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3 কেব্রুযোভর 2022 

28 জানুযারী পর্যন্ত 7 দিনন (2 ফেব্রুযারী প্রকাদিত তনযের উপর দিদি কনর) আমরা ব্রাইটন এবং 
ফ ানি 3558 টি নতুন COVID-19 ফকইস দনদিত কনরদি। 

এটা: 

• আনের ৭ দিনন 18.7% ফবন়েনি 
• প্রদত 100,000 বাদসন্দানির মধ্যে 1219.6 সাপ্তাদ ক  ানরর সমতুল্ে 
• িদিণ পূনবযর তুল্নায কম র্া দিল্ প্রদত 1289.2 জধ্ে 100,000 
• ইংল্োনের  ানরর ফেনয ফবদি, র্া দিল্ প্রদত 100,000 জনন 1082.6 

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ  ী 

ি নর ইদতবােক কেইধ্ের সংখ্ো এখ্নও অননক ফবদি, তাই আমানির দননজনির এবং অনেনির ঝুুঁ দক 
পদরোল্না করার জনে পিনিপ দননত  নব। 

আমরা জাদন ফর্ িোকদসনগুদল্ গুরুতর অসুস্থতা বা  াসপাতানল্ িদতয   ওযা প্রদতনরানে সদতেকানরর 
পাযযকে ততদর করনি, তাই আপনার র্দি ফকাদিড িোকদসননর কারণ  নয যানক তা নল্ িযা কনর এটি 
নেে।  

সংক্রমণ খ্ুুঁনজ ফবর করনত এবং দবস্তার বন্ধ করার জনে পরীিা এবং দবদিন্ন করা এখ্নও গুরুত্বপূণয। 
অনুগ্র  কনর দনদিত করুন ফর্ আপনার বাদ়েনত বেব ার করার জনে ল্োটারাল্ ফলা পরীিা েরঞ্জাম 
আনি এবং আপদন র্দি ইদতবােক পরীিা কনরন বা উপসেয যানক তা নল্ দননজনক আল্ািা করুন। 

আমানির এমন পদরদস্থদতনত আমানির ঝুুঁ দক হ্রাস করা উদেত ফর্খ্ানন জনাকীণয এবং ফেরা জাযোগুদল্নত 
ফকাদিড েরা বা ছড়াধ্োর ঝুুঁ দক ফবদি, ফর্খ্ানন সংক্রামক ফল্ানকর সংখ্ো ফবদি এবং সীদমত তাজা 
বাতাস চলাচল েধ্র। 

অনুগ্র  কনর মখু্ ফেনক রাখ্নু, ফল্ানকনির কেধ্ে েধ্র োকুে, জানাল্া খ্লু্ুন এবং আপনার  াত ফোযা 
চালু রাধ্েে। 

এটি দকিু ফল্ানকর জনে সদতেই একটি অদনদিত সময। অননক জাযোয দবদেদননেে উনে র্াওযায মানুে 
বাইনর ফবনরানত নািয াস ফবাে করনি। 

দননিয দিকা অনুসরণ করা শুেমুাত্র দননজনক দনরাপি রাখ্া নয, অনেনক দনরাপি ফবাে করনত সা ার্ে 
করার দবেনযও প্রধ্ াজে। 

ভনতজত  এিং অনযতদর ভনরোপদ এিং িোে রোখোর জনয মূে পরোমর্থ 

যে েোডোেোভড সম্ভি আপনোর ক োভিড িযো ভসনগুভে নিি যোতে আপভন িোইরোতসর ভিরুতে 
সতিথোিম সুরক্ষো কপতে পোতরন। 

• 16+: অনল্াইনন বুক করুন বা ওযাক-ইন ফিখ্ুন। 
• 12-15: সু্কনল্র মােেনম, বা োদেয ল্ ফস্কাযার ফযনক অনল্াইন বুদকং কনর বা ওয়াে ইে এর 

মােেনম িোকদসন নেে। দপতামাতা বা কেয়ারারধ্ের অবিেই 16 বিনরর কম বযসী ফর্ 
কানরা সানয উপদস্থত যাকনত  নব৷ 

আপনোর ঘভনষ্ঠ কেলাসেশা  ভমতয ভদন এিং গ্রুপ ক োট রোখুন। 

কযখোতন সম্ভি িোইতর কদখো  রুন িো েোজো িোেোস প্রতির্  রতে এ টি জোনোেো খুেুন। 

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/


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

পোিভে  ট্রোন্সতপোটথ  স  সমস্ত জনো ীর্থ িো কঘরো জোযগোয মুখ কেত  রোখো িোভেতয যোন। 

আপভন অনযতদর সোতর্ কদখো  রোর আতগ িো জনো ীর্থ িো কঘরো জোযগোয যোওযোর আতগ পোর্শ্বীয প্রিো  
পরীক্ষো ভনন। আপনার েল্ােল্ দরনপাটয  করুন এবং র্দি আপদন ইদতবােক পরীিার ফল লাভ কনরন 
তনব নেধ্জধ্ে আল্ািা করুন। আপদন অনল্াইনন পরীিার অডয ার দিনত পানরন, বা জদুবদল্ ল্াইনব্রদর, 
ফ াি টাউন  ল্ বা অননক োনমযদস ফযনক সংগ্র  করনত পানরন। 

আপভন যভদ অসুস্থ্ কিোধ  তরন েতি িোভডতে র্োকুন, অনযতদর মতধয অনযোনয অসুস্থ্েো 
 ডোতনোর ঝুাঁ ভ   মোতে। 

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

যভদ আপভন এ টি PCR পরীক্ষো িো পোর্শ্বীয প্রিো  পরীক্ষোয ইভেিোি  পরীক্ষোর ফল লাভ  তরন েতি 
আপনোত  অির্যই িোভডতে র্ো তে  তি এিং সবযনিে স্ব-দবদিন্নতার দনযমগুদল্ অনুসরণ করনত  নব। 
আপদন র্খ্ন আপনার েল্ােল্ পানবন, তখ্ন আপনানক পরবতী করণীয সম্পনকয  পরামিয ফিওযা  নব। 

আপদন স্ব-দবদিন্নতার েষ্ঠ দিনন আপনার স্ব-দবদিন্নতা ফিে করনত পানরন 5 পূণয দিন দবদিন্নকরণ এবং 
পরপর দিনন ফনওযা 2টি ফনদতবােক দ্রুত পার্শ্বীয প্রবা  পরীিা পরীিার পনর। একদিননর বেবোনন 
ফনওযা 2টি দ্রুত পার্শ্বীয প্রবা  পরীিা ফযনক ফনদতবােক েল্ােল্ না পাওযানির জনে স্ব-দবদিন্নতার 
সমযকাল্ 10 পূণয দিন যানক। 

আপভন যভদ এমন  োতরো সোতর্ ঘভনষ্ঠ কযোগোতযোতগ র্োত ন ভযভন কোনভড-19 এর জনয 
পভজটিি পরীক্ষো  তরত ন এিং আপভন: 

• সম্পরূ্থরূতপ টি ো কিওযো িো 18 ি র এিং 6 মোতসর  ম িযসী, 7 দিননর জনে তিদনক 
পার্শ্বীয প্রবা  পরীিা করুন। 

• সম্পরূ্থরূতপ টি ো কদওযো  যভন, আপনার দপদসআর ফননেটিি  নল্ও একটি দপদসআর 
পরীিা করুন এবং 10 দিননর জনে স্ব-দবদিন্ন যাকুন। 

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.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.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/

