
ক োভিড-19 কেইসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিৃভে 

13 জোনুযোরী 2022 

7 জানুযারী পর্যন্ত 7 দিনন (12 জানুযারী প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমরা ব্রাইটন এবং 
হ ানি 4,170 টি নতুন হকাদিড-19 হকস দনদিত কনরদি। 

এটা: 

• আনের ৭ দিনন ৭.৩% কনমনি 
• প্রদত 100,000 জন বাদসন্দানির মধ্যে 1429.4 সাপ্তাদ ক  ানরর সমতুল্ে 
• িদিণ পূনবযর হেনয হবদি র্া দিল্ প্রদত 100,000 জধ্ন 1397.4 
• ইংল্োনের  ানরর হেনয কম, র্া দিল্ প্রদত 1722.7 জধ্ন 100,000 

এই সপ্তান , পরীিা এবং দবদিন্নতার আরও পদরবতয নগুদল্ োল্ু করা  নযদিল্। 

11 জানুযারী, র্ারা ইদতবােক দ্রুত পার্শ্বীয প্রবা  পরীিা কনরনিন তানির জনে নতুন দননিয দিকা োল্ ু
করা  নযদিল্: আপনানক অদবল্নে স্ব-দবদিন্ন হওয়া উদেত, তনব হবদিরিাে হিনে ফল্াফল্ দনদিত 
করার জনে আপনানক দপদসআর পরীিা করার প্রনযাজন  নব না। আপদন র্দি একটি পরীিা এবং হেস 
সানপাটয  হপনমনের জনে আনবিন কনরন তনব আপনানক এখনও একটি PCR পরীিা দিনত  নব। 

হসামবার 17 জানুযারী হযনক, হল্ানকরা 5 এবং 6 তাদরনখ হনদতবােক পরীিা করনল্ 5 দিন পনর স্ব-
দবদিন্নতা হিন়ে হর্নত পানর। 

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ  ী 

এই সপ্তান র হডটায় কেইসগুলির একটি হিাট ড্রপ হিখায তনব এগুদল্ এখনও অতেন্ত উচ্চ সংখো এবং 
হকাদিড এখনও ি র এবং সারা হিনি দ্রুত িদ়েনয প়েনি। 

আমরা দননজনির এবং অনেনির দনরাপি রাদখ তা দনদিত করনত আমানির পরীিা করা এবং দননিয দিকা 
অনুসরণ করার দবষনয সতকয  যাকনত  নব। 

পরীিা এবং দবদিন্নতা দননিয দিকানত সাম্প্রদতক দকিু পদরবতয ননর সানয আদম জাদন হকান পরামিয অনুসরণ 
করনত  নব তা জানা কঠিন  নত পানর। 

র্খনই আমরা অনেনির সানয হিখা কদর বা বেস্ত বা িবুযল্ বাযুেল্ােনল্র জাযোয র্াই তখন আমানির 
সকনল্রই পার্শ্বীয প্রবা  পরীিা করা উদেত। 

আমানির ইদতবােক এবং হনদতবােক ফল্াফল্ উিয হরকডয  করা উদেত। এইিানব আপদন NHS হটস্ট 
এবং হেস হযনক অনুসরণ করার জনে সঠিক দননিয দিকা পানবন। এটি আমানির ি নরর মনযে িাইরানসর 
দবস্তাকর নজর রাখধ্ে সা ার্ে কনর। 

হর্ কানরারই হকাদিনডর উপসেয কেখা লেধ্ি, এখনও একটি দপদসআর পরীিা বুদকং বা অডয ার েরধ্ে 
এবং অদবল্নে লনধ্জধ্ে লিলিন্ন েরধ্ে হধ্ি। আপদন র্খন আপনার ফল্াফল্ পানবন তখন আপনানক 
পরবতী করণীয সম্পনকয  পরামিয হিওযা  নব। 

র্দি আপদন পার্শ্বীয প্রবা  বা PCR পরীিায ইদতবােক পরীিার ফি পান, তা নল্ আপনানক অদবল্নে 
স্ব-দবদিন্ন হওয়া উদেত এবং সবযনিষ দবদিন্নতার দননিয দিকা অনুসরণ করা উদেত। 

ভনতজত  এিং অনযতদর ভনরোপদ রোখতে আমোতদর স তেরই পদতেপ কনওযো উভিে।  

আপভন যে েোডোেোভড সম্ভি আপনোর ১ম, ২য এিং ক োভিড িসু্টোর িযো ভসন এিং আপনোর ফু্ল জযোি 
িু   রুন। 

• হকাদিড িোকদসনগুদল্ অনল্াইনন বুক করা যায় বা 119 নেনর কল্ ককর পাওয়া যায়, 
অযবা আপদন ি র জনু়ে একটি ওয়াে-ইন স্থানন হর্নত পানরন। 

https://www.gov.uk/government/news/confirmatory-pcr-tests-to-be-temporarily-suspended-for-positive-lateral-flow-test-results
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.brighton-hove.gov.uk/TTSP
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-for-those-with-covid-19-can-end-after-five-full-days-following-two-negative-lfd-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/where-can-i-get-my-covid-19-vaccination/walk-in-vaccination-sessions/


• ফু্ল িোকদসন এখন অনননকর জনে দবনামূনল্ে পাওয়া যায়। 

আপনার ঘদনষ্ঠ কমিাধ্মশা কদমনয দিন এবং গ্রুপ হিাট রাখুন। আপদন র্ত কম হল্ানকর সানয হিখা 
করনবন তত দনরাপি  নবন। 

কযখোতন সম্ভি িোইতর কদখো  রুন িো ভিেতর র্ো তে এ টি জোনোেো খুেুন। 

সমস্ত জনো ীর্থ িো কেরো জোযগোয মুখ কেত  রোখুন। হবদিরিাে ইননডার পাবদল্ক হেনস এবং পাবদল্ক 
োন্সনপানটয  আইন অনুসানর মখু হেনক রাখা প্রনযাজন। আপনার এগুদল্ বাইনরর এল্াকাযও পরা উদেত 
হর্গুদল্ বাস স্টনপর মনতা বেস্ত, আউটনডার অনুষ্ঠানগুদল্নত এবং আপদন হকনাকাটা করার সময। 

ভনযভমে আপনোর  োে ধুতয ভনন িো  যোন্ড সযোভনটোইজোর িযি োর  রুন এিং  োভি এিং  োাঁভি কেত  
রোখুন। 

আপভন অনযতদর সোতর্ কদখো  রোর আতগ, সোমোভজ েো িো জনো ীর্থ িো কেরো জোযগোয যোওযোর আতগ 
পোর্শ্বীয প্রিো  পরীেো ভনন। আপদন অনল্াইনন পরীিার অডয ার দিনত পানরন বা জদুবদল্ ল্াইনব্রদর, হ াি 
টাউন  ল্ বা স্থানীয ফানমযদস হযনক পরীিার দকট দননত পানরন। অনুগ্র  কনর সমস্ত ফল্াফনল্র দরনপাটয  
করুন র্ানত আপদন সবযাদযক আপ-টু-নডট দননিয দিকা পান। ফল্াফল্ দনদিত করার জনে আপনানক আর 
দপদসআর পরীিার অডয ার হিওযার িরকার হনই তনব আপনানক অদবল্নে স্ব-দবদিন্ন করনত  নব। 

বনু্ধ, পদরবার এবং আপনার সম্প্রিানযর অনেনির মনযে অনোনে অসুস্থতা িদ়েনয প়োর ঝুুঁ দক কমানত 
অসুস্থ্  তে িোভডতে র্োকুন। 

আপনোর যভদ ক োন ক োভিড উপসগথ র্োত  েতি আপনোত  অিিযই স্ব-ভিভিন্ন  তে  তি এিং এ টি 
ভপভসআর পরীেো  রোতে  তি। র্দি আপদন ইদতবােক পরীিা কনরন তনব আপনানক অবিেই সবযনিষ 
স্ব-দবদিন্নতার দনযমগুদল্ অনুসরণ করনত  নব এবং প্রনযাজনন আপদন স াযতা লনহত পানরন। 

যভদ আপভন এ টি PCR পরীেো িো পোর্শ্বীয প্রিো  পরীেোয ইভেিোি  পরীেো  তরন েতি আপনোত  
অিিযই স্ব-ভিভিন্ন  তে  তি। আপনানক অবিেই সবযনিষ স্ব-দবদিন্নতার দনযমগুদল্ অনুসরণ করনত  নব। 

আপভন যভদ এমন  োতরো সোতর্ েভনষ্ঠ কযোগোতযোতগ র্োত ন ভযভন COVID-19 এর জনয পভজটিি পরীেো 
 তরতেন এবং আপদন: 

• সমূ্পণযরূনপ টিকা (দিতীয হডাজ 14 দিননরও হবদি আনে), বা 18 বির এবং 6 মানসর 
কম বযসী, আপনার 7 দিননর জনে দিদনক পার্শ্বীয প্রবা  পরীিা করা উদেত। 

• সমূ্পণযরূনপ টিকা হিওযা না হধ্ি, একটি PCR পরীিা করুন এবং আপনার PCR 
হননেটিি  নল্ও 10 দিননর জনে বাদ়েনত যাকুন এবং স্ব-দবদিন্ন যাকুন।  

 

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/
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
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
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/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/

