বাসায় থাকুন: সম্ভাবয বা
নননিত কররানাভাইরারস
(ককানভড-19) আক্রান্ত
পনরবারগুর ার জনয ননরদে শনা
19 জুলাই 2021 তারিখে হালনাগাদ কিা হখেখে

এই ননরদে শনাটি কার জনয
জীবন বাাঁচাখনাি জনয এবং এনএইচএস-কক িক্ষা কিাি জনয এটা অতযন্ত
গুরুত্বপূর্ণ কে আমিা সকখল করমউরনটিখত কখিানাভাইিাস (ককারভড-19)
সংক্রমখর্ি রবস্তাি কিাধ কিাি জনয উপেুক্ত পদখক্ষপ গ্রহর্ করি।
এই রনখদণ রিকাটি োখদি জনয প্রখোজয:
ককারভড-19 এি কািখর্ হেখতা োখদি মখধয উপসগণ িখেখে বা একটি
পিীক্ষাি জনয োিা অখপক্ষা কিখেন
ককারভড-19 পিীক্ষাখত োখদি মখধয কিাগটি ধিা পখেখে (তাখদি উপসগণ
থাকুক বা না থাকুক)
ককারভড-19 উপসগণ থাকা ককাখনা বযরক্তি সাখথ বা ককারভড-19 পিীক্ষাি
ফলাফল ইরতবাচক হখেখে এমন ককানও বযরক্তি সাখথ বতণ মাখন োিা একই
বাসাখত বসবাস কিখেন

এই রনখদণ িনাটিখত একটি বাসা বারে বলখত কেটি বুঝাখনা হখেখে:
একাকী বসবাসিত একজন বযরক্ত
একদল কলাক (এখক অপখিি সাখথ সম্পরকণ ত কহাক বা না কহাক) োিা
একই ঠিকানাখত বসবাস কখিন এবং িান্না, বাথরুম বা টেখলট, বা বসাি
ঘখিি সুখোগ সুরবধা কিোি কখিন। এখত হেখতা কবারডণং স্কু খলি বা
আবারসক হখলি োত্রিা অন্তভুণ ক্ত িখেখেন োিা এই ধিখনি সুরবধা বযবহাি
কিখেন
একটি কলাকজখনি দল োিা একটি োোবখিি মত জীবন োপন কখিন
উদাহির্স্বরূপ োিা একটি ট্র্যাখভলি সাইট, একটি গারে বা কযানাল কবাখট
বসবাস কখিন
আপরন েরদ এমন ককানও বযরক্তি সারন্নখধয এখসখেন োি ককারভড-19 পিীক্ষাি
ফলাফল ইরতবাচক রেল রকন্তু আপরন বতণ মাখন তাখদি সখে একই বাসাে থাখকন
না তাহখল আলাদা রনখদণ িনা অনুসির্ করুন। আপনাখকও হেখতা কসলফ
আইখসাখলিখন কেখত হখত পাখি েরদ আপরন অনয ককাখনা কদি কথখক েুক্তিাখজয
আগমন কখিন।
এই রনখদণ িনাটি ইংলযাখে প্রখোজয হে।

উপসর্ে সমূহ
ককারভড-19 এি সবখচখে গুরুত্বপূর্ণ উপসগণগুখলাি মখধয রনখনাক্ত কেখকাখনা
উপসগণ হখত পাখি:
নতু নভাখব হওো একটানা কারি
তীব্র জ্বি
আপনাি স্বাদ বা গখেি স্বাভারবক অনুভূরত কলাপ পাওো বা পরিবরতণ ত
হওো (অযাখনাসরমো)
কবরিিভাগ মানুখেি কক্ষখত্র, ককারভড-19 হালকা অসুস্থতাি মখতা মখন হখব।
তখব, উপখিাক্ত উপসখগণি কেখকাখনাটি েরদ আপনাি থাখক তাহখল আপরন
বাসাখত থাকুন এবং একটি পিীক্ষাি বখদাবস্ত করুন ।
ককারভড-19-এি সখে আিও কবি কখেকটা উপসগণ জরেত িখেখে। এই
উপসগণগুখলা কদো কদওোি হেখতা অনয কাির্ও কথখক থাকখত পাখি এবং

