
ক োভিড-19 ক সের ভিভিসে জনস্বোস্থ্য দসের ভিিৃভে 

3 মোর্চ  2022 

26 ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 7 দিনে (3 ম়ার্য  প্রক়াদিত তনযের দিদিনত) আমর়া ব্র়াইটে এবং ফ ়ানি 
1346 টি েতুে COVID-19 ফকস দেদিত কনরদি। 

এট়া: 

• আনের ৭ দিনে ২৭.৫% কনমনি 
• প্রদত 100,000 ব়াদসন্দ়ানির জেে 461.4 স়াপ্ত়াদ ক  ়ানরর সমতুল্ে 
• িদিণ পূনবযর ফর্নয ফবদি র়্া দিল্ প্রদত 100,000 জনে 395 
• ইংল্ে়ানের  ়ানরর ফর্নয ফবদি, র়্া দিল্ 306.8 প্রদত 100,000 জনে 

ব্রোইটন এিং ক োসির জনয এর অর্চ  ী 

েত সপ্ত়ান  ি নর ইদতব়ার্ক ফকস আব়ার কমনত য়ানক। র্দিও এটি সুসংব়াি, আম়ানির মনে 
র়াখ়া উদর্ত ফর্ ফক়াদিড এখেও িদ়িনয প়িনি। 

ফর্ন তু অবদিষ্ট আইদে দবদিদেনেিগুদল্ সর়ানে়া  নযনি, আম়ানির ফকবল্ দেনজর েয, অেেনির 
কয়াও দর্ন্ত়া কর়া উদর্ত। ফক়াদিড-19 ির়া এবং িদ়িনয প়ি়ার ঝুুঁ দক কম়ানত আমর়া সকনল্ই 
বুদিম়াে দসি়ান্ত দেনত প়াদর। 

আম়ানির পদরব়ার এবং সম্প্রি়ায, দবনিে কনর র়্ার়া গুরুতর অসুস্থত়ার সবনর্নয ফবদি ঝুুঁ দকনত 
রনযনি ত়ানির সুরি়ার জেে জেস্ব়ানস্থের পর়ামিয অেুসরণ কর়া র়্াল্ু র়াখ়া গুরুত্বপূণয। 

ভনসজস  এিং আপনোর র্োরপোসের কেো সদর রক্ষো  রুন 

টি ো ভনন 

িে়াকদসে  ল্ আপে়ানক এবং আপে়ার পদরব়ার এবং বনু্ধনিরনক অসুস্থত়া ফযনক রি়া কর়ার 
সনবয়ািম উপ়ায। আপে়ার র্দি এখেও আপে়ার ফক়াদিড-19 টিক়া ে়া য়ানক, তনব এখেও খুব 
ফবদি ফিদর  যদে। এবং র্দি আপদে আপে়ার প্রযম এবং দিতীয ফড়াজ দেনয য়ানকে তনব 
আপে়ার বুস্ট়ার ফেয়া গুরুত্বপূণয র়্ানত আপদে সনবয়ািম সম্ভ়াবে সরুি়া প়াে। 

• 16+: অেল়্াইে বুক করুে ব়া একটি ওয়াক-ইে ফসিে খুুঁনজ ফিখুে 
• 12-15: সু্কনল্র ম়ািেনম ব়া র়্াদর্য ল্ ফস্ক়ায়ার ফযনক অেল়্াইনে অে়াপনযন্টনমন্ট বদুকং কনর 

ব়া দিতনর দেনয িে়াকদসে দেে। দপত়াম়াত়া ব়া ফকয়ার়ারনির অবিেই উপদস্থত য়াকনত 
 নব। 

• 5-11: আরও জ়ােুে 

েোজো িোেোে ঢু সে ভদন 

িবুযল্ ব়াযরু্ল়্ার্ল্ এল়্াক়ায ব়াত়ানস ফর্নক়ানে়া ি়াইর়াস ততদর  নত প়ানর। আপদে র্দি ব়াদ়ির 
দিতনর ব়া ব়াইনর ফমল়্ানমি়া কনরে তনব ত়াজ়া ব়াত়াস র্ল়্ার্ল্ করনত ফিওয়া  নল্ ত়া ফক়াদিড-
19 ি়ি়ানে়ার সম্ভ়াবে়া কদমনয ফিয। 

এ টি মুখোিরণ পরোর  র্ো ভিসির্নো  রুন 

র্দিও সংক্রমনণর  ়ার এখেও ফবদি, দি়ি ব়া ফের়া জ়াযে়ায মুখ ফেনক র়াখ়ার কয়া দবনবর্ে়া 
করুে, দবনিে কনর ফর্খ়ানে আপদে এমে ফল়্ানকনির সংস্পনিয আনসে র়্ানির স়ানয আপদে 

https://www.gov.uk/coronavirus
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/


স়াি়ারণত ফিখ়া কনরে ে়া। আপে়ার র্দি ফু্ল-এর মনত়া উপসেয য়ানক তনব এটি আরও 
গুরুত্বপূণয। 

আপভন অেুস্থ্  সে িোভ়িসে র্োকুন এিং আপনোর যভদ ক োভিড-19 উপের্চ র্োস  েসি এ টি 
পরীক্ষো  রুন 

ব়াদ়িনত য়াক়া এবং অেেনির স়ানয ফর়্াে়ানর়্াে এ়ি়ানে়া  ল্ ফক়াদিড-19 ব়া অেে ফক়ানে়া অসুস্থত়া 
এ়ি়ানে়ার সবনর্নয ক়ার্যকর উপ়ায র্দি আপদে সংক্রদমত  ে। 

ম়ানর্য র ফিে অবদি দবে়ামূনল্ে পরীি়ার অে়ার য়াকনব এবং আপে়ার র্দি ফক়ােও ফক়াদিড ল্িণ 
য়ানক তনব আপে়ানক এখেও একটি দপদসআর পরীি়া বুক করনত  নব। 

র়্ার়া ফক়াদিড-19-এর জেে পদজটিি পরীি়ার েল্ ল়্াি করনিে ত়ানির আইেত আর স্ব-
দবদিন্ন য়াক়ার প্রনয়াজে ফেই তনব ত়ানির ব়াদ়িনত য়াক়া উদর্ত, অেে ফল়্ানকনির স়ানয 
ফর়্াে়ানর়্াে এ়ি়ানে়া উদর্ত এবং ফক়াদিড-19 আক্র়ান্ত বেদিনির এবং ত়ানির সংস্পনিয আস়ানির 
জেে দেনিয দিক়া অেুসরণ কর়া উদর্ত। 

ভনয়ভমে আপনোর  োে ধুসয় ভনন 

আপে়ার ক়াদি ব়া  ়াুঁদর্র সময আপে়ার ে়াক এবং মুখ ফেনক দেনজনক এবং অেেনির রি়া কর়া 
র়্াদল্নয র়্াে এবং ফক়াদিড-19 এর দবস্ত়ার সীদমত করনত দেযদমত 20 ফসনকে ব়া ত়ার ফবদি 
সময িনর আপে়ার  ়াত িুনয দেে। 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-people-with-covid-19-and-their-contacts

