
ক োভিড-19 ক সের ভিভিসে জনস্বোস্থ্য দসের ভিিৃভে 
10 মোর্চ  2022 

5 মার্চ  পর্চন্ত 7 দিনে (10 মার্চ  প্রকাদিত তনযের দিদিনত) আমরা ব্রাইটে এবং হ ানি 1516 
টি েতুে হকাদিড-19 হকস দেদিত কনরদি। 

এটা: 

• আনের 7 দিনে 21.6% হবন়েনি 
• প্রদত 100,000 বাদসন্দানির জেে 519.6 সাপ্তাদ ক  ানরর সমতুল্ে 
• িদিণ পূনবচর হর্ন়ে হবদি র্া দিল্ প্রদত 100,000 জনে 478.4 
• ইংল্োনের  ানরর হর্ন়ে হবদি, র্া দিল্ 369.7 প্রদত 100,000 জনে 

ব্রোইটন এিং ক োসির জনয এর অর্চ  ী 

আমরা েত সপ্তান  ইদতবার্ক হকনসর সংখ্ো বদৃি হিনখ্দি। এটি আমানির সকনল্র জেে একটি 
অেুস্মারক হর্ হকাদিড এখ্েও আমানির সম্প্রিান়ে রন়েনি এবং আমানির আরও দবস্তার বন্ধ 
করনত র্া করনত পাদর তা করনত  নব। 

এটি যাকাকাল্ীে পরীিা র্াদল্ন়ে র্াও়ো এবং আপদে র্দি অসুস্থ হবাধ কনরে, পরীিা ইদতবার্ক 
 ে বা ঘদেষ্ঠ পদরদর্ত  ে তনব অেেনির সানয হর্াোনর্াে এ়োনো অন্তিুচ ক্ত। 

অেুগ্র  কনর অেেনির কযা িাবেু এবং আমানির পদরবার এবং সম্প্রিা়েগুদল্নক রিা করার 
জেে পিনিপ দেে – দবনিষ কনর র্ারা গুরুতর অসুস্থতার সবনর্ন়ে হবদি ঝুুঁ দকনত রন়েনি। 

আভম ক োভিড-19 এর জনয পভজটিি পরীক্ষো  সরভি, এখন আমোর  ী  রো উভর্ে? 

বাদ়েনত যাকুে, অেেনির সানয হর্াোনর্াে এদ়েন়ে র্ল্ুে এবং gov.uk-এর দেনিচ দিকা অেুসরণ 
করুে 

• হসই সমন়ে আপোর কানজ উপদস্থত  ও়ো উদর্ত ে়ে। আপোর জেে দবকল্পগুদল্ সম্পনকচ  
আপোর দেন়োেকতচ ার সানয কযা বল্ুে। 

• আপোর বাদ়েনত কাউনক আমন্ত্রণ করা এদ়েন়ে র্ল্েু এবং রুটিে হমদডনকল্ বা হডন্টাল্ 
অোপন়েন্টনমন্ট বাদতল্ করুে। 

• আপোর ইদতবার্ক পরীিার ফল্াফল্ সম্পনকচ  র্ানির সানয আপদে সম্প্রদত হিখ্া কনরনিে 
তানির বল্ুে র্ানত তারা সঠিক দেনিচ দিকা অেুসরণ করনত পানর। 

• র্দি আপোনক বাদ়ে হযনক হবর  নত  ়ে, তা নল্ মখু্ হেনক রাখ্ুে, অেেনির হযনক 
অন্তত 2 দমটার িনূর যাকুে এবং র্ানির হকাদিড-19-এর উচ্চ ঝুুঁ দক রন়েনি তানির 
সানয হর্াোনর্াে এদ়েন়ে র্ল্ুে। 

আমোর ক োভিড-19 এর েক্ষণ রস়েসি, এখন আমোর  ী  রো উভর্ে? 

বাদ়েনত যাকুে, অেেনির সানয হর্াোনর্াে এদ়েন়ে র্ল্ুে এবং একটি দপদসআর পরীিার অডচ ার 

দিে। র্দি আপদে ইদতবার্ক পরীিার ফল্ ল্াি কনরে, gov.uk-এর দেনিচ দিকা অেুসরণ 
করুে 

• হসই সমন়ে আপোর কানজ উপদস্থত  ও়ো উদর্ত ে়ে। আপোর জেে দবকল্পগুদল্ সম্পনকচ  
আপোর দেন়োেকতচ ার সানয কযা বল্ুে। 
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• আপোর বাদ়েনত কাউনক আমন্ত্রণ করা এদ়েন়ে র্ল্েু এবং রুটিে হমদডনকল্ বা হডন্টাল্ 
অোপন়েন্টনমন্ট বাদতল্ করুে। 

• র্দি আপোনক বাদ়ে হযনক হবর  নত  ়ে, তা নল্ মখু্ হেনক রাখ্ুে, অেেনির হযনক 
অন্তত 2 দমটার িনূর যাকুে এবং র্ানির হকাদিড-19-এর উচ্চ ঝুুঁ দক রন়েনি তানির 
সানয হর্াোনর্াে এদ়েন়ে র্ল্ুে। 

আভম ক োভিড-19 আক্রোন্ত  োসরো েোসর্ র্োভ  িো রোভিযোপন  সরভি, এখন আমোর  ী  রো 
উভর্ে? 

হকাদিড-19 আক্রান্ত বেদক্তনির এবং তানির পদরদর্দতর জেে দেনিচ দিকা অেুসরণ করুে। 

• সম্ভব  নল্ বাদ়ে হযনক কাজ করার হর্ষ্টা করুে। 
• হকাদিড-19 এ আক্রান্ত  নল্ গুরুতর অসুস্থ  ও়োর ঝুুঁ দকনত যাকা হল্ানকনির সানয 

হর্াোনর্াে এদ়েন়ে র্ল্ুে। 

আপনোর ক োভিড-19 ধরো এিং িভ়িস়ে প়িোর ঝ ুঁ ভ  হ্রোে  রুন 

দেনজনক এবং আপোর র্ারপানির হল্াকনির রিা করার জেে আপদে অেোেে পিনিপ দেনত 
পানরে: 

• টিকা দেে র্ানত আপোর হকাদিড-19 এর দবরুনি সনবচািম সরুিা যানক 
o 16+: অেল্াইনে বুক করুে বা ও়োক-ইে হসিনে র্াে 
o 12-15: সু্কনল্র মাধেনম বা র্াদর্চ ল্ হস্কা়োর হযনক অেল্াইনে অোপন়েন্টনমন্ট বদুকং 

কনর বা দিতনর দেন়ে িোকদসে দেে। দপতামাতা বা হক়োরারনির অবিেই 
উপদস্থত যাকনত  নব। 

o 5-11: আরও জােুে 
• ঘনরর দিতনর বা বাইনর দমদল্ত  নল্ েোজো িোেোে ঢ  সে ভদন। 
• জোকীণচ এবং হঘরা জা়েো়ে ম খ কঢস  রোখোর  র্ো ভিসির্নো  রুন, দবনিষ কনর 

হর্খ্ানে আপদে এমে হল্ানকনির সংস্পনিচ আনসে র্ানির সানয আপদে সাধারণত হিখ্া 
কনরে ো। 

• অেেনির কানি হকানো অসুস্থতা িদ়েন়ে হিও়োর ঝুুঁ দক কমানত অে স্থ্  সে িোভ়িসেই 
র্োকুন। 

• িাইরানসর দবস্তার কমানত ভন়েভমে আপনোর  োে কধো়েো এিং  োভি ও  োুঁভর্ কঢস  রোখো 
র্োে  রোখ ন।  

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
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.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/covid-19-vaccinations/what-covid-19-vaccinations-can-i-have/vaccinations-children-and-young-people-under-18/