শুধুমাত্র এগুখলা থাকা রকন্তু ককারভড-19 পিীক্ষা কিাখনাি ককানও কাির্ নে।
আপরন আপনাি উপসখগণি বযাপাখি উরিগ্ন হখল রচরকৎসখকি পিামিণ রনন।

ককানভড-19 পরীক্ষা
কাখিা ককারভড-19 আখে রকনা তা সোন কিাি জনয প্রধানত 2 ধিখর্ি
পিীক্ষা বযবহাি কিা হখে:
পরলমাখিজ কচইন রিঅযাকিন (রপরসআি) পিীক্ষা
লযাটাখিল কলা রডভাইস অযারিখজন (এলএফরড) কটস্ট কেটি ি্
যারপড
লযাটাখিল কলা কটস্ট নাখমও পরিরচত
রপরসআি পিীক্ষাি মাধযখম ভাইিাখসি আিএনএ (িাখবারনউরিক অযারসড,
কজখনটিক উপাদান) সনাক্ত কিা হে। রপরসআি পিীক্ষা হখে সবণারধক
রনভণ িখোগয ককারভড-19 পিীক্ষা। পিীক্ষাি ফলাফল কপখত রকেু টা সমে লাখগ
ককননা সাধাির্ত কপ্রাখসস কিাি জনয এগুখলাখক একটি লযাবখিটরিখত পাঠাখনা
হে। আপনাি মখধয েরদ ককারভড-19 এি লক্ষর্, কথখক থাখক তাহখল
আপনাি একটি রপরসআি পিীক্ষা কিা উরচৎ।
ককারভড-19 আক্রান্ত ককাখনা বযরক্তি সাখথ একই ঘখি বাস কিখেন এমন
বযরক্তিাও রপরসআি পিীক্ষা কিাখবন, কাির্ তাখদি মখধয লক্ষর্ কদো না
কগখলও তািা সংক্ররমত হওোি উচ্চ ঝুাঁ রকখত আখেন।
এলএফরড পিীক্ষা কখিানাভাইিাখসি কপ্রাটিন সনাক্ত কখি এবং তািা গভণ াবস্থাি
পিীক্ষাি মতন একইভাখব কাজ কখি। এগুখলা সহখজ এবং দ্রুত বযবহাি কিা
োে। এলএফরড কটস্টগুখলা সব কক্ষখত্র রপরসআি কটখস্টি মত রনভুণ ল হে না তখব
রপরসআি কটখস্টি মত এগুখলা উচ্চ মাত্রাে কখিানাভাইিাখস আক্রান্ত অনুরূপ
সংেযক কলাকজনখক রচরিত কিখত পাখি। এগুখলাখক প্রধানত কসই সকল
কলাকজখনি কক্ষখত্র বযবহাি কিা হে োখদি মখধয ককারভড-19-এি উপসগণ
কনই।
ইংলযাখেি অরধবাসীিা োখদি মখধয ককারভড-19 এি উপসগণ কনই তািা
এলএফরড পিীক্ষাগুখলা বযবহাি কখি রনেরমত পিীক্ষা কিাখনাখত অংি রনখত
পাখিন। স্কু ল বা কমণখক্ষখত্রি এলএফরড কটরস্টং কমণসূরচগুখলাি অংি রহসাখব
অখনক কলাকজনই ইরতমখধয এটি কখিখেন। এই সকল কমণসূরচ "অযারসম্পটখমটিক

কটরস্টং কপ্রাগ্রামস" নাখম পরিরচত এবং এটি অনযখদি মখধয সংক্রমখর্ি রবস্তাি
কমাখত সহােতা কিখত পাখি।

