
ক োভিড-19 কেইসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিৃভে 
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21 জানুযারী পর্যন্ত 7 দিনন (26 জানুযারী প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমরা ব্রাইটন এবং 
হ ানি 2718 টি নতুন ক োভিড-19 হকস দনদিত কনরদি। 

এটো: 

• আনের ৭ দিনন ৪.৫% হবন়েনি 
• প্রদত 100,000 বাদসন্দানির জনে 931.7 সাপ্তাদ ক  ানরর সমতুল্ে 
• িদিণ পূনবযর তুল্নায কম র্া দিল্ 1052.8 প্রদত 100,000 জনে 
• ইংল্োনের  ানরর হেনয কম, র্া দিল্ প্রদত 100,000 জনন 996 

ইংল্োনে প্ল্োন দব-এর অধীনন হর্ বেবস্থাগুদল্ রাখা  নযদিল্ তা এখন তুনল্ হনওযা  নযনি বাদ়ে হযনক 
কাজ করার এবং বাদ়ের দিতনর মুখ হেনক রাখার আইনী প্রনযাজনীযতা স । িিযকনির NHS ক োভিড 
পাস হেক করার জনে স্থোে এবং অেুষ্ঠোেগুদল্র আর আইননর প্রনযাজন  নব না। দননজনক এবং অনেনির 
রিা করার জনে দনরাপি আেরণ অনুসরণ করার জনে জাতীয দননিয দিকা অবো ত রনযনি। 

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ  ী 

ব্রাইটন এে হ াি-এ সু্কল্ বযনসর সকল্ দিশুনির পদজটিি হকস উচ্চ এবং ক্রমবধযমান, দবনিষ কনর 
প্রাযদমক দিশুনির মনধে উচ্চ  ার স । এটাও হিখা র্ানে হিিজনু়ে। 

এই ধরননর উচ্চ  ানরর সানয, আমরা প্রাযদমক বিরগুদল্নত অনুপদস্থদত, প্রাযদমক এবং মাধেদমক বযসী 
দিিাযীনির এবং কমীনির এবং দপতামাতার মুনখামদুখ এবং িরূবতী দিিার জনে প্রনযাজনীযতা হিখনত 
পাদে। 

সবাই োয দিশুনির সু্কনল্ রাখনত এবং সু্কল্ হখাল্া রাখনত। এটি করার জনে আমানিরনক আমরা দিনখদি 
এমন িাল্ আেরণগুদল্ অনুসরণ কনর েল্নত  নব এবং উৎসোভিত করনত  নব, দিশু, বনু্ধবান্ধব এবং 
পদরবারনক একই কাজ করনত  নব। 

আমরা এখনও প্রাপ্তবযস্কনির এবং বযস্ক দিশুনির জনাকীণয এবং হেরা জাযোয এবং পাবদল্ক ট্রান্সনপানটয  
মুখ হেনক রাখার পরামিয হিব। 

িাইরানসর দবস্তার বন্ধ করার জনে আমানির সকল্নক অবিেই পরীিা এবং দবদেন্ন করার দবষনয সতকয  
যাকনত  নব এবং আপদন অসুস্থ হবাধ করনল্ িযা কনর সু্কল্ বা কাজ হযনক িনূর যাকুন। 

আপনার র্দি 12-15 বির বযসী হিনল্নমনযরা সু্কনল্ তানির িোকদসন হনওযা হযনক বাি পন়ে যানক তনব 
আপদন একটি অোপনযন্টনমন্ট বুক করনত পানরন বা তানির োদেয ল্ হস্কাযানর প্রদতদিন ওযাক-ইন কসন্টোনে 
দননয হর্নত পানরন। 

ভনতজত  এিং আপনোর পভরিোরত  সরুভিে রোখতে মূে পরোমর্থ 

যে েোডোেোভড সম্ভি আপনোর ক োভিড িযো ভসন নিি।  

• 12-15 বির বযসীরা তানির ১ম এবং ২য হ াজ সু্কনল্র মাধেনম বা োদেয ল্ হস্কাযার 
হযনক অনল্াইনন বদুকং কনর হপনত পানর অযবা আপনার সানয একজন প্রাপ্তবযস্ক 
যাকনল্ আপদন হর্নত পানরন। 

• 16 বির বা তার হবদি বযসী হর্ হকউ অনল্াইন বুদকং কনর বা ওযাক-ইন-এ 
হর্াে দিনয তানির িযো ভসে ভেনত পানরন। 

• োদেয ল্ হস্কাযানর হর্ হকউ হসখানন িোকদসন হনওযার জনে এক েণ্টা দি পাদকয ং 
আনি। 

আপনোর ঘভনষ্ঠ কেলাসেশা  ভমতয ভদন এিং গ্রুপ ক োট রোখুন। 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
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/


কযখোতন সম্ভি িোইতর কদখো  রুন িো এ টি জোনোেো খেুুন। 

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

আপভন যখন পোিভে  ট্রোন্সতপোতটথ  র্ো তিন েখন স  সমস্ত জনো ীর্থ িো কঘরো জোযগোয মুখ কেত  
রোখো িোভেতয যোন। 

আপভন অনযতদর সোতর্ কদখো  রোর আতগ, সোমোভজ ী রতর্র আতগ িো জনো ীর্থ িো কঘরো জোযগোয 
যোওযোর আতগ িো কযখোতন আপভন সোধোরর্ে কদখো  তরন নো এমন কেোত তদর সংস্পতর্থ আতসন েোর 
আতগ পোর্শ্বীয প্রিো  পরীিো ভনন। মাধেদমক দবিোল্য দিিাযীনির জনে সপ্তান  িবুার পরীিার দকট 
সরবরা  করা অবো ত রাখনব এবং পদরবানরর অনোনে সিসেনির অনল্াইনন অ য ার দিনত  নব বা 
ফানমযদস, জদুবদল্ ল্াইনব্রদর বা হ াি টাউন  ল্ হযনক পরীিার দকট দননত  নব। অনুগ্র  কনর সমস্ত 
ফল্াফল্ দরনপাটয  করুন র্ানত আপদন সবযাদধক আপ-টু-ন ট (িোলেোগোদ)দননিয দিকা পান। ইদতবােক 
পরীিা দনদিত করার জনে আপনানক আর দপদসআর পরীিার অ য ার দিনত  নব না। 

আপভন যভদ অসুস্থ্ কিোধ  তরন েতি িোভডতে র্োকুন, অনেনির মনধে অনোনে অসুস্থতা িদ়েনয হিওযার 
ঝুুঁ দক কমানত। 

আপনোর যভদ ক োন ক োভিড উপসগথ র্োত  েতি আপনোত  অির্যই স্ব-ভিভিন্ন  তে  তি এিং এ টি 
ভপভসআর পরীিো  রোতে  তি। 

যভদ আপভন এ টি PCR পরীিো িো পোর্শ্বীয প্রিো  পরীিোয ইভেিোি  পরীিো  তরন েতি আপনোত  
অির্যই স্ব-ভিভিন্ন  তে  তি। আপদন র্খন আপনার ফল্াফল্ পানবন, তখন আপনানক পরবতী করণীয 
সম্পনকয  পরামিয হিওযা  নব। 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

