
ক োভিড-19 কেইসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিৃভে 
20 জোনুযোরী 2022 

14 জানযুারী পর্যন্ত 7 দিনন (19 জানুযারী প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমরা ব্রাইটন 
এবং হ ানি 2594 টি নতুন ক োভিড-19 হকস দনদিত কনরদি। 

এটো: 

• আনের 7 দিনন 38% কনমনি 
• প্রদত 100,000 জন বাদসন্দানির মধ্যে 889.2 সাপ্তাদ ক  ানরর সমতুল্ে 
• িদিণ পূনবযর হেনয হবদি র্া দিল্ প্রদত 100,000 জধ্ন 875.2 
• ইংল্োনের  ানরর হেনয কম, র্া দিল্ প্রদত 100,000 জনন 986.2 

এই সপ্তান  সরকার হ াষণা কনরনি হর্ ইংল্োনে প্ল্োন দব-এর অধীনন রাখা বেবস্থাগুদল্ তুনল্ 
হনওযা  নব এবং আমরা প্ল্োন A উইন্টার প্ল্োনন হিওযা দননিয দিকানত দিনর র্াব। 

একে অন্তিুয ক্ত: 

• 19 জোনুযোভর কেত : আপদন র্দি পানরন তনব আপনানক আর বাদ়ি হযনক কাজ করনত 
বল্া  নব না। আপনার কমযনিনে দিনর র্াওযার বেবস্থায সম্মত  ওযার জনে আপনার 
দননযােকতয ার সানয কযা বল্ুন। 

• 20 জোনুযোরী কেত : মাধেদমক সু্কল্ এবং কনল্নজর স্টাি এবং িােনির ক্লাসরুনম মুখ 
হেনক রাখার প্রনযাজন  নব না। 

• 27 জোনুযোরী কেত : সু্কনল্র ইনন ার হসটিংস এবং সাম্প্রিাদযক এল্াকা স  আপনানক মুখ 
হেনক রাখনত  নব না। 

• 27  জোনুযোভর কেত : আইন অনুসানর হিনেু (স্থোন) এবং ইনিন্টগুদল্নত 
(অনুষ্ঠোনগুভিধ্ে) আপনানক আর আপনার NHS ক োভিড পাস হিখানত  নব না। 

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অেথ  ী 

ি নরর হকসগুদল্ যভি সঠিক পনয েল্নত যানক, তনব সম্প্রিানয হকাদি  সংক্রমনণর মাো হবদি 
যানক। জাতীয হ টা হিখায হর্ েত সপ্তান  িদিণ পূনবযর দবি জননর মনধে একজন হকাদি  
দিল্, তাই উচ্চ মাোর সতকয তা এখনও প্রনযাজন। 

এটা মনন রাখা গুরুত্বপূণয হর্ প্ল্োন দব বেবস্থা তুনল্ হনওযার সরকানরর হ াষণা দননিযিনার সমূ্পণয 
হিষ নয। ভিস্তোর সীদমত করনত, আমানির স্বাস্থে রিা করনত এবং আমানির NHS এবং 
সামাদজক র্ত্ন পদরনষবাগুদল্র উপর োপ পদরোল্না করনত দননিয দিকা অবো ত রনযনি। 

এর অযয  ল্ আমানির এনক অপরনক সুরদিত রাখনত র্া করনত পাদর তা করনত  নব। অনুগ্র  
কনর পরীিা করনত যাকুন (এবং একটি ইদতবােক িল্ািনল্র কেধ্ি স্ব-দবদিন্ন যাকুন), দি়ি 
এবং হ রা জাযোয মুখ হেনক রাখুন, জানাল্া খুল্নু, আপনার  াত হধাযা এবং আপনার টিকা 
হনওযা চোি ুরোখুন। 

আমানির আরও মনন রাখনত  নব হর্ মুনখর আবরণ পরা এবং হকাদি  পাস বেব ার করার 
জনে প্ল্োন দব প্রনযাজনীযতাগুদল্ আরও এক সপ্তান র জনে ব াল্ যাকনব এবং আমানির অবিেই 
হসগুদল্ অনুসরণ করনত  নব। 

পরীক্ষো এিং ভিভিন্নেো সম্পত থ  সিথতেষ প্রতযোজনীযেোর সোরোংে 



পরীিা বা দবদিন্নতার আনিপানি আর হকানও পদরবতয ন হ াষণা করা  যদন তনব েত িইু 
সপ্তান  হবি কনযকটি পদরবতয ন আনার সানয হকান পরামিযটি অনুসরণ করনত  নব তা জানা 
কঠিন  নত পানর। আমরা মূল্ পনযন্টগুদল্ সংদিপ্ত কনরদি: 

আপনোর উপসর্থ েো তে এ টি ভপভসআর পরীক্ষো  রুন 

আপনার র্দি ক োভিড-19-এর হকাননা উপসেয যানক, এমনদক  াল্কা হধ্িও, তা নল্ আপনানক 
অবিেই অদবল্নে স্ব-দবদিন্ন  নত  নব এবং একটি ক োভিড-19 PCR পরীিা বুক করনত  নব। 

র্দি আপদন ইদতবােক পরীিার ফি েোন তনব আপনানক বাদ়িনত যাকনত  নব এবং পরামিয 
অনুর্াযী স্ব-দবদিন্ন যাকনত  নব। আপদন র্খন আপনার িল্ািল্ পানবন তখন আপনানক 
পরবতী করণীয সম্পনকয  পরামিয হিওযা  নব। 

