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3 ভডসেম্বর 2020 
 
২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সাত দিভন (২ দিভসম্বর প্রকাদিত তভযের উপর দেদি কভর) ব্রাইটন অ্োন্ড হ াভে আমাভির 
নতুন হকাদেি-19 এর ররোগী সংখ্যো 174 টি দনদিত  ভ়েদিল। এটো: 

• আভের সপ্তাভ র তুলনা়ে সপ্তোয় প্রতি 100,000 বোতসন্দোদের মদযয 32% কম 
• প্রদত 100,000 বাদসন্দার মদযয সপ্তোয় 59.8 টি নতুন হকস এর  াভরর সমান 
• ইংলোভন্ডর  াভরর হেভ়ে কম, যা প্রদত 100,000 জদে 157.6 এবং িদিণ পূবব অঞ্চদে প্রতি 100,000 

জদে 140.1 দিল 
 
কেইসগুল ো ক োথোয়? 
 
েত সপ্তাভ , হকাদেি-19 এর দনদিত ঘটনাগুদল ি ভরর সমস্ত ব়েভসর মভযে কদমতিে। এর মভযে 60+ ব়েভসর 
গ্রুদপ নতুন ররোগীর সংখ্ো 49% কম অ্ন্তেুব ক্ত রভ়েভি। 
 
তযে হযভক হিখ্া যা়ে হয োর সপ্তাভ র লকিাউনটি এই ি ভর োইরাভসর দবস্তার কদমভ়ে দিভত স া়েতা কভরভি। 
 
এটি শিসরর জনে  ী কিোঝোয়? 
 
ব্রাইটন অ্োন্ড  ে এ লকিাউন হযভক সংক্রমভণর কম  াভরর কারণ হলাভকরা এবং পদরবাভরর মভযে কম দমশ্রণ 
দিল। 
 
আমরা যা অ্র্ব ন কভরদি তা বর্া়ে রাখ্ভত আমাভির এখ্নই অ্বিেই সরকাভরর টি়োর 2 দনভিব দিকা অ্নুসরণ 
করভত  ভব: 
 

• আপদন র্োদের সাভয বাস কভরন না বা হয হকানও বোড়ীর রেিদরর সোদপোটয  বোবদে রেই এমে কোদরো 
সোদে আপনার সামাদর্কতা করা উদেত ন়ে 

• আপদন বাোন বা গণএেোকো স  বাইভরর 6 জদের হবদি বেদক্তর রকোে গ্রুভপ সামাদর্কিো করভবন না - 
এটিভক "6 এর দন়েম" বলা  ়ে 

• বেবসা এবং অেুষ্ঠোদের স্থানগুদল একটি COVID-Secure (রকোতেড-সুরদিত) পদ্ধদতভত োদলভ়ে হযভত 
পোরদব। 

• আদতভয়েতা বেবসা়েগুদল তাভির এেোকোয় খ্াও়োর র্নে খ্াবার বা পানী়ে দবদক্র করার র্নে প্রভ়োর্ন: 
• হকবল মি দবদক্র কভর এমন এেোকোয় হটদবল সোতেয স সরবরা  করুন 
• অ্োলভকা ল হকবলমাত্র যভযষ্ট পদরমাভণ খ্াবাভরর সাভয পদরভবিন করা হযভত পাভর 
• রাত 11 টা হযভক রেোর 5 টা পর্যন্ত বন্ধ রোখ্দি হদব।  

 
এিোড়ো, োইরাস সংক্রমভণর  ার যীর করো োদলভ়ে যাও়োর র্নে আমরা ি ভরর প্রভতেকভক অ্নুভরায করদি: 
 

• আপনার বাদ়ির বাইভর যাকাকালীন সববিা ‘ াত, মুখ্, স্থান’ োবুন এবং আপনার সাভয বাস কভরন না 
এমন হলাকভির সাভয ঘদনষ্ঠ হযাোভযাে এতড়দয় চেুে।  

• যদি আপদন Covid related symptoms (হকাদেি সম্পদকব ত লিণগুদল) অেুেব কদরে, এমনদক খ্ুব 
 ালকা  ভলও - সাভয সাভয দনভর্ভক পতরবোর সহ self-isolate (দবদিন্ন) কভর রেেুে এবং একটি 
apply for a test(পরীিার র্নে আভবিন) করুন 

• এনএইেএস হটস্ট এন্ড রেস এ সা়িা দিন যদি িোরো আপনার সাভয হযাোভযাে কভর। 
 
কাউদিভলর Community Hub (কতমউতেটি হোব) যদি আপনাভক স্ব-দবদিন্ন করার প্রভ়োর্ন  ়ে তভব স া়েতা 
এবং পরামিব সরবরা  করভত পাভর। 
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