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2 ভডতেম্বর 2021 

26 নভেম্বর পর্যন্ত 7 দিভন (1 দিভেম্বর প্রকাদিত তভযের দেদিভত) আমরা ব্রাইটন 
এবং হ াভে 1559 টি নতুন COVID-19 হকে দনদিত কভরদি। 

এটা: 

• আভের ৭ দিভন ১৬% হবভ়েভি 
• প্রদত 100,000 বাদেন্দাভির জনে 534.4 োপ্তাদ ক  াভরর েমতুল্ে 
• িদিণ পূভবযর তুল্নায় কম র্া দিল্ প্রদত 100,000 জনে 581.7 
• ইংল্োভের  াভরর হেভয় হবদি, র্া দিল্ প্রদত 100,000 জনে 441.1 

নতুন অমিক্রে হেদরভয়ন্ট েম্পভকয  উভেভের কারভণ, েরকার এই েপ্তাভ  উন্নত 
হকাদেি বেবস্থা োল্ু কভরভি। 

 াল্নাোি বেবস্থাগুদল্র মভযে রভয়ভি: হিাকান, পাবদল্ক ট্রান্সভপাটয  এবং অনোনে 
ইনভিার হেটিংভে মুভের আবরভণর প্রভয়াজনীয়তা; ভ্রমভণর জনে অদতদরক্ত পরীিার 
প্রভয়াজনীয়তা; এবং অমিক্রে হেদরভয়ভন্টর েভন্দ োজন বা দনদিত হকভের জনে 
ইদতবােক পরীিা কভরভিন এমন হর্ কাভরা সানে ঘদনষ্ঠ হর্াোভর্াভের জনে স্ব-
দবদিন্নতার দনয়ভম পদরবতয ন। 

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ  ী 

ি ভর হকাদেি হকে হবভ়েভি এবং এেন ইংল্োভের ে়ে হযভক হবদি। 

আমরা র্ত হবদি অনোনে পদরবাভরর োভয দমিভত যাদক, আমাভির কভরাোোইরাে 
যরার এবং ি়োভনার েম্ভাবনা তত হবদি, দবভিষত দে়ে বা হঘরা জায়োয় হর্োভন 
েীদমত তাজা বাতাে বা আরও হবদি হল্াক েংক্রামক  ভত পাভর। 

এর মভযে রভয়ভি র্েন আমরা বনু্ধভির োভয পানীভয়র জনে হিো কদর, হকনাকাটা 
কদর বা দক্রেমাে পর্যন্ত মিমিন্ন অেষু্ঠানে র্াই। 

এই পদরদস্থদতভত, আমাভির দবভিষোভব েতকয তা অবল্ম্বন করা উদেত র্াভত এভক 
অপরভক েমস্ত হকাদেি রূপ হযভক রিা করার পরামিয অনুেরণ করা  য়। এবং 
অনুগ্র  কভর আপদন র্াভির োভয হিো করভিন তাভির একই কাজ করভত 
উৎোদ ত করুন। 

ব্রাইটন এবং হ ােভক েবার জনে দনরাপি রােভত আমরা র্া করভত পাদর আসুে 
তাই কদর। 

ভনতজত  এিং অনযতদর েুরভিে রোখতে আপভন যো  রতে পোতরন 

আপনোর ক োভিড িযো ভেন, আপনোর িুস্টোর এিং আপনোর ফু্ল জযোি নিি যখন 
আপনোত  এটি নিতে চাওয়া  য়। কারা হর্ােে এবং কীোভব আপনার েোকদেন 
হপভত  য় তার েবযভিষ পরামিয হিেুন।  

উচ্চ ঝুুঁ ভ পরূ্থ কলোত তদর েোতর্ কদখো  রোর আতে এ টি দ্রুে পার্শ্বীয় প্রিো  পরীিো 
ভনন িো যভদ আপভন এ টি কেরো িো জনো ীর্থ স্থ্োতন র্োত ন িো কযখোতন েীভমে েোজো 
িোেোে র্োত । অনুগ্র  কভর েমস্ত ফল্াফল্ দরভপাটয  করুন এবং র্দি আপদন 
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https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
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ইদতবােক পরীিার ফল পাে তভব আপনাভক অবিেই স্ব-দবদিন্ন হনে  ভব এবং 
একটি দপদেআর পরীিার অিয ার দিভত  ভব। আপদন অনল্াইভন পরীিার অিয ার 
দিভত পাভরন, জদুবদল্ ল্াইভব্রদর বা হ াে টাউন  ল্ হযভক েংগ্র  করভত পাভরন বা 
স্থানীয় ফাভমযদেভত (একটি েংগ্র  হকাি বেব ার কভর) েংগ্র  করভত পাভরন। 

বনু্ধ, পদরবার, ে কমী এবং আপনার েম্প্রিাভয়র অনেভির মভযে অনোনে অেুস্থতা 
িদ়েভয় প়োর ঝুুঁ দক কমাভত অেুস্থ্  তল িোভ়িতে র্োকুন। 

আপনোর যভদ ক োভিতডর ক োতনো উপেেথ র্োত  িো পোর্শ্বীয় প্রিো  পরীিোর ফল 
পভজটিি  য়, েো তল অভিলতম্ব স্ব-ভিভিন্ন  তয় যোন এিং এ টি ভপভেআর পরীিো 
 রুন। ইদতবােক  ভল্ স্ব-দবদিন্ন  ওয়া োদল্ভয় র্ান এবং প্রভয়াজভন ে ায়তা মেে। 

পভজটিি পরীিো  রো  োতরো  োতের পভরভিভেতদর এ টি ভপভেআর পরীিো  রো 
উভিে এবং প্রভয়াজভন আল্ািা করা উদেত। 

কযখোতন েম্ভি িোল-িোেোেিো ী এলো োয় কদখো  রুন, যেখাতি েতরর িোইতর িো 
জোনোলো কখোলো আতে। প্রদত ঘন্টায় মাত্র 10 দমদনভটর জনে একটি জানাল্া হোল্া 
হকাদেি কণাগুদল্ভক িাইনর চনল যেনে ো ার্ে করভব। 

েমস্ত িযস্ত িো কেরো জোয়েোয় মুখ কেত  রোখুন। এেন হিাকাভন এবং অনোনে 
ইনভিার হেটিংভের পািাপাদি পাবদল্ক ট্রান্সভপাভটয  মেু হেভক রাো বাযেতামূল্ক, র্দি 
না িা়ে হিওয়া  য়। সািামজক এল্াকায় 7 এবং তার হবদি বিভরর স্টাফ, দেদজটর 
এবং িাত্রভির োরা েমস্ত দিিা হেটিংভে মুভের আবরণও পদরযান করা উদেত। 

ভনয়ভমে  োে ধুতে র্োকুন এিং িোইতর কির  তল েযোভনটোইজোর িযি োর  রুন। 

 

 

 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.brighton-hove.gov.uk/request-help-yourself-or-someone-else
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/

