
ক োভিড-19 কেইসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিৃভে 

16 ভডতেম্বর 2021 
11 ডিসেম্বর পর্যন্ত 7 ডিসে (16 ডিসেম্বর প্রকাডিত তসযের ডিডিসত) আমরা ব্রাইটে অ্োন্ড 
হ াসি 1884 টি েতুে ক োভিড-19 হকে ডেডিত কসরডি। 

এটো: 

• আসের 7 ডিসে 1.7% কসমসি 
• প্রডত 100,000 বাডেন্দাসির মধ্যে 645.8 োপ্তাড ক  াসরর েমতুল্ে 
• িডিণ পূসবযর তুল্োয় কম র্া ডিল্ প্রডত 100,000 জধ্ে 658.5 
• ইংল্োসন্ডর  াসরর হেসয় হবডি, র্া ডিল্ প্রডত 100,000 জধ্ে 540.1 

েরকার িাইরাসের ডবস্তারসক ধীর করার জেে এই েপ্তাস  পরীিা এবং িোকডেসের হর্ােেতায় 
আরও বেবস্থা এবং পডরবতয ে এসেসি।  

র্ডিও প্রকাডিত োপ্তাড ক ক ইধ্ের  ার খুব কম কসমসি, েত িইু ডিসে আমরা 900 টি েতুে 
েংক্রমসণর ডরসপাটয  হিসখডি। এই দ্রুত বৃডি ওডমক্রে হিডরসয়সের ডবস্তার দ্বারা  সয়সি এবং আডম 
আিা  রভি হর্ এই প্রবণতা আোমী ডিসেও অ্বো ত যাকসব। 

অ্েুগ্র  কসর িুটির েময়কাসল্ আপোর েুরক্ষোয় অবধ্েলো  রধ্বে েো – আপডে এখে হর্ 
পিসিপগুডল্ হেে তা আপোর এবং অ্েেসির ঝুুঁ ডক কডমসয় হিসব। 

ভনতজত  এিং অনযতদর ভনরোপদ রোখতে আমোতদর ে তেরই পদতেপ কনওযো উভিে 

যে েোডোেোভড েম্ভি আপনোর ১ম, ২য এিং ক োভিড িুস্টোর িযো ভেন এিং আপনোর ফু্ল 
জযোি িুভ ংত  অগ্রোভি োর ভদন। অ্েল্াইসে বুক করুে বা অ্োপসয়েসমে ডেসত 119 েম্বসর 
কল্ করুে। আপডে প্রযসম বুক করসত ো পারসল্, প্রডতডিে অ্োপসয়েসমে হর্াে করা  সে বসল্ 
আবার হেক করুে। র্াসির েডতেই প্রসয়াজে তাসির জেে স্থােীয় এবং ভবধ্েষ ওয়াক-ইে হেিে 
কেখুে। 

• হকাডিি বুস্টার এখে 18 বা তার হবডি বয়সের প্রসতেসকর জেে উপল্ব্ধ (পোওয়ো যোয়) 
হর্খাসে আপোর ডদ্বতীয় হিাজ হযসক 3 মাে (91 ডিে)  সয় হেসি। 

• ফু্ল িোকডেে এখে অ্সেসকর জেে উপল্ব্ধ এবং ডবোমূসল্ে। 

আপনোর ঘভনষ্ঠ কেলাসেশা  ভমতয ভদন এিং গ্রুপ ক োট রোখুন। আপভন যে  ম কেোত র েোতে 
কদখো  রতিন, আপভন েে ভনরোপদ হতিন েোই আপভন যাক  কদখতে চান েোকে অগ্রোভি োর 
কদতিন। 

কযখোতন েম্ভি িোইতর কদখো  রুন, অেিো যখন আপভন ভিেতর েো তিন, পোিভে  ট্রোন্সতপোতটে  
(গণ পররবহসণ) িো গোভডতে েোজো িোেোে চলাচল  রোর জনয এ টি জোনোেো খুেুন।  

েেল ভিড িো আবদ্ধ জোযগোয মুখ কেত  রোখুন। হবডিরিাে ইেসিার পাবডল্ক হেসে এবং 
পাবডল্ক ট্রান্সসপাসটয  এখে আইে অ্েুোসর মুখ হেসক রাখা প্রসয়াজে। এিাডাও আপোর এগুডল্ 
বাইসরর এল্াকায় পডরধাে করা উডেত হর্গুডল্ বাে স্টসপর মসতা বেস্ত, বোইধ্রর অেুষ্ঠোেগুডল্সত 
এবং আপেোর হকোকাটা করার েময়। 

ভনযভমে আপনোর হোে িুতয ভনন িো হযোন্ড েযোভনটোইজোর িযিহোর  রুন এিং  োভি এিং হোাঁভি 
কেত  রোখুন। 

https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own


আপভন অনযতদর েোতে কদখো  রোর আতগ, েোমোভজ েো িো জনো ীর্ে িো কঘরো জোযগোয 
যোওযোর আতগ পোর্শ্বীয প্রিোহ পরীেো ভনন। অ্েুগ্র  কসর েমস্ত ফল্াফল্ ডরসপাটয  করুে এবং 
র্ডি আপডে ইডতবােক পরীিা কসরে তসব আপোসক অ্বিেই স্ব-ডবডেন্ন করসত  সব এবং একটি 
ডপডেআর পরীিার অ্িয ার ডিসত  সব। আপডে জডুবডল্ ল্াইসব্রডর, হ াি টাউে  ল্ বা স্থােীয় 
ফাসমযডে হযসক পরীিার ডকট ডেসত পাসরে এবং আপডে অ্েল্াইসে পরীিার অ্িয ার ডিসত পাসরে। 

বনু্ধ, পডরবার এবং আপোর েম্প্রিাসয়র অ্েেসির মসধে অ্েোেে অ্েুস্থতা িডডসয় পডার ঝুুঁ ডক 
কমাসত অেুস্থ্ হতে িোভডতে েোকুন। 

আপনোর যভদ ক োতনো ক োভিড উপেগে েোত , িো পোর্শ্বীয প্রিোহ পরীেোর মোিযতম পরীেোর 
ফল পভজটিি হয, েোহতে অভিেতম্ব স্ব-ভিভিন্ন হতয যোন এিং এ টি ভপভেআর পরীেো  রুন। 
ইডতবােক  সল্ স্ব-ডবডেন্ন  ওয়া োডল্সয় র্াে এবং প্রসয়াজসে ে ায়তা ভেে । 

আপভন যভদ এমন  োতরো েোতে ঘভনষ্ঠ কযোগোতযোগ  তরন ভযভন কোরিড-19 (কযত োন প্র োতরর) 
এর জনয ইভেিোি  পরীেো  তরত ন এবং আপডে: 

• েম্পরূ্েরূতপ টি ো কদওযো (তযখোতন আপনোর ভিেীয কডোজ দইু েপ্তোতহরও কিভি আতগ 
ভ ে), অেিো বয়ে 5 কেত  18 ি র এিং 6 মোতের মতিয, আপোর প্রডতডিসের দ্রুত 
পরীিা করা উডেত (প্রডতডিে 1টি  ধ্র 7 ডিসের জেে)। GOV.UK-এ দিডেক পরীিা 
েম্পসকয  আরও জােেু   

• যরি েম্পরূ্েরূতপ টি ো না রনসয় থাসেন, একটি PCR পরীিা করুে এবং আপোর 
PCR হেসেটিি  সল্ও বাডডসত যাকুে এবং 10 ডিসের জেে স্ব-ডবডেন্ন যাকুে । 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