প্রধান বাতোসমূহ
ককারভড-19-এি উপসগণ িখেখে বা পিীক্ষাি ফলাফল ইরতবাচক হখেখে এমন
কেখকাখনা বযরক্তি অবিযই সম্পূর্ণ আইখসাখলিন কমোখদি জনয বাসাে থাকা
উরচত। এমনরক আপনাি মখধয ককাখনা উপসগণ না থাকখলও আপরন সংক্রমর্টি
অনযখদি মাখঝ েরেখে রদখত পাখিন।
এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স এি কাে কথখক একটি কনাটিি পাবাি পি আপরন
েরদ কসলফ-আইখসাখলিন না কখিন তাহখল আপনাখক জরিমানা কিা কেখত
পাখি1 । আপনাখক েরদ বাসাে থাকখত হে এবং কসলফ আইখসাখলিখন কেখত হে
তাহখল আপরন হেখতা এনএইচএস কটস্ট এে কট্র্স সাখপাটণ কপখমি রস্কখমি
আওতাে এককালীন £500 পাওোি কোগয হখত পাখিন বা কসলফ আইখসাখলিখন
কেখত বলা হখেখে এমন ককান বাচ্চাি গারডণোন বা রপতামাতা হখল আপরন এি
জনয কোগয হখবন।
আপরন এমনরক ককারভড-19 ভযারিনটিি এক বা একারধক টীকা রনখে থাকখলও
এই রনখদণ িনা আপনাি জনয প্রখোজয হখব।
রকেু রকেু কলাকখদি জনয রনখজখক বাসাি অনযানয কলাকখদি কথখক আলাদা কিা
কঠিন হখত পাখি। আপরন েরদ বাচ্চাখদি সাখথ বসবাস কখিন অথবা কাউখক
কদোশুনাি দারেখত্ব থাখকন তাহখল এসব বযবস্থাি সবগুখলা আপনাি পখক্ষ কমখন
চলা সম্ভব হখব না, তখব এসব পরিরস্থরতখত েতটু কু সম্ভব এই রনখদণ িনাটি কমখন
চলুন।

আপনন যনদ ককানভড-19 ভযানিরনর এক বা একানধক
কডাজ কপরয় থারকন
এই রনখদণ িনাি উখেখিয এখত কটস্ট অযাে কট্র্স কিযাক্ট কট্র্সাি/কল হযােলাি,
এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স-এি সখে কেৌথভাখব কাজ কিখেন এমন সকল
কলাকাল অখথারিটিি কিযাক্ট কট্র্সাি, পাবরলক কহলথ ইংলযাখেি স্বাস্থয সুিক্ষা
দল এবং এনএইচএস স্টাফ (স্বাস্থয পরিখেবাি কিযাক্টখদি জনয) অন্তভুণ ক্ত
িখেখে)
1

আপনাি েরদ ককারভড-19 এি টিকা কদওো হখে থাখক তাহখল আপনাি
ককারভড-19 এ আক্রান্ত হওোি সম্ভাবনা কম এবং আক্রান্ত হখলও মািাত্মক
অসুস্থ হবাি ঝুাঁ রকও কম। আপনাি মাধযখম অনযখদি কাখে ককারভড-19 এি
রবস্তাখিি সম্ভাবনা কম তখব এটি ঘটাি সম্ভাবনা এেনও কথখক োে।
আপনাি েরদ ককারভড-19 এি উপসগণ থাখক বা পিীক্ষাে আপনাি ফলাফল
ইরতবাচক হে তাহখল আপনাখক এেনও এই রনখদণ িনাটি কমখন চলখত হখব এবং
আপরন এমনরক এক বা একারধক ককারভড-19 ভযারিন রনখে থাকখলও আপনাখক
এই রনখদণ িনাটি কমখন চলখত হখব। এখত কখি আপনাি কািখর্ অনযখদি
সংক্ররমত হওোি ঝুাঁ রক হ্রাস পাখব এবং অনযখদিখক সুিরক্ষত িােখত সাহােয
কিখব।

