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30 এপ্রিল পর্যন্ত সাত প্রিনে (4 মে িকাপ্রিত তনযের প্রিপ্রিনত) ব্রাইটে ও ম ানি আোনির ৪০ টি েতুে 
মকাপ্রিড-19 প্রেপ্রিত  ন়েনে। এটা: 
  

• আনের সপ্তান র থেকে 18% হ্রাস মপন়েনে 
• িপ্রত 100,000 বাপ্রসন্দার মকযে 13.8 সাপ্তাপ্র ক  ানরর সেতুলে 
• িপ্রিণ পূনবযর  ানরর মেন়ে কে র্া িপ্রত 100,000 জকে 16.3 প্রেল 
• ইংলোনের  ানরর মেন়ে কে, র্া 100,000 জকে 22.6 প্রেল 

   
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
  
েত সপ্তান  এেটু থেকে যাোর পমর ব্রাইটে ও ম ানি মকাপ্রিড-19  এর প্রেপ্রিত  ও়ো থরাগীর সংখ্ো 
এপ্রিনলর োঝাোপ্রঝর (22 এপ্রিথের প্ররনপাটয  অেুযায়ী) একই পর্যান়ে প্রিনর এনসনে। ি নর এখ্ে প্রেপ্রিত 
 ও়ো থরাগীর সংখ্ো তুলোেলূকিানব কে, সামােে উপনর ও েীনে ওঠাোো েকর যা আিা করা র্া়ে। 
 
আিিযিানব, আেরা মিখ্নত োই মর্ সংখ্োগুপ্রল ধারাবাপ্র কিানব প্রতি সপ্তান  থযে কেনত যানক। প্রিপ্রতিীল 
 নলও, বতয োনে পাওয়া থরাগীর সংখ্ো ইপ্রিত মি়ে মর্ িাইরাসটি এখ্েও আোনির েনধে আবার েপ্র়িন়ে 
প়িার সম্ভাবো রন়েনে। 
 
প্রভর্টি টি ো আমোসদর স্বোিোভি  জীবনের দিনে এ  ধোপ এভিস়ে ভনস়ে যো়ে 
 
িাইরাসথে তেয়ন্ত্রকে রাখ্ার জেে আোনির যি সম্ভে থোকের টিকা থেও়ো িন়োজে। টিোদাে োযযক্রম 
এখ্ে 40+ ব়েনসর মোষ্ঠীনত মপ ৌঁনেনে এবং সেে গ্রুনপর মকযে দ্রুত এপ্রেন়ে েনলনে। 
 
িােী়ে টিকা মকন্দ্রগুপ্রল বেস্ত যানক এবং অ্োপন়েন্টনেন্টগুপ্রল দ্রুত বুক হকয় যায়। আেরা জাপ্রে মর্ জাতী়ে 
বুপ্রকং প্রসনেেটি প্রকেু বাপ্রসন্দানক ব্রাইটে ও ম ানির বাইনর িযে-নডাজ অ্োপন়েন্টনেন্ট িিাে কনর। র্প্রি 
এটি আপোর থেোয়  ন়ে যানক এবং আপপ্রে িস্তাপ্রবত িানে থযকি ো পানরে তনব ি়ো কনর 
ওকয়েসাইটটি বুকোকয  করুে এবং আবার মেষ্টা করুে কারণ েতুে স্লট পাওয়া যায়। তেছু প্রবকল্প 
েেেস্থা রন়েনে র্া সরাসপ্রর বুক করা র্া়ে মর্েে মোবাইল িোকপ্রসনেিে সাতভয স । 
 
