
ক োভিড-১৯ কেইসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিভৃে 
9 ভডতেম্বর 2021 

3 ডিসেম্বর পর্যন্ত 7 ডিসে (8 ডিসেম্বর প্রকাডিত ডিটার উপর ডিডি কসর) আমরা ব্রাইটে 
এবং ড াসি 1882 টি েতুে COVID-19 ডকে ডেডিত কসরডি। 

এটা: 

• আসের ৭ ডিসের চেয়ে ২০.৩% ডবস়েসি 
• প্রডত 100,000 বাডেন্দাসির জেয 645.1 োপ্তাড ক  াসরর েমতুল্য 
• িডিণ পূসবযর তুল্োয় কম র্া ডিল্ প্রডত 100,000 জয়ে 659.1 
• ইংল্যাসের  াসরর ডেসয় ডবডি, র্া ডিল্ প্রডত 100,000 জয়ে 493.3 

েরকার প্ল্যাে ডব-সত েসর র্াওয়ার ড াষণা কসরসি এবং িাইরাসের ডবস্তারসক ধীর করার জেয 
ইংল্যাসে আরও বযবস্থা প্রবতয ে কসরসি। 

এর ময়যে আয়ে: 

• 10 ডিসেম্বর শুক্রবার ডেসক: ডবডিরিাে ইেসিার ডেটিংসে মুসের আবরণ অবিযই পরসত 
 সব (আডতসেয়তার ব্েব্সাগুয় া োড়া) 

• ডোমবার 13 ডিসেম্বর ডেসক: অডিসের কমীরা র্ারা বাড়ে ডেসক কাজ করসত পাসরে 
তায়ের তা করা উডেত 

• 15 ডিসেম্বর বধুবার ডেসক: ডর্োসে প্রেুর জেেমােম  য় ডেোসে প্রসবি করার জেয 
একটি ডকাডিি পাে টিকার প্রমাণ বা োম্প্রডতক ডেডতবােক পরীিার প্রসয়াজে  সব৷ 

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ  ী 

ডিি জসু়ে ডকইে ডবডি োকায় এবং র্ুক্তরাজয জসু়ে ওডমক্রে ডিডরসয়সের দ্রুত ডবস্তাসরর 
প্রডতডক্রয়া ড োসব, িাইরাে ডেসক আমাসির েুরিা বা়োসত  সব। এটি আসের ডেসয় আরও 
গুরুত্বপূণয ডর্ আমরা েকসল্ই র্ত তা়োতাড়ে েম্ভব আমাসির িযাকডেেগুডল্ ডপসত পাডর। আপডে 
র্ডি বতয মাসে ডর্ােয  ে তসব আপোর বুস্টার ডপসত এটি অতযন্ত গুরুত্বপূণয। 

ডবস্তার কমাসত পরীিা এবং ডবডিন্ন করা গুরুত্বপূণয। আপডে র্ডি অেুস্থ ডবাধ কসরে, অেুগ্র  
কসর বাড়েসত োকুে, এবং র্ডি আপোর ডকাে ডকাডিি উপেেয োসক, তা সল্ একটি PCR 
পরীিা বুক করুে বা অেল্াইসে অিয ার করুে। 

আপডে ডমল্াসমিা করার আসে, অেযসির োসে ডিো করার আসে, বা ডর্সকাে জোকীণয বা 
ড রা জায়োয় র্াওয়ার আসে অেুগ্র  কসর একটি পার্শ্বীয় প্রবা  পরীিা করুে, আপোর 
িল্গুডল্সক ডিাট রােুে, মসুের আবরণ পরুে এবং আপডে র্ডি বাড়ের ডিতসর ডমডল্ত  ে, ডকিু 
তাজা বাতাে ে াে  করয়ত ডিে। 

র্াই ড াক ো ডকে েংক্রমসণর ডবস্তার কমাসত এবং এসক অপরসক ডেরাপি রােসত আমাসির 
েকল্সক জেস্বাসস্থযর পরামিয অেুেরণ করসত  সব। 

ভনতজত  এিং অনযতদর েুরভিে রোখতে আপনোর যো  রো উভিে 

আপনোর ক োভিড িযো ভেন, আপনোর িুস্টোর এিং আপনোর ফু্ল জযোি নিি যখন আপনোত  
এটি নিসে চাওয়া  য়। কারা ডর্ােয এবং কীিাসব আপোর িযাকডেে ডপসত  য় তার েবযসিষ 
পরামিয ডিেুে। 

https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/


আপভন অনযতদর েোতর্ কদখো  রোর আতে, েোমোভজ েো িো জনো ীর্থ িো কেরো জোয়েোয় 
যোওয়োর আতে পোর্শ্বীয় প্রিো  পরীিো ভনন। অেুগ্র  কসর েমস্ত িল্ািল্ ডরসপাটয  করুে এবং 
র্ডি আপডে ইডতবােক পরীিার ফ   াভ কসরে তসব আপোসক অবিযই স্ব-ডবডিন্ন করসত  সব 
এবং একটি ডপডেআর পরীিার অিয ার ডিসত  সব। আপডে অেল্াইসে পরীিার অিয ার ডিসত 
পাসরে, জডুবডল্ ল্াইসব্রডর বা ড াি টাউে  ল্ ডেসক েংগ্র  করসত পাসরে বা স্থােীয় িাসমযডেসত 
(একটি েংগ্র  ডকাি বযব ার কসর) েংগ্র  করসত পাসরে। 

বনু্ধ, পডরবার এবং আপোর েম্প্রিাসয়র অেযসির মসধয অেযােয অেুস্থতা িড়েসয় প়োর ঝুুঁ ডক 
কমাসত অেুস্থ্  তে িোভ়িতে র্োকুন। 

আপনোর যভদ ক োতনো ক োভিড উপেেথ র্োত , িো পোর্শ্বীয় প্রিো  পরীিোর মোধ্যতম পভজটিি 
পরীিোর ফল পাওয়া যায়, েো তে অভিেতম্ব স্ব-ভিভিন্ন  তয় যোন এিং এ টি ভপভেআর পরীিো 
 রুন। ইডতবােক  সল্ স্ব-ডবডিন্ন  ওয়া োডল্সয় র্াে এবং প্রসয়াজসে ে ায়তা গ্রহণ করুে। 

পভজটিি পরীিো  রো িযভির ভন টিেী পভরভিভেতদর এ টি ভপভেআর পরীিো  রো উভিে 
এিং প্রসয়াজসে আল্ািা করা উডেত । 

েভনষ্ঠ কেলাসেশা হ্রোে  রো আপনোর ঝুুঁ ভ  হ্রোে  রতি। র্েে আপডে োমাডজকতা কসরে তেে 
আপোর িল্গুসল্াসক ডিাট রােুে। 

কযখোতন েম্ভি িোইতর কদখো  রুন, িো েোজো িোেোে প্রতিশ  রতে এ টি জোনোেো খুেুন 

েমস্ত ভি়ি িো কেরো জোয়েোয় মুখ কেত  রোখুন। ডবডিরিাে ইেসিার গণ এ াকা এবং 
গেপররব্হয়ণ এেে আইে অেুোসর মুে ডেসক রাো প্রসয়াজে। 

ভনয়ভমে আপনোর  োে ধ্ুতয় ভনন িো  যোন্ড েযোভনটোইজোর িযি োর  রুন এিং  োভশ এিং  োুঁভি 
নিসে েুখ কেত  রোখুন।  

 

 

 

 

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/
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