আপনার যনদ ককানভড-19 এর উপসর্ে থারক বা
আপনার ককানভড-19 পরীক্ষার ফ াফ যনদ ইনতবাচক
হয়
বাসায় থাকুন এবং কস ফ-আইরসার ট করুন
েরদ আপনাি মখধয ককারভড-19-এি উপসগণ কদো কদে তাহখল বাসাে থাকুন
এবং অরবলখে কসলফ-আইখসাখলট করুন। আপনাি পিীক্ষাি ফলাফল েরদ
ইরতবাচক হে রকন্তু আপনাি মখধয ককানও উপসগণ না থাখক তাহখল বাসাে
থাকুন এবং ফলাফল পাওো মাত্রই কসলফ-আইখসাখলট করুন। আপনাি
পরিবািখকও আইখসাখলট কিখত হখব।
আপনাি মখধয েরদ ককারভড-19 এি উপসগণগুখলা থাখক, কসখক্ষখত্র রপরসআি
পিীক্ষা কিাখনাি বখদাবস্ত করুন অনলাইখন বা 119 নেখি কল কখি েরদ না
আপরন ইরতমখধয ককারভড এি পিীক্ষা না করিখে থাখকন। কহাম কটস্ট রকখটি
জনয বা কটস্ট কসিাখি রগখে পিীক্ষাি জনয বা কটখস্টি ফলাফল পাওোি
অখপক্ষা কিাি সমে আপরন বাসাখতই থাকুন। আপরন কখেকটি রনরদণ ষ্ট
পরিরস্থরতখত আপনাি বারে কেখে কেখত পাখিন, তখব কাজ, স্কু ল বা সাবণজনীন
এলাকাে োখবন না এবং পাবরলক ট্র্ান্সখপাটণ বা টযারি বযবহাি কিখবন না।
কেসব পরিরস্থরতখত আপরন বাসাি বাইখি কেখত পাখিন কসটি কদেুন।

েরদ আপরন ককাখনা পিীক্ষাি সাইখট োন, তাহখল আপনাি সাখথ বসবাস কখিন
না এমন কলাকখদি কথখক 2 রমটাি দূিত্ব বজাে িােুন এবং পিীক্ষা কিাখনাি
পি দ্রুত বারেখত রফখি আসুন।
এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স কততণ ক আপনাখক েরদ আপনাি ইরতবাচক
ফলাফখলি কথা জানাখনা হে তাহখল আপনাখক অবিযই আইখসাখলিখন থাকাি
সম্পূর্ণ সমেকাল কিে কিখত হখব, েরদ না বযরতক্রমী কক্ষখত্র আপরন অযারসখস্টড
এলএফরড কটস্ট করিখে থাখকন। আপনাি আইখসাখলিখনি সমেসীমা শুরু হখব
আপনাি উপসগণগুখলা শুরু হবাি সাখথ সাখথই বা আপনাি ককান উপসগণ না
থাকখল আপরন েেন কথখক কটস্ট করিখেখেন কসই সমে কথখক। আপনাি
আইখসাখলিখনি সমেসীমাি মখধয কে রদন কথখক আপনাি মখধয উপসগণগুখলা
কদো রদখব (অথবা েরদ আপনাি মখধয উপসগণগুখলা কদো না রগখে থাখক,
তাহখল আপনাি পিীক্ষা কিাখনাি রদন) কসরদনটি আি পিবতী পুখিা 10 পূর্ণ
রদবস অন্তভুণ ক্ত হখব। এি অথণ হল কে উদাহির্স্বরূপ েরদ আপনাি উপসগণগুখলা
মাখসি 15 তারিখে ককানও এক সমখে শুরু হখে থাখক (অথবা েরদ আপনাি
মখধয ককানও উপসগণ না থাখক রকন্তু আপনাি প্রথম ইরতবাচক ককারভড-19
পিীক্ষা 15 তারিখে কনওো হখে থাখক) তাহখল আপনাি আইখসাখলিখনি কমোদ
25 তারিখে 23:59 টাে কিে হখব।
এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স সারভণ স ওখেবসাইখট লগইন কিাি জনয আপরন
েরদ কটিট, ইখমইল বা কফাখনি মাধযখম ককানও অনুখিাধ পান কসখক্ষখত্র আপরন
তা করুন এবং আপনাি উপসগণগুখলা এবং কেন কথখক এগুখলা শুরু হখেখে কস
বযাপাি তথয রদন। কাখিা কেন পিীক্ষা কিাখনা উরচত এবং তাখদিখক ককান
তারিে কথখক কসলফ-আইখসাখলট কিখত হখব তা সনাক্ত কিাি জনয ককারভড19-এি 3টি প্রধান উপসগণগুখলা বযবহাি কিা হে। 3টি প্রধান উপসগণগুখলাি
(কারি, তীব্র জ্বি বা ঘ্রার্িরক্ত রকংবা স্বাদখবাধ কলাপ হওো) মখধয ককানটি
কদো কদওোি আখগ আপরন হেখতা অনযানয উপসগণসমূহ অনুভব কিখত পাখিন
এবং এই অনযানয উপসগণগুখলা কদো কদওোি সমে বযবহাি কখি আপনাি
কিাক্টগুখলাখক সনাক্ত কিা হখব।
আপনাখক আপনাি সাম্প্ররতক কিাক্ট সম্পখকণ রজজ্ঞাসা কিা হখব োখত
তাখদিখক জনস্বাস্থয সম্পরকণ ত পিামিণ কদওো কেখত পাখি। তাখদিখক আপনাি
পরিরচরত জানাখনা হখব না। আপনাি এসব তথয প্রদান কিা েুবই গুরুত্বপূর্ণ
কাির্ এটি আপনাি পরিবাি, বেু বােব ও বতহত্তি করমউরনটিখক সুিক্ষা প্রদাখন
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ রমকা পালন কিখব।

