
ক োভিড-19 কেসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিৃভে 
17 কেব্রুযোভর 2022 

11 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 7 রিনে (16 ফেব্রুয়ারি প্রক়ারিত তনযেি রিরিনত) আমি়া ব্র়াইটে এবং ফ ়ানি 
2,594 টি েতুে COVID-19 ফকস রেরিত কনিরি। 

এটা: 

• আনেি 7 রিনের চেয়ে 23.6% কম৷ 
• প্ররত 100,000 জন ব়ারসন্দ়ানিি জেে 889.2 স়াপ্ত়ার ক  ়ানিি সমতুল্ে 
• িরিণ পূনবযি ফেনয ফবরি র়্া রিল্ প্ররত 100,000 জয়ন 773.2 
• ইংল্ে়ানেি  ়ানিি ফেনয ফবরি, র়্া রিল্ প্ররত 100,000 জয়ন 594.1 

এত  অপরত  সরুভিে এিং িোে রোখতে আমোতদর স তের মূে উপতদশ অনুসরণ  রো উভিে  

আপনোর ক োভিড টি ো এখনও কেে নে? র্ত ত়াড়াত়ারড সম্ভব আপে়াি িে়াকরসেগুরল্ ননন র়্ানত 
আপরে ি়াইি়ানসি রবরুনে সনবয়ািম সুিি়া প়াে। 

• 16+: অেল়্াইনে বুক করুে ব়া ওয়াক-ইে ফিখুে। 
• 12-15: সু্কনল্ি ম়াধ্েনম িে়াকরসে ননন, অযব়া ে়ারেয ল্ ফস্ক়ায়ানি অেল়্াইনে একটি 

অে়াপনযন্টনমন্ট বুক করুে। রপত়াম়াত়া ব়া চেোরারয়ের অবিেই উপরিত য়াকনত  নব। 

অনযতদর সোতে কদখো  রতেন িো ভিড় িো কেরো জোযগোয যোতেন? পার্শ্বীে প্রব়া  পিীি়া রেে, আপে়াি 
েল়্ােল্ রিনপ়াটয  করুে এবং র্রি আপরে ইরতব়ােক পিীি়ার ফল লাভ কনিে তনব ননয়জয়ে আল়্াি়া 
করুে। আপরে অেল়্াইনে পিীি়াি অর্য ়াি রিনত প়ানিে, ব়া জরুবরল্ ল়্াইনব্ররি, ফ ়াি ট়াউে  ল্ ব়া 
অনেক ে়ানমযরস ফযনক সংগ্র  কিনত প়ানিে। 

ফর্ এলাো বেস্ত ব়া চেখায়ন সীরমত ত়াজ়া ব়াত়াস আনি ফসখ়ানে ি়াইি়াসটি ধ্ি়া ব়া িড়ানে়াি সম্ভ়াবে়া 
করমনয রিে। 

• ফর্খ়ানে সম্ভব ব়াইনি ফিখ়া করুে ব়া ত়াজ়া ব়াত়াস প্রনবি কিনত একটি জ়াে়াল়্া খুল্ুে। 
• প়াবরল্ক ট্র়ান্সনপ়াটয  (গণপনরবহন) স  জে়াকীণয ব়া ফেি়া জ়াযে়ায মুখ ফেনক ি়াখুে। 
• রেযরমত আপে়াি  ়াত ধ্ুনয রেে ব়া  ে়াে সে়ারেট়াইজ়াি বেব ়াি করুে এবং ক়ারি এবং 

 ়াাঁরে ফেনক ি়াখুে। 

অসুস্থ্ কিোধ? অেেনিি মনধ্ে অেে়ােে অসুিত়া িড়ানে়াি ঝুাঁ রক কম়ানত ব়ারডনত য়াকুে। 

ক োন ক োভিড উপসগগ আতে? আপে়ানক অরবল্নে স্ব-রবরিন্ন  নত  নব এবং একটি রপরসআি পিীি়া 
কি়ানত  নব। 

এ টি ভপভসআর িো পোর্শ্বীয প্রিোহ পরীিোয ইভেিোি  পরীিোর ফল হতযতে? আপে়ানক অবিেই ব়ারডনত 
য়াকনত  নব এবং সবযনিষ স্ব-রবরিন্নত়াি রেযমগুরল্ অেসুিণ কিনত  নব। আপরে র্খে আপে়াি েল়্ােল্ 
প়ানবে, তখে আপে়ানক পিবতী কিণীয সম্পনকয  পি়ামিয ফিওয়া  নব। 

কেোনিড-19 এর জনয ইভেিোি  পরীিো  তরতেন এমন  োতরো সোতে েভনষ্ঠ কেলোসেশো  তরতেন? 

• র্রি আপরে সমূ্পণযরূনপ টিক়া না ননয়ে থায়েন ব়া 18 বিি এবং 6 ম়ানসি কম বযসী 
 ে, ত়া নল্ 7 রিনেি জেে দিরেক প়ার্শ্বীয প্রব়া  পিীি়া করুে। 

• র্রি আপরে সমূ্পণযরূনপ টিক়া ে়া ননয়ে থায়েন, ত়া নল্ আপে়াি রপরসআি ফেনেটিি  নল্ও 
একটি রপরসআি পিীি়া করুে এবং 10 রিনেি জেে স্ব-রবরিন্ন য়াকুে। 

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

