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5 নভেম্বর পর্যন্ত 7 দিভন (10 নভেম্বর প্রকাদিত ডেটার উপর দেদি কভর) আমরা ব্রাইটন এবং ড াভে 
899 টি নতুন ডকাদেে-19 ডকস দনদিত কভরদি। 
 
এটা: 
 

• আভের 7 দিভনর চেয়ে 23% কম৷ 
• প্রদত 100,000 জন বাদসন্দাভির জনয 308.2 সাপ্তাদ ক  াভরর সমতুল্য 
• িদিণ পূভবযর তুল্নায় কম র্া দিল্ প্রদত 100,000 জয়ন 379.2 
• ইংল্যাভের  াভরর ডেভয় কম, র্া দিল্ প্রদত 100,000 জয়ন 356.1 

 
ব্রোইটন এিং ক োসির জনয এর অর্থ  ী 

এই সপ্তাভ  আমাভির সামদিক ডিভে আরও একটি হ্রাস ডিখভত পাওয়া োল্ হয় া, তভব আমাভির  ারগুদল্ 
উচ্চই রভয়ভি, দবভিষ কভর সু্কল্ বয়ভসর দিশুভির মভযয। 

আমাভির ডকস ডরট বাডাভনা বন্ধ করভত, এটা গুরুত্বপূণয ডর্ আমরা সকভল্ই ডকাদেভের ল্িণগুদল্ খুুঁজভত 
থাদক এবং যায়ের ল্িণগুদল্ আয়ে  ারা যায়  পরীিা কভর এবং দবদিন্ন  ভয় থায়েন তা দনদিত কদর। 

ডকাদেে এখন ফু্ল এবং িীতকাল্ীন সদিয-কাদির পািাপাদি িদডভয় পডায় ডকাদেে কী এবং সদিয কী তা 
বল্া কঠিন। 

র্দিও ডকাদেভের ল্িণগুদল্ সবার জনয এক নয়, তভব প্রযানগুদল্  ল্ উচ্চ তাপমাো, আপনার স্বাি বা 
েভন্ধর অনুেূদত হ্রাস বা পদরবতয ন এবং একটি নতুন বা ক্রমােত কাদি। 

এগুদল্ প্রায়িই অনযানয কম সাযারণ ল্িণগুদল্র সাভথ থাভক ডর্মন মাথাবযথা, অসুস্থতা, ডপিীভত বযথা, 
েল্া বযথা বা সদিয র্া স ভজই ঠাো বা ফু্ল ময়ন  ভত পাভর। 

আপদন র্দি ডকাদেভের প্রযান উপসেযগুদল্র মভযয ডকাভনাটি ডিখভত পান, এমনদক  াল্কা হয়েও, আপনার 
র্ত তাডাতাদড সম্ভব একটি দপদসআর পরীিা বুক করা উদেত এবং ফল্াফল্ না পাওয়া পর্যন্ত বাদডভত 
থাকা উদেত। এবং র্দি বনু্ধ, পদরবার বা স কমীরা অসুস্থ ডবায করার কথা উভেখ কভরন, অনুি  
কভর তাভির একটি পরীিা করার জনয মভন কদরভয় দিন। 

আপদন র্দি োল্ ডবায না কভরন এবং এটি ডকাদেে নয় বভল্ প্রমাদণত  য়,  বুও অনযভির মভযয 
সংক্রমণ িডাভনা প্রদতভরায করভত বাদডভত থাকা এখনও োল্। 

ক োভিড ক ে  ম রোখসে এিং ভিস্তোর  মোসে আপভন যো  রসে পোসরন 

আপনোর ক োভিড িযো ভেন, আপনোর িসু্টোর এিং আপনোর ফু্ল জযোি নিি যখন আপনোস  এটি দেবার 
প্রস্তাব  রো  য়। 

• প্রথম এবং দিতীয় ডোজ (8 সপ্তাভ র পভর) এখনও অনল্াইন বুক করার জনয বা 
আপনার কািাকাদি একটি ওয়াক-ইন ডসিন খুুঁভজ ননন। 
 

• ডকাদেে বুস্টারগুদল্ 50 বির বা তার ডবদি বয়ভসর ডল্াভকভির জনয, স্বাস্থয ও 
সামাদজক পদরের্যা (চ াশ্যাে চেোর) কমীভির জনয এবং র্াভির অন্তদনযদ ত স্বাভস্থযর 
 ম যা রভয়ভি ডর্খাভন আপনার 2য় জাভবর পর ডথভক 182 দিন (6 মাস এবং 1 

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/


সপ্তা ) পার  ভয় ডেভি। ওয়াক-ইন েযাকদসভনিন ডসিন পাওো যাে  দকন্তু বতয মাভন 
অভনভকই বযস্ত তাই িীর্য অভপিা এডাভত আভে ডথভক অযাপভয়ন্টভমন্ট বুক করা োল্। 