পুখিা 10 রদন পি েরদ আপনাি উপসগণগুখলা চখল োে বা আপনাি শুধুমাত্র
েরদ কারি বা অযাখনাসরমো থাখক তাহখল আপরন আপনাি স্বাভারবক রুটিখন
রফখি আসখত পাখিন এবং কসলফ আইখসাখলিখন থাকা বে কখি রদখত পাখিন
ককননা এই উপসগণগুখলা কবি কখেক সপ্তাহ ধখি চলখত পাখি। 10 রদন পখিও
েরদ আপনাি িিীখি তীব্র জ্বি থাখক অথবা অনযথাে আপরন অসুস্থ অনুভব
কখিন তাহখল আপনাখক বাসাখত থাকখত হখব এবং রচরকৎসখকি পিামিণ রনখত
হখব।
েরদ আপনাি মখধয ককানও উপসগণ রেল না এবং শুধুমাত্র পিীক্ষাি ফলাফল
ইরতবাচক হওোি কািখর্ আপরন আইখসাখলট কিখেন এবং আপনাি
আইখসাখলিখনি কমোখদ আপনাি মখধয ককারভড-19-এি উপসগণ কদো কদে
তাহখল আপনাি উপসগণগুখলা শুরু হওোি রদন কথখক পুখিা 10 রদন গুখর্
আবাি একটি নতু ন 10 রদখনি আইখসাখলিন কমোদ শুরু করুন।
প্রথম আইখসাখলিন কিে কিাি পি পিবতী কেখকাখনা সমখে েরদ আপনাি মখধয
নতু ন কখি ককারভড-19 এি ককাখনা উপসগণ কদো োে, তাহখল আপনাখক এবং
আপনাি পরিবাখিি অনযানয সদসযখদিখক আবািও এই রনখদণ িনাটি অনুসির্
কিখত হখব।
ককারভড-19 এ আক্রান্ত অরধকাংি কলাকজন মতদু অসুস্থতাে ভু গখবন। আপনাি
বা আপনাি পরিবাখিি কািও িিীখিি অবস্থা েরদ আিও োিাপ হখত থাখক
তখব অরবলখে রচরকৎসা কনওোি কচষ্টা করুন।
েতদূি সম্ভব আপনাি বাসাি অনযানয সদসযখদি কথখক দূিত্ব বজাে িাোি কচষ্টা
করুন, রবখিেত এখদি ককউ েরদ রচরকৎসাগতভাখব মািাত্মক ঝুাঁ রকি মখধয
থাখক। কেোখন সম্ভব অনযিা উপরস্থত থাকখল ভাগাভারগ কিা জােগা বযবহাি
কিা এরেখে চলুন কেমন, িান্নাঘি ও বসাি জােগা এবং োবাি রনখে আপনাি
রনখজি কখক্ষ চখল োন। আপনাি বাসাি কভতখি কিোি কিা জােগাগুখলাখত
সমে কাটাখনাি সমে মুখে একটি আবির্ী বা সারজণকাল মাস্ক পরুন।
আপনাি বাসা বা বাগান রকংবা প্রাইখভট বরহিের্ স্থাখনি মখধয বযাোম করুন।
আপনাি বাসাখত সংক্রমর্ রবস্তাি হ্রাখসি বযাপাখি সাধাির্ পিামিণগুখলা কমখন
চলুন।
োিা একটি ট্র্যাখভলি সাইখট থাখকন, একটি গারেখত থাখকন বা একটি কযানাল
কবাখট অবস্থান কখিন তািা হেত পারন ও পেঃরনষ্কািখনি কক্ষখত্র বােরত