আপনোর উপসর্থ নো েো তে এ টি পোর্শ্বীয প্রিো  পরীক্ষো িযি োর  রুন 

অনেনির সানয হিখা করার আনে, সামাদজকতা বা জনাকীণয বা হ রা জাযোয র্াওযার আনে 
আপনার হকাদি -19 ধরার বা িদ়িনয প়িার সম্ভাবনা হবদি যানক এমন দিনগুদল্নত আপনার 
একটি পার্শ্বীয প্রবা  পরীিা করা উদেত। 

অনুগ্র  কনর সমস্ত িল্ািনল্র দরনপাটয  করুন র্ানত আপদন সবযাদধক আপ-টু-ন ট (হোিনোগোি) 
পরামিয পান। 

িল্ািল্ দনদিত করার জনে আপনানক আর একটি দপদসআর পরীিার অ য ার হিওযার িরকার 
হনই তনব আপদন র্দি ইদতবােক পরীিা কনরন তনব আপনানক অদবল্নে স্ব-দবদিন্ন করনত  নব। 

দকিু বেদতক্রম প্রনর্াজে, র্ার মনধে আপদন র্দি হটস্ট এবং হেস সানপাটয  হপনমনন্টর জনে আনবিন 
কনরন তনব আপনানক এখনও একটি PCR পরীিা দিনত  নব। 

আপনোর ভিনোমূতেয পোর্শ্বীয প্রিো  পরীক্ষোর পযো গুভে ক োেোয পোতিন 

আপদন অনল্াইনন পরীিার অ য ার দিনত পানরন বা জদুবদল্ ল্াইনব্রদর, হ াি টাউন  ল্ বা স্থানীয 
িানমযদস হযনক পরীিার দকট দননত পানরন।  

আপনোর পোর্শ্বীয প্রিো  পরীক্ষোর ভ টগুভে  ীিোতি িযি োর  রতিন 

আপদন কীিানব পরীিা করনবন তা দনিয র কনর আপদন হর্ হটস্ট দকট বেব ার করনিন তার 
উপর। 

অনুগ্র  কনর হিনখ দনন আপনার হকান পোকটি আনি কারণ এটি আপনার আনে যাকা পোকটির 
হযনক আল্ািা  নত পানর এবং পরীিার আনে দননিযিাবল্ী প়িুন। 

আপদন র্দি এখনও দনদিত না  ন হর্ আপনানক কী করনত  নব, আপদন একটি দিদ ও হিখনত 
পানরন র্া আপনানক দবদিন্ন পরীিার দকটগুদল্ কীিানব বেব ার করনত  য তা হিখায। 

আপদন দননজ পরীিা করনত আত্মদবর্শ্বাসী না  নল্ আপদন অংিগ্র ণকারী িানমযদসনত একটি 
তত্ত্বাবধানন পরীিা বুক করনত পানরন। 

পোর্শ্বীয প্রিো  িো ভপভসআর পরীক্ষোয পভজটিি  তে ভনতজত  ভিভিন্ন  রুন 

পার্শ্বীয প্রবা  বা দপদসআর পরীিায হকাদি -19 এর উপসেয বা পরীিায পদজটিি পাওযা হর্ 
হকউনক অদবল্নে স্ব-দবদিন্ন করনত  নব। 

র্দি আপনার তাপমাো না যানক, তা নল্ আপনার উপসেয শুরু  ওযার 5 দিন পর হযনক 
আপদন একটি LFD পরীিা করনত পানরন (অযবা আপনার উপসেয না যাকনল্ হর্দিন আপনার 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/help-and-financial-support-while-youre-self-isolating/
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
https://www.gov.uk/guidance/covid-19-self-test-help
https://customer.jrni.com/?client=westsussex&environment=covidtesting#/services


পরীিা হনওযা  নযদিল্), এবং পনরর দিন আনরকটি LFD পরীিা করনত পানরন। র্দি এই 
উিয পরীিার িল্ািল্ হনদতবােক  য, এবং আপনার উচ্চ তাপমাো না যানক, তা নল্ দিতীয 
হনদতবােক পরীিার িল্ািনল্র পনর আপদন আপনার স্ব-দবদিন্নতা হিষ করনত পানরন। 

প্রদতটি পরীিা হনওযার পর অনুগ্র  কনর আপনার LFD পরীিার িল্ািল্ দরনপাটয  করুন। 

পঞ্চম দিননর আনে আপনার একটি LFD পরীিা করা উদেত নয, এবং র্দি পরীিার িল্ািল্ 
ইদতবােক  য, তা নল্ অনুগ্র  কনর আপদন অনে পরীিা করার আনে 24  ন্টা অনপিা করুন। 

একদিননর বেবধানন 2টি LFD পরীিায হনদতবােক িল্ািল্ না পাওযানির জনে স্ব-দবদিন্নতার 
সমযকাল্ 10 পূণয দিন যানক। 

আপদন র্দি 10 পূণয দিননর আনে আপনার স্ব-দবদিন্নতার সমযকাল্ হিষ কনরন তনব আপনানক 
COVID-19 ি়িাননার সম্ভাবনানক আরও কমানত আপনার বাদ়ির বাইনরর হল্ানকনির সানয  দনষ্ঠ 
হর্াোনর্াে সীদমত করার পরামিয হিওযা  নি, দবনিষ কনর জনাকীণয, হ রা বা িবুযল্ বাযুেল্ােল্ 
স্থানন। আপদন র্দি পানরন তনব বাদ়ি হযনক কাজ করুন এবং গুরুতর অসুস্থতার উচ্চ ঝুুঁ দকনত 
যাকা কারও সানয হর্াোনর্াে সীদমত করুন। 

এই দবদিন্নতা দননিয দিকা দিশু এবং তরুণনির হিনেও প্রনর্াজে র্ারা সাধারণত দিিা বা দিশু 
র্নত্নর িেিস্থোয় হর্ােিান কনর। 

 


