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16 এপ্রিল পর্যন্ত সাত প্রিনে (20 এপ্রিল িকাপ্রিত তনযের উপর প্রিপ্রি কনর) আমানির কানে ব্রাইটে ও 
হ ানি 39 টি েতুে হকাপ্রিড-১৯ প্রেপ্রিত  ন়েনে। এটা: 
  

• আনের সপ্তা  থেকে 17% হ্রাস হপন়েনে 
• িপ্রত 100,000 বাপ্রসন্দার মকযে সাপ্তাপ্র ক  ার 13.4 এর সমাে 
• িপ্রিণ পূনবযর  ানরর হেন়ে কম র্া িপ্রত 100,000 জকে 17.1 প্রেল 
• ইংলোনের  ানরর হেন়ে কম, র্া প্রতি 100,000 জকে 24.8 প্রেল 

   
ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
  
আমানির ি নর হকাপ্রিড-19 এর আবার প্রেপ্রিত  ও়ো  ার আনের সপ্তান র তুলো়ে কম। আমরা এখে 
পুনরা ইংলোনের  ানরর িা়ে অনধযক are 
 
এত িীর্য পপ্ররশ্রম এবং তোনের পনর প্রবষ়েগুপ্রল এত িালিানব েনল র্াও়ো়ে এটি আমানির ি রীনক 
প্রিপ্রযল করার হলািেী়ে  নত পানর। 
 
লকডাউে হযনক িনূর সরকানরর 4 পিনিনপর হরাডমোপটি ধনর রাখার জেে, আমরা প্রিপ্রযল করার সামযয 
রাপ্রখ ো। প্রবনিষ কনর হকাপ্রিড-19 এর েতুে রূপগুপ্রল হিনির প্রবপ্রিন্ন অংনি পাও়ো র্ানে। 
 
েুরভির্ র্োকুন, এটি এখনও কেষ িয়ভন এিং এস  অপরস ও েরুভির্ রোখুন। 
 

1. 'িোর্, মুখ, দরূত্ব এিং র্োজো িোর্োে' এর হকাপ্রিড সুরিা অিোস সংক্রমনণর  ার হ্রাস করনত 
স া়েতা কনরনে। এগুপ্রল বজা়ে রাখনল িাইরাসটি আটনক যাকনব। এসব হেন়ে প্রিনল হকাপ্রিড 
আবার েপ্র়েন়ে প়েনব। 

 
2. নিয়নিত লিণ-মুক্ত পরীিো অিোনস পতরণি করুে। প্রেখরো়ে স্ব-পরীিাগুপ্রল এখে তা়োতাপ্র়ে 

ও সহকজ সংগ্রহ েরা যায় অেবা বাড়ীকি থেতিভারী পাওয়া যায়। এমেপ্রক হলানকনির টিকা 
হিও়োর পনরও, আমরা িাইরানসর প্রবস্তার কপ্রমন়ে প্রিপ্রে তা প্রেপ্রিত করার জেে আমানির ঠিক 
একইভাকব র্ে র্ে পরীিা করা িরকার 

 
3. এ টি টি ো ি ু করা এিং আপনোর অেোপসয়ন্টসমন্ট রোখো। ি নরর প্রবপ্রিন্ন অঞ্চনল এখে িেুর 

পপ্ররমানণ িোকপ্রসে পাও়ো র্া়ে, র্ার মনধে হমাবাইল িোকপ্রসনেিে পপ্ররনষবা রন়েনে র্া মূল 
টিকা হকন্দ্রগুপ্রলর প্রবকল্প সরবরা  করনত ি নরর আনিপানির সম্প্রিান়ের হলাকনির পপ্ররিিযে 
কনর। আপপ্রে যতি 45 বেনরর হবপ্রি ব়েনসর  ন়ে যানকে এবং আপপ্রে যখে িযমবার আপোর 
আমন্ত্রণটি হপন়েপ্রেনলে তখে আপোর টিকা বুক ো েকর োকেে, এটি করনত এখেও খুব হবপ্রি 
হিপ্রর হয় োই। আপপ্রে র্প্রি িযম বা প্রিতী়ে অোপন়েন্টনমন্ট করনত সিম ো  ে তনব ি়ো 
কনর বাপ্রতল করুে এবং অেে একটি তাপ্ররখ বুক করুে, র্ানত অেে হকউ আপোর স্লট প্রেনত 
পানর। প্রিতী়ে হডাজ এর অোপন়েন্টনমন্টগুপ্রল সামনে এতিকয় আো র্া়ে ো, সুতরাং আপপ্রে র্প্রি 
হকােও েুটিথি থবড়াকি যাবার পপ্ররকল্পো কনর যানকে থযখাকে সম্পূণয টিকা হিও়োর িরকার, 
থসকেকে আপোর প্রিতী়ে টিো থেবার পনর এটির আকয়াজে করা উপ্রেত। 

https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing%3e
https://www.brighton-hove.gov.uk/coronavirus-covid-19/covid-19-testing%3e
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/when-will-i-get-my-jab/brighton-and-hove-gp-led-vaccination-services/
https://www.sussexhealthandcare.uk/keepsussexsafe/sussex-covid-19-vaccination-programme/when-will-i-get-my-jab/brighton-and-hove-gp-led-vaccination-services/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