োেয  োনসর মিনের প্রিনক 60 েছর েয়কসর থোেকদর মকযে 10,400 জেথে মৃিুের হাি থেকে রক্ষা 
েরায় থদখা যাকে থয থোপ্রিড-19 সংক্রেণ কোনত িোকপ্রসেগুপ্রল অ্তেন্ত কার্যকর। ইংলোনের জেস্বািে 
দপ্তকরর েতুে েনবেণা়ে মিখ্া মেনে মর্ থযকোকো মকাপ্রিড িোকপ্রসেগুপ্রলর োত্র এেটি মডাজ পপ্ররবানরর 
অ্নেের েনধে সংক্রেণ  ারনক িা়ে অ্নধযক কোনত পানর। এটি বহু-িজনের পপ্ররবার এবং এে োেীকি 
ভাগাভাতগ েকর োো মলাকনির জেে আশ্বাসজেক খ্বর মর্খ্ানে একসানয বসবাসকারী িনতেনক এখ্েও 
তানির টিো থেে তে। টিকা মিও়োর োধেনে আপপ্রে আপোর আনিপানির মলাকনিরও সুরিা েকরে। 
 
অ্নেক বাপ্রসন্দানক এখ্ে তানির প্রিতী়ে টিোর জেে আেন্ত্রণ জাোনো  নে - সনবযাচ্চ সুরিা পাও়োর 
জেে সকনলরই এ আমন্ত্রে গ্র ণ করা জরুপ্রর। 
 
ভন়েভমর্ পরীক্ষো  রোও ক োভিডস  র্োভমস়ে কদ়ে 
 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/new-location-mobile-vaccination-service-weekend
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-vaccines-have-prevented-10-400-deaths-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/covid-19-vaccines-have-prevented-10-400-deaths-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/new-data-show-vaccines-reduce-severe-covid-19-in-older-adults
https://www.gov.uk/government/news/one-dose-of-covid-19-vaccine-can-cut-household-transmission-by-up-to-half#history


এেেপ্রক মলানকনির টিকা মিও়োর পনরও, আেরা িাইরানসর প্রবস্তার কপ্রেন়ে প্রিপ্রে তা প্রেপ্রিত করার জেে 
আোনির পরীিা োপ্রলন়ে যাওয়া িরকার।  
 
প্রেখ্রো়ে লিণপ্রব ীে মকাপ্রিড পরীিা করা স জ অেো এগুপ্রল আপোর বাপ্র়িনত মপ ৌঁনে মিও়ো  ়ে এবং 
আেরা বাপ্র়ি মযনক িনূর কাজ কনরে এেে িনতেকনক এটা তানির সাপ্তাপ্র ক রুটিনের অ্ংি প্র সানব 
থদখকি উৎসাতহি কপ্রর। 
 
মকাপ্রিড-19 এর মকােও লিণ যাকনল উপসেযেুক্ত (পাশ্বয-িবা ) পরীিা মেও়ো সঠিক ে়ে, আপোর 
একটি প্রেখ্রো়ে প্রপপ্রসআর পরীিা বুক করা উপ্রেত এবং স্ব-প্রবপ্রেন্নতা প্রেনিয প্রিকা অ্েুসরণ করা উপ্রেত। 
স্ব-প্রবপ্রেন্ন োোর োরকে আপতে কাজ করনত ো পারনল কাউপ্রিল আপোকে আপ্রযযক স া়েতা প্রিনত 
সিে  নত পানর।   
 
সাবধােতা চোভলস়ে যোন 
 
‘িোর্, মুখ, িরূত্ব এিং র্োজো িোর্োে’ এর মকাপ্রিড সুরিা অ্িোস সংক্রেনণর  ার হ্রাস করনত স া়েতা 
কনরনে। এগুপ্রল বজা়ে রাখ্নল িাইরাসটি তেয়ন্ত্রকে যাকনব। এসে মেন়ি প্রিনল মকাপ্রিড আবার েপ্র়িন়ে 
পোর সুকজাগ পাকে।  
 
এই োনসর মিনের প্রিনক লকডাউে মযনক মবপ্ররন়ে আেরা মরাডেোনপর পরবতী পর্যান়ে এপ্রেন়ে র্াও়োর 
সাকে সাকে ি়ো কনর এনক অ্পনরর প্রতি র্ত্নবাে থহাে এবং সােযাে োকুে। 
 
 

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/free-and-convenient-rapid-covid-tests-now-available-everyone
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/when-to-self-isolate-and-what-to-do/
https://www.brighton-hove.gov.uk/benefits/help-and-support/apply-self-isolation-payments-sips

