ক োভিড আপডডট - 25 নডিম্বর 2021
19 নভেম্বর পর্যন্ত সাত দিভন (24 নভেম্বর প্রকাদিত তভযের দেদিভত) আমরা ব্রাইটন এবং হ াভে
1,339 টি নতু ন COVID-19 হকস দনদিত কভরদি। এটা:
•
•
•
•

আভের ৭ দিভনর চেয়ে ২৫% হবভ়েভি
প্রদত 100,000 বাদসন্দাভির ময়যে 459 জয়ের সাপ্তাদ ক াভরর সমতু ল্ে
িদিণ পূভবযর তু ল্নায় কম র্া প্রদত 100,000 জয়ে 517 দিল্
ইংল্োভের াভরর হেভয় হবদি, র্া দিল্ প্রদত 100,000 জয়ে 424

ক োভিডের ক স

ম রোখডে আপভন যো

রডে পোডরন

আপনার হকাদেড েোকদসন, আপনার বুস্টার এবং আপনার ফ্লু জ্োব নেে র্খন আপনাভক এটি অফার
করা য়।
•
•
•
•

•
•

প্রযম এবং দিতীয় হডাজ্ অনল্াইচে বুক করার জ্নে বা আপনার কািাকাদি একটি ওয়াক-ইন
হসিন খুুঁভজ্ চের করুে।
18 বির বা তার হবদি বয়ভসর হল্াভকরা (বা 3 মাভসর মভযে 18 বির বয়সী) আপনার ১ম
হডাজ্ ৮ সপ্তা পভর দিতীয় হডাজ্ হপভত পাভরে।
16 এবং 17 বির বয়সী হল্াভকরা এখন তাভির প্রযম হডাজ্ 12 সপ্তা বা তার হবদি পভর
দিতীয় হডাজ্ হপভত পাভর।
হকাদেড বুস্টারগুদল্ 40 বির বা তার হবদি বয়সী বেদিভির জ্নে, স্বাস্থ্ে ও সামাদজ্ক পদরের্যা
(চ াশ্োল চকোর) কমীভির জ্নে এবং র্াভির অন্তদনযদ ত স্বাভস্থ্ের অবস্থ্া রভয়ভি হর্খাভন আপনার
2য় জ্াভবর পর হযভক 182 দিন (6 মাস এবং 1 সপ্তা ) ভয় হেভি। ওয়াক-ইন েোকদসভনিন
হসিন পাওয়া র্ায় অযবা আপদন আভে হযভকই অোপভয়ন্টভমন্ট বুক করভত পাভরন।
12-15 বির বয়সীভির জ্নে টিকা স্কু ভল্র মাযেভম সংেঠিত ভে অযবা আপদন জ্াতীয় বুদকং
ানভি য় র মাযেভম একটি অোপভয়ন্টভমন্ট বুক করভত পাভরন।
ফ্লু েোকদসন এখন অভনভকর জ্নে পাওো যায়ে এবং দবনামূভল্ে। হক হর্ােে এবং দকোভব বুক
করভবন তা হিখুন। COVID-19 এবং ফ্লু েোকদসন একসাভয হিওয়া দনরাপি। র্ত তা়োতাদ়ে
সম্ভব উেয় টিকা গ্রহণ করুন।

েণপদরব ন স জ্নাকীণয বা হেরা জ্ায়োয় মুখ হেভক রাখুন। এটি শুযুমাত্র দনভজ্ভক এবং অনেভির রিা
করার জ্নে নয়, এটি অনেভির দনরাপি হবায করভতও সা ার্ে করভত পাভর।
হর্খাভন সম্ভব বাইভর হিখা করুন, বা চভতয়র তাজ্া বাতাস প্রভবি করভত দিন।
দনয়দমত পাশ্বীয় প্রবা পরীিা করা োদল্ভয় র্ান, দবভিষ কভর র্খন অনে পদরবাভরর সাভয হমভি বা
র্াভির হকাদেভডর ঝুুঁ দক হবদি। অনুগ্র কভর সমস্ত ফল্াফল্ দরভপাটয করুন এবং র্দি আপোর পরীক্ষার
ফল ইদতবােক হে তভব আপনাভক অবিেই স্ব-দবদেন্ন হয়ত ভব এবং একটি দপদসআর পরীিার অডযার
দিভত ভব।
•
•

অনল্াইভন দি হটস্ট পোক অডযার করুন র্াভত আপদন বাদ়েভত তা চপয়ত পাভরন
জ্ুদবদল্ ল্াইভব্রদর বা হ াে টাউন ল্ হযভক পোক আপ দনন।

•
•

একটি ফাভমযদস হযভক পোক সংগ্র করুন - একটি ফাভমযদস হযভক পরীিা হনওয়ার আভে
আপনাভক একটি সংগ্র হকাভডর জ্নে দনবন্ধন করভত ভব
একটি ফাভমযদসভত একটি তত্ত্বাবযাোযীে পরীিা করুন৷

আপনোর যভি ক োভিডডর ক োডনো উপসর্গ থোড , এমনভ হোল ো, বো পোর্শ্বীয় প্রবোহ পরীক্ষো কথড
পভিটিি ফল হয় েোহডল এ টি ভপভসআর পরীক্ষো রুন। তারপভর বাদ়েভত যাকুন এবং পদজ্টিে
পরীিা ভল্ 10 দিভনর জ্নে আল্ািা থাকুে। আপনার র্দি হকাভনা উপসেয যাভক তভব এটি গুরুত্বপূণয হর্
আপদন একটি দপদসআর পরীিা করান এবং পাশ্বীয় হফ্লা হ াম হটস্ট দকটগুদল্ বেব ার করভবন না।
পভিটিি পরীক্ষোর ফল পাওয়া োডরো োডের পভরভিেডির এ টি ভপভসআর পরীক্ষো রো উভিে।
আপদন র্দি কায়রা েদনষ্ঠ পদরদেত ন এবং সম্পূণযরূভপ টিকা না নেয়ে থায়কে তভব আপনার দপদসআর
হনভেটিে ভল্ও 10 দিভনর জ্নে আপনাভক বাদ়েভত যাকভত ভব এবং স্ব-দবদেন্ন যাকভত ভব।
আপদন র্দি একজ্ন ংক্রনমত ন এবং সম্পূণযরূভপ টিকাপ্রাপ্ত ন (ভর্খাভন আপদন িুই সপ্তাভ রও হবদি
আভে আপনার দিতীয় হডাজ্ হপভয়দিভল্ন) অযবা আপনার বয়স র্দি 18 বির এবং 6 মাভসর কম য়,
তা ভল্ আপনার দপদসআর ফল্াফভল্র জ্নে অভপিা করার সময় আপনাভক আর স্ব-দবদেন্ন থাকার
িরকার হনই। হিষ।