• 12-15 বির বয়সীভির জনয টিকা সু্কভল্র মাযযভম সংেঠিত  ভি অথবা আপদন জাতীয় 
বুদকং পদরভষবার মাযযভম একটি অযাপভয়ন্টভমন্ট বুক করভত পাভরন। 12-15 বির 
বয়সীভির জনয েযাকদসন সম্পভকয  আরও জাননু। 

• ফু্ল েযাকদসন এখন অভনভকর জনয চেো হয়ে এবং দবনামূভল্য। ডক ডর্ােয এবং দকোভব 
বুক করভবন তা ডিখুন । অভনক ডল্াক ফু্ল এবং ডকাদেে-19 বসু্টার েযাকদসন উেভয়র 
জনযই ডর্ােয। র্দি আপনাভক উেয় টিকা ডিওয়া  য়, তভব ডসগুদল্ একই সমভয় ডনওয়া 
দনরাপি। 

িযস্ত িোে এিং কেন ে  জনো ীর্থ িো কেরো জোয়গোয় মখু কেস  রোখুন। এটি শুযুমাে দনভজভক এবং 
অনযভির রিা করার জনয নয়, এটি অনযভির দনরাপি ডবায করভতও সা ার্য করভত পাভর। 

কযখোসন েম্ভি িোইসর কদখো  রুন, িো ঘরর েোজো িোেোে প্রসিশ  রসে ভদন। 

11 িছর িো েোর কিভশ িয়েী প্রসেযস রই েপ্তোস  দিুোর পার্শ্বীয় প্রিো  পরীক্ষো  রো উভিে এিং েমস্ত 
ফেোফসের ভরসপোটথ   রো উভিে। র্দি আপদন ইদতবােক পরীিার ফে পান তভব আপনাভক অবিযই স্ব-
দবদিন্ন  ভত  ভব এবং একটি দপদসআর পরীিার অেয ার দিভত  ভব। 

• অনল্াইভন দি ডটস্ট পযাক অেয ার করুন র্াভত  া আপদন বাদডভত চপয়  পাভরন।  
• জদুবদল্ ল্াইভব্রদর বা ড াে টাউন  ল্ ডথভক পযাক আপ দনন 
• একটি ফাভমযদস ডথভক পযাক সংি  করুন – চোনও ফাভমযদস ডথভক পরীিা ডনওয়ার আভে 

আপনাভক একটি সংি  ডকাভের জনয দনবন্ধন করভত  ভব  
• একটি ফাভমযদসভত একটি তত্ত্বাবযানাধীন পরীিা করুন৷ 

যভদ আপনোর ক োসনো উপেগথ র্োস , এমনভ   োে ো হরেও, অর্িো যভদ আপভন পোর্শ্বীয় প্রিো  পরীক্ষো 
কর্স  ইভেিোি  পরীক্ষোর ফে োভ  সরন েসি এ টি PCR পরীক্ষো  রুন। তারপভর বাদডভত থাকুন 
এবং পদজটিে পরীিা  ভল্ 10 দিভনর জনয ননয়জয়ে আল্ািা করুন। আপনার র্দি ডকাভনা উপসেয থাভক 
তভব এটি গুরুত্বপূণয ডর্ আপদন একটি দপদসআর পরীিা করুন এবং LFD ড াম ডটস্ট দকটগুদল্ বযব ার 
করভবন না।  
 
পভজটিি পরীক্ষোর ফে পাওয়া  োসরো  োসছর পভরভিভেসদর এ টি ভপভেআর পরীক্ষো  রো উভিে। 
আপদন র্দি োয়রা  ায় হ র্দনষ্ঠ হয়ে থায়েন এবং সম্পণূযরূভপ টিকা না ননয়ে থায়েন তভব আপনার 
দপদসআর ডনভেটিে  ভল্ও 10 দিভনর জনয আপনাভক বাদডভত থাকভত  ভব এবং স্ব-দবদিন্ন থাকভত  ভব। 
আপদন র্দি একজন আক্রান্ত চোে হয়ে থায়েন এবং সম্পূণযরূভপ টিকাপ্রাপ্ত  ন (ভর্খাভন আপদন িইু 
সপ্তাভ রও ডবদি আভে আপনার দিতীয় ডোজ ডপভয়দিভল্ন) অথবা আপনার বয়স র্দি 18 বির এবং 6 
মাভসর কম  য়, তা ভল্ আপনার দপদসআর ফল্াফভল্র জনয অভপিা করার সময় আপনাভক আর স্ব-
দবদিন্ন থাোর িরকার ডনই। 
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