
ক োভিড-19 কেইসের ভিভিতে জনস্বোস্থ্য দতের ভিিৃভে 

1 এভিে 2022 

27 মার্চ  পর্চন্ত 7 দিনে (1 এদিল িকাদিত তনযের দিদিনত) আমরা ব্রাইটে অ্োন্ড হ ানি 2537 টি েতুে 
ক োভিড-19 হকস দেদিত কনরদি। 

এটো: 

• আনের 7 দিনে 8.9% কনমনি 
• িদত 100,000 জন বাদসন্দানির জেে 869.6 সাপ্তাদ ক  ানরর সমতুলে 
• িদিণ পূনবচর তুলোয় কম র্া দিল িদত 100,000 জনে 998 
• ইংলোনন্ডর  ানরর হর্নয় হবদি, র্া দিল িদত 100,000 জনন 860.6 

ব্রোইটন এিং ক োতির জনয এর অর্থ  ী 

আমরা র্খে ক োভিড-19-এর সানয জীবের্াপে করার জেে পরবতী পিনিপ দেদি তখে আমানির সমস্ত জীবনে 
ম ামারী হর্ িিাব হেনলনি তা স্বীকার করনত  নব। 

আমানির িনতেকনক অ্বিেই দর্েনত  নব র্ারা েত িুই বিনর মােুষনক দেরাপি রাখনত অ্ক্লান্ত পদরশ্রম কনরনি এবং 
আমরা তানির িনতেকনক ধেেবাি জাোই র্ারা তানির িোকদসে হপনয়নিে, পরীিা কনরনিে, সরকারী পরামিচ 
অ্েুসরণ কনরনিে এবং তানির জীবের্াপে বা কানজর উপায় পদরবতচ ে কনরনিে। 

এটি এখে মনে রাখা গুরুত্বপূণচ হর্ এটি ক োভিড-19 এর হিষ েয়। 

র্দিও আমরা সাম্প্রদতক সপ্তা গুদলনত টিকা এবং অ্োদিিাইরাল ভিভ ৎসোর সােনলের উচ্চ  ানর ইদতবার্ক হকস 
হিনখদি, িাইরাস সম্পনকচ  আরও হবদি হবাঝার পািাপাদি আমানির ক োভিড-19 এর দবরুনে আরও িদিিালী 
সুরিা রনয়নি। 

িোকদসেগুদল িাইরানসর দবরুনে আমানির হসরা িদতরিা দ সানব রনয় হেনি। আপোর জেে উপযুক্ত সমস্ত টিকা 
পাওয়ার মাধেনম আপদে আপোর দেনজর সুরিা বাডানত পানরে এবং েলস্বরূপ এটি বনু্ধ, পদরবার এবং র্ারা 
আরও ঝুুঁ দকপূণচ তানির মনধে িদডনয় পডার সম্ভাবো কমানত সা ার্ে করনত পানরে। 

আমরা এদেনয় র্াওয়ার সানয সানয পরীিার দবধাে উচ্চতর ঝুুঁ দকনত যাকানির উপর িৃদি দেবে করা  নব। 
গুরুতর অ্সুস্থতার সনবচাচ্চ ঝুুঁ দকনত যাকা বেদিনির এবং দকিু NHS এবং হকয়ার স্টাে স  দেদিচি হোষ্ঠীর জেে 
দবোমূনলে পরীিা অ্বো ত যাকনব। 

র্দিও দবদধদেনষধগুদল এখে সরানো  নয়নি এবং হবদিরিাে পরীিাগুদল হ্রাস করা  নয়নি, তখেও হকবল আমানির 
েয়, অ্েেনির কযা িাবনত এবং আমানির র্ারপানির হলাকনিরও, দবনিষ কনর র্ারা সবনর্নয় হবদি ঝুুঁ দকনত রনয়নি 
তানির রিা করার জেে বুদেমাে দসোন্ত হেওয়া এখেও আমানির  ানত রনয়নি। 

ভনতজত  এিং অনযতদর রক্ষো  রুন 

সংক্রমনণর ঝুুঁ দক কমানত অ্েুগ্র  কনর আপোর িূদমকা পালে করুে এবং আমানিরনক ক োভিড-19 এর সানয 
দেরাপনি বাুঁর্নত সা ার্ে করুে: 

• দেদিত করুে হর্ আপদে সম্পূণচরূনপ টিকা দেনয়নিে র্ানত আপোর ক োভিড-19 এর দবরুনে সনবচািম 
সম্ভাবে সুরিা যানক। 

• ঘনরর দিতনর বা বাইনর দমদলত  নল তাজা বাতাস ঢু নে দিে 
• সংক্রমনণর  ার হবদি যাকাকালীে দিড বা হঘরা জায়োয় মুখ হেনক রাখা করা র্াদলনয় র্াে। 
• িাল স্বাস্থেদবদধর হমৌদলক দবষয়গুদল িুনল র্ানবে ো হর্মে কাদি এবং  াুঁদর্র সময় আপোর মুখ এবং 

োক হেনক রাখা এবং হসইসানয দেয়দমত  াত হধায়া। 
• আপদে র্দি পানরে, অ্েেনির মনধে হকানো অ্সুস্থতা িদডনয় হিওয়ার ঝুুঁ দক কমানত আপদে অ্সুস্থ  নল 

বাদডনতই যাকুে। 
• আপোর উপসেচ বা দেদিত ক োভিড-19 যাকনল র্তটা সম্ভব অ্েেনির এডানত র্ত্ন দেে। 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing/get-tested-for-coronavirus/
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