 দিে) ডকোদেক্ের দবরুক্ে তোক্ির সুরিোর পোিোপোদি তোক্ির ফু্ল টিকো 
ভনয়ত বলুন। 
 
আমোক্ির আেরক্ণও আমরো দকিু স জ পদরবতয ে করক্ত পোদর। 
 
কখেও কখেও বোইক্র ডিখো করোর জনে তোপমোত্রো খুব ঠোেো  ক্ত পোক্র তক্ব িয়ো কক্র একটি জোেোল্ো 
খুল্ুে র্োক্ত তোজো বোতোস প্রক্বি করক্ত পোক্র৷ পদরবোক্রর সবোইক্ক দেয়দমত তোক্ির  োত ডধ্োয়োর জেয 
উৎসোভিত করুে এবং ডিোটক্িরও এটি করক্ত উৎসোভিত করুে৷ ডরট ডবদি  ক্ল্ও বড় পোটিয  এবং 
দিপওেোর এড়োক্েো িোয়লো িয়ব। ডর্খোক্েই আপেোর বোদড়র ডল্োক্কক্ির কোিোকোদি  ক্ত  ক্ব ডসখোক্ে মুখ 
ডেক্ক রোখুে। এবং বরোবক্রর মক্তো, আপেোর র্দি ডকোদেক্ের ডকোক্েো উপসেয থোক্ক, র্তই  োল্কো ড োক, 
অেুগ্র  কক্র সু্কক্ল্ র্োক্বে েো, বোদড়ক্ত থোকুে এবং দপদসআর পরীিো করুে। 
 
আপদে র্োক্ির সোক্থ ডর্োেোক্র্োে কক্রে তোক্ির সকল্ক্ক দবক্বেেো করুে। িোিো-িোদি র্োরো আপেোর 
সন্তোেক্ির ডিখোক্িোেো কক্রে, আপেোর সোক্থ ডিখো  রো বনু্ধবোন্ধব, আপদে র্োক্ির সোক্থ ডিখো কক্রে এমে 
আত্মীয়, বোক্স আপেোর পোক্ির ডল্োক্করো বো সুপোরমোক্কয ক্ট আপেোর সোমক্ের সোদরক্ত এবং র্োরো আপেোর 
বোদড়ক্ত ডবড়োক্ত বো কোজ করক্ত আক্স। তোক্ির সম্পক্কয  দেন্তো করুে এবং তোক্ির রিো করোর জেয 
আপদে র্ো করক্ত পোক্রে তো করুে। 
 
হকাভিড হকস কম রাখতে এিং ভিস্তার কমাতে আপভন যা করতে পাতরন 
 
আপনার হকাভিড িযাকভসন, আপনার িসু্টার এিং আপনার ফু্ল জযাি ভিি যখন আপনাতক এটি কেবোর 
প্রস্তোব করা  য়। 



• প্রথম এবং দিতীয় ডেোজ (8 সপ্তোক্ র পক্র) অেল্োইে বুক করোর জেয বো আপেোর 
কোিোকোদি একটি ওয়োক-ইে ডসিে খুুঁক্জ ভনন । 

• ডকোদেে বুস্টোরগুদল্ 50 বির বো তোর ডবদি বয়সী বযদক্তক্ির জেয, স্বোস্থ্য ও সোমোদজক 
পদরের্যো কমীক্ির জেয এবং র্োক্ির অন্তদেযদ ত স্বোক্স্থ্যর অবস্থ্ো রক্য়ক্ি ডর্খোক্ে আপেোর 
দিতীয় জোক্বর পর ডথক্ক 182 দিে (6 মোস এবং 1 সপ্তো )  ক্য় ডেক্ি। আপদে একটি 
ওয়োক-ইে ডসিক্ে ডর্োে দিক্ত পোক্রে তক্ব অেুগ্র  কক্র সক্েতে থোকুে ডর্ অক্েকগুদল্ 
ডসিে বতয মোক্ে বযস্ত তোই িীর্য অক্পিো এড়োক্ত একটি অযোপক্য়ন্টক্মন্ট বুক করো েোল্। 

• 12-15 বির বয়সীক্ির জেয টিকো কেেো সু্কক্ল্র মোধ্যক্ম সংেঠিত  ক্ে অথবো আপদে 
জোতীয় বদুকং পদরক্েবোর মোধ্যক্ম একটি অযোপক্য়ন্টক্মন্ট বুক করক্ত পোক্রে। 12-15 বির 
বয়সীক্ির জেয েযোকদসে সম্পক্কয  আরও জোেেু । 