অসুরবধাি মুখোমুরে হখত পাখিন। ককারভড-19 এি রবস্তাি কিাখধ আপনাি
বাসাখত আপনাি রনখজি ও অনযানযখদি জনয থাকা জােগাে েতটু কু আপনাি
কিনীে সবরকেু কিাি উখেিয কপাের্ কিা উরচত। আিও সহােতা ও
বাস্তরবক পিামিণ রনখন তু খল ধিা হল।

যনদ আপনার মরধয উপসর্ে থাকার কাররে পরীক্ষা করার পর
আপনার ককানভড-19 নপনসআর পরীক্ষার ফ াফ কননতবাচক
হয়
আপনাি রপরসআি পিীক্ষাি ফলাফল কনরতবাচক আসাি পখিও েরদ ককাখনা
উপসগণ থাখক তাহখল বুঝখত হখব কে আপনাি হেখতা অনয আখিকটি ভাইিাস
থাকখত পাখি কেমন সরদণ বা লু । আপরন সুস্থ কবাধ না কিা পেণন্ত বাসাখত
থাকুন। আপরন আপনাি উপসখগণি বযাপাখি উরিগ্ন হখল রচরকৎসখকি পিামিণ
রনন।
আপরন আইখসাখলট কিা বে কিখত পাখিন েতক্ষর্ পেণন্ত:
আপরন সুস্থ থাখকন
আপনাি বাসাি কাখিা ককাখনা উপসগণ কনই বা কাখিা ককারভড-19 পিীক্ষাি
ফলাফল ইরতবাচক হেরন
আপনাখক এনএইচএস কটস্ট এে কট্র্স কততণ ক েরদ কসলফ আইখসাখলিখন থাকাি
কথা বলা না হখে থাখক
আপনাি মখধয উপসগণ থাকাি দরুন বাসাি অনযিাও আইখসাখলিখন থাকখল
তািা কসটি বে কখি রদখত পাখিন।

আপনার আইরসার শরনর কময়াদ কশষ হওয়ার পর কটনটং
একটি রপরসআি ককারভড-19 পিীক্ষাে েরদ ফলাফল ইরতবাচক হে তাহখল
আপনাি মখধয এই কিাখগি রবরুখে সম্ভবত রকেু টা প্ররতখিাধ ক্ষমতা ততরি
হখেখে। তখব, প্রখতযখকি কক্ষখত্র এই সংক্রমর্ প্ররতখিাখধি ক্ষমতা ততরি হখব রকনা
রকংবা প্ররতখিাধ ক্ষমতা কতরদন স্থােী হখব কসটি রনরিত নে। ককারভড-19
সংক্রমখর্ি পি কবরি রকেু টা সমখেি জনয রপরসআি পিীক্ষাি ফলাফল
ইরতবাচক হখত পাখি।

পূখবণ ককারভড-19 রপরসআি পিীক্ষাি ফলাফল ইরতবাচক হখেখে এমন ককানও
বযরক্তখক 90 রদখনি কমোখদি মখধয আবাখিা পিীক্ষা কিখত হখব না শুধুমাত্র
তেনই আবাি পিীক্ষা কিা উরচত েরদ তাখদি মখধয ককারভড-19-এি ককানও
নতু ন উপসগণ কদো কদে।
তখব, পূখবণি ককারভড-19 রপরসআি কটখস্টি পি আপনাি েরদ রবগত 90 রদখনি
মখধয একটি এলএফরড এরিখজন কটস্ট হখে থাখক, উদাহির্স্বরূপ ওোকণ খেস বা
করমউরনটি কটরস্টং কপ্রাগ্রাখমি অংি রহসাখব এবং এই কটখস্টি ফলাফল ইরতবাচক
হখল কসখক্ষখত্র আপনাখক এবং আপনাি বাসা বারেি কলাকজনখদিখক কসলফ
আইখসাখলিখন থাকখত হখব এবং এই রনখদণ িনাি পদখক্ষপগুখলা অনুসির্ করুন।
একটি ককারভড-19 রপরসআি কটস্ট কিাখনাি পি 90 রদন অরতবারহত হবাি
পি এবং আপনাি েরদ ককারভড-19 এি নতু ন উপসগণ থাখক বা একটি
পরজটিভ এলএফরড এরিখজন বা রপরসআি কটস্ট কিাখনা হে তাহখল কসখক্ষখত্র এই
রনখদণ িনাখত উখেরেত পদখক্ষপগুখলা অনুসির্ করুন।

