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27 কে 2021 
  
21শে শে অবধি সাত ধিনের েনিে (26শে প্রকাধেত তনযের ধিধিনত) ব্রাইটে ও শ ানি আোনির 34 
টি েতুে শকাধিড-19 শকস  ন়েনে। এটা: 
  

• আনের সপ্তান র চেয়ে 37% কয়েয়ে।  
• প্রধত 100,000 জন বাধসন্দার েয়যে সপ্তান  11.7 এর সেতুল্ে 
• িধিণ পূনবের েনতা যা প্রতি 100,000 জয়ন 12.2 ধেল্ 
• ইংল্োনের  ানরর শেন়ে কে, যা প্রতি 100,000 জয়ন 23.1 ধেল্ 

ব্রোইটন ও কিোসির জনে এর অরৃ্  ী? 
 
এই সপ্তান  শকাধিনডর ধেধিত  ও়ো চকইস কে হওো ভায় া খবর। তনব আোনির অবেেই সতকে  
যাকনত  নব। শকাধিড এখেও আোনির ে নর রন়েনে এবং আোনির  ার তুল্োেূল্কিানব কে 
যাকাকাল্ীে আেরা শিনখধে শিনের অেোেে অংনে সংখো বাড়নত শুরু কনরনে। 
 
এই সপ্তান  চকইয়সর বৃ িে বৃধি আবারও তরুণ ব়েস্কনির েনিে। এখে শযন তু আেরা ে়েজে বেধি বা 
িটুি পধরবার, বা বাইনর 30 জনের শবধে সংখেক বৃ ির গ্রুনপ শোট শোট শোষ্ঠীনত শিখা করনত পাধর, 
শকাধিড সুরিা ধেনিে ধেকা চেয়ন ে া অতেন্ত গুরুত্বপূণে।  
 
দটুি টি ো নেয়া একটির নেয়য় ভায় া 
 
বতে োনে যুিরানজে শয ধতেটি িোকধসে পাও়ো যা়ে শসগুধল্ িটুি শডাচজ কাজ করার জেে ততধর করা 
 ন়েনে। িটুি শডাজ আপোর শি চক আরও শতিশা ী িাল্ প্রধতনরাি িেতা এবং িীর্েস্থা়েী সুরিা তিয়ব। 
প্রযে েটটি িাল্ সুরিা সরবরা  কনর তনব িোকধসেগুধল্ সম্পূণে কাযেকর  ও়োর জেে উি়ে শডাজ 
প্রন়োজে। সবেনেষ েনবষণা়ে শিখা শেনে শয ফাইজার এবং অোনরা শজধেকা িটুি িোকধসনের িটুি শডাজ 
যাকা িারনত প্রযনে ধেধিত B.1.617.2 যরয়ের চকাতভয়ের পাোপাধে ইউ শকনত প্রিাবোল্ী B.1.1.7 
(শকন্ট) যরয়ের ধবরুনি অতেন্ত কাযেকর।  
 
আেরা যানির ভায় াবাতস তানির রিা করনত এবং এেএইেএসনক োপ ো শিও়োর জেে প্রনতেনকর িটুি 
শডাজ শেও়ো জরুরী। যত তাড়াতাধড় সম্ভব আপোর প্রযে অোপন়েন্টনেন্ট বুক করুে এবং আপোর 
ধিতী়ে টিকািাে অোপন়েন্টনেন্ট ধেস করনবে ো। 
 
50 বা তার শবধে ব়েসী যাাঁরা ধেধকৎসােতিানব িবুেল্ িায়ির প্রনতেনকর জেে প্রযে বা ধিতী়ে 
টিকাগুধল্র েনিে সেয়ের িরূত্ব 12 সপ্তা  শযনক আট সপ্তান  কধেন়ে আো  ন়েনে। সতুরাং আপোর যধি 
ধিতী়ে অোপন়েন্টনেন্ট বুক করা হয়ে থায়ক এবং তাধরখটি পধরবতে ে করার ধবষন়ে ধবজ্ঞধপ্ত পাে তনব িা 
এধড়ন়ে যানবে ো। 
 
এেএইেএস িোকধসনেেে শপ্রাগ্রােটি দ্রুত োল্ু  নে যানত যারাই টিকা তনয়ি ো়ে তারা চেন উি়ে টিকা 
তনয়ি পানর। এই সপ্তান  সানসনে আেরা 1 ধেধল়্েে প্রযে টিকা সরবরান র গুরুত্বপণূে োইল্ফল্চক 
শপ াঁনেধে। এই ল্িে অজজ ন করার জনে োরা অক্লান্ত পধরশ্রে কনরচেন িায়ির সবাইয়ক িেেবাি। 
 
আপোর প্রযে টিকা বুক করার জেে যধি আপোনক আেন্ত্রণ জাোনো  ়ে ও তা ো কনর থায়কন িয়ব 
এখেও শবধে শিরী  ়েধে, আেন্ত্রণটি শখাল্া যাকনব। অেল্াইনে বুধকং করুে বা 119 েম্বনর কল্ করুে। 

https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-b-1-617-2-variant-after-2-doses
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/


আেরা সবার জনে টিকা চনো সহজ করার জনে তবকল্প বেবস্থা সহ সব চেষ্টা করতে, যধি আপোর েূ  
টিকাচকয়ে োিাোয়ির শকােও অসুতবযা যানক । শয সেস্ত শল্ানকর প্রয়োজন তানির জেে একটি 
ধবোেূনল্ে পধরব ণ চসবা শসােবার শযনক শুক্রবার সকাল্ 10 টা শযনক িপুুর 1 টা এবং ধবকাল্ 2টা 
শযনক 5টার েয়যে   0300 303 8060 েম্বনর শফানে বকু করা যা়ে।  
 
ন ৌল ক লিষয়গুল  িুসল যোসিন নো 
 
এনএইচএসের টি ো কদওযোর  েৃেূভচটি চোলু িওযোর পসর িোইরোসের ভিস্তোর িন্ধ  রসর্ এিং ব্রোইটন ও 
কিোিস  ভনরোপদ রোখসর্ আেোসদর অিশ্েই অভিরর্: 

• বাধড় শযনক িনূর যাকাকাল্ীে েুনখর আোিেগুধল্ (বা োস্ক) পরুে, আপধে যধি পানরে তনব 
োক এবং েুখ উি়েনকই সঠিকিানব চেয়ক রাখেু 

• ধে়েধেত  াত শিা়ো বা  োে শজল্ বেব ার করুে 
• আপোর পধরবার বা বাবয়  শেই এেে শল্াকনির শযনক ধেরাপি িরূত্ব রাখেু 
• িরজা এবং জানা া শখাল্ার োিেনে তাজা বাতাস সঞ্চাল্নের বেবস্থা করুন - বাধড়র বাইনর 

চভিয়রর শেন়ে ধেরাপি 
• বাধড়নত বা কায়জ সপ্তান  ি'ুবার ল্িণেুি পরীিা গ্র ণ করুে এবং ফল্াফল্টি শেধতবােক এবং 

ইধতবােক উি়েই ধরনপাটে  করুে।  

যত তাড়াতাধড় সম্ভব আপোর টিকা অোপন়েন্টনেন্ট বুক করুে এবং উি়ে শডাজ তনন।  

https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may
https://www.brighton-hove.gov.uk/news/2021/mobile-vaccination-service-weekend-dates-20-23-may