• ফু্ল েযোকদসে এখে অক্েক্কর জেয পোওেো যোয়ে এবং দবেোমূক্ল্য। ডক ডর্োেয এবং দকেোক্ব 
বুক করক্বে তো ডিখুে । অক্েক ডল্োক ফু্ল এবং COVID-19 বুস্টোর েযোকদসে উেক্য়র 
জেযই ডর্োেয। র্দি আপেোক্ক উেয় টিকো ডিওয়ো  য়, তক্ব ডসগুদল্ একই সমক্য় ডেওয়ো 
দেরোপি। 

িযস্ত িাস এিং হেন স  জনাকীর্থ িা হেরা জায়গায় মখু হেতক রাখুন। এটি ডকবল্ দেক্জক্ক রিো করোর 
জেয েয়, এটি অেযক্ির দেরোপি ডবোধ্ করক্তও সো োর্য করক্ত পোক্র। 
 
হযখাতন সম্ভি িাইতর হদখা করুন, িা োজা িাোস প্রতিশ করতে ভদন। 
 
11 িছর িা োর হিভশ িয়সী প্রতেযতকরই সপ্তাত  দিুার পোর্শ্ব প্রিা  পরীক্ষা করা উভিে এিং সমস্ত 
ফোফে ভরতপাটথ  করা উভিে। র্দি আপদে ইদতবোেক পরীিো কক্রে তক্ব আপেোক্ক অবিযই স্ব-দবদেন্ন 
 ক্ত  ক্ব এবং একটি দপদসআর পরীিোর অেয োর দিক্ত  ক্ব। 

• অেল্োইক্ে দি ডটস্ট পযোক অেয োর করুে আপনোর বোদড়ক্ত ডপ ুঁক্ি কেবোর জনে।  
• জদুবদল্ ল্োইক্ব্রদর বো ড োে টোউে  ল্ ডথক্ক পযোক সংগ্রি  রুন।  
• একটি ফোক্মযদস ডথক্ক পযোক সংগ্র  করুে - একটি ফোক্মযদস ডথক্ক পরীিো ডেওয়োর আক্ে 

আপেোক্ক একটি সংগ্র  ডকোক্ের জেয দেবন্ধে করক্ত  ক্ব । 
• একটি ফোক্মযদসক্ত একটি তত্ত্বোবধ্োনোযীন পরীিো করুে ৷ 

আপনার যভদ হকাতনা উপসগথ র্াতক, এমনভক  ােকা হসেও, অর্িা যভদ আপভন পার্শ্থ প্রিা  পরীক্ষা 
হর্তক ইভেিািক পরীক্ষার ফে েোি কতরন েতি একটি ভপভসআর পরীক্ষা করুন। তোরপর বোদড়ক্ত 
থোকুে এবং পদজটিে পরীিো  ক্ল্ 10 দিক্ের জেয ভনয়জয়  দবদেন্ন করুে। আপেোর র্দি ডকোক্েো উপসেয 
থোক্ক তক্ব এটি গুরুত্বপূণয ডর্ আপদে একটি দপদসআর পরীিো করুে এবং LFD ড োম ডটস্ট দকটগুদল্ 
বযব োর করক্বে েো। 
 
পভজটিি পরীক্ষার ফে েোি করা কাতরা েোসে কেেোসেশো  রোহদর একটি ভপভসআর পরীক্ষা করা 
উভিে। আপদে র্দি র্দেষ্ঠ কমলোয়মশো  য়র থ্োয় ন এবং সম্পূণযরূক্প টিকো েো ভনয়ে থ্োয় ন পোে তক্ব 
আপেোর দপদসআর ডেক্েটিে  ক্ল্ও 10 দিক্ের জেয আপেোক্ক বোদড়ক্ত থোকক্ত  ক্ব এবং স্ব-দবদেন্ন 
থোকক্ত  ক্ব। আপদে র্দি একজে আক্রোন্ত  োয়রো সংস্পয়শে আয়সন এবং সম্পূণযরূক্প টিকোপ্রোপ্ত  ে (ক্র্খোক্ে 
আপদে িইু সপ্তোক্ রও ডবদি আক্ে আপেোর দিতীয় ডেোজ ডপক্য়ক্িে) অথবো আপেোর বয়স র্দি 18 বির 
এবং 6 মোক্সর কম  য়, তো ক্ল্ আপেোর দপদসআর ফল্োফক্ল্র জেয অক্পিো করোর সময় আপেোক্ক আর 
স্ব-দবদেন্ন থ্ো োর িরকোর ডেই। 
 

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.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/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/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
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/