আপনন যনদ অ্যানসমরটামযাটিক পরীক্ষায় অ্ংশগ্রহে
কররন
ইংলযাখেি অরধবাসীিা োখদি মখধয ককারভড-19 এি উপসগণ কনই তািা
এলএফরড পিীক্ষাগুখলা বযবহাি কখি রনেরমত পিীক্ষা কিাখনাখত অংি রনখত
পাখিন। অযারসম্পটখমটিক কটরস্টং এমন কলাকজনখদি সনাক্ত কিখত সহােতা
কিখত পাখি োখদি ককারভড-19 থাকখত পাখি, রকন্তু অসুস্থ কবাধ কিখেন না,
োখত কখি তািা অনযখদি মখধয সংক্রমখর্ি রবস্তাি কমাখনাি জনয পদখক্ষপ রনখত
পাখিন।
রনেরমত, সপ্তাখহ দু'বাি েেন পিীক্ষা কনওো হে তেন অযারসম্পটখমটিক
এলএফরড কটরস্টং সবখচখে কােণকি। এলএফরড পিীক্ষা কিাখনাি জনয অডণাি
কদওোি রবেখে আিও তথয উপলব্ধ িখেখে। আপনাি েরদ এলএফরড পিীক্ষাি
মাধযখম ককারভড-19 পিীক্ষাি ফলাফল ইরতবাচক আখস তাহখল আপনাখক কসলফ
আইখসাখলিখন কেখত হখব এবং এই রনখদণ িনাটি কমখন চলখত হখব। আপনাখক
ফখলা-আপ রপরসআি পিীক্ষা কিাখনাি জখনযও অনুখিাধ কিখত হখব।
এলএফরড পিীক্ষাগুখলা 2 টি উপাখে কিাখনা কেখত পাখি:

একটি অযারসখস্টড কটস্ট হল এমন একটি পিীক্ষা কেোখন একজন বযরক্ত
প্ররিরক্ষত একজন অপাখিটখিি তত্ত্বাবধাখন রনখজ রনখজি পিীক্ষাটি কখিন, এবং
এই অপাখিটি পিীক্ষাি প্ররক্রো সম্পন্ন কখিন, ফলাফল পখেন এবং রিখপাখটণি
ফলাফল জারনখে কদন।
একটি কহাম (কসলফ-রিখপাখটণড) কটস্ট হল এমন একটি পিীক্ষা কেোখন একজন
বযরক্ত রনখজ রনখজি পিীক্ষাটি কখিন এবং তাখদি রনজস্ব ফলাফল রনখজ রনখজ
পখেন এবং রিখপাটণ কখিন।
আপনাি মখধয েরদ ককারভড-19 এি ককানও উপসগণ থাখক তখব আপরন
রপরসআি পিীক্ষা কিাখনাি জনয অনুখিাধ কিখবন।

আপনার অ্যানসরটড এ এফনডর কটরটর ফ াফ
হর

ইনতবাচক

আপনাি এলএফরড পিীক্ষাটি একটি অযারসখস্টড কটস্ট হখল এবং ফলাফল
ইরতবাচক হখল, আপনাখক অবিযই তাৎক্ষরর্কভাখব কসলফ-আইখসাখলিখন থাকখত
হখব। এটি না কিখল আপনাখক জরিমানা কিা হখত পাখি। আপনাখক েরদ
বাসাে থাকখত হে এবং কসলফ আইখসাখলিখন কেখত হে তাহখল আপরন হেখতা
এনএইচএস কটস্ট এে কট্র্স সাখপাটণ কপখমি রস্কখমি আওতাে এককালীন £500
পাখবন।
আপনাখক েত দ্রুত সম্ভব একটি ফখলা-আপ রপরসআি কটস্ট কিাখত হখব এবং
ইরতবাচক এলএফরড পিীক্ষাি কমপখক্ষ 2 রদখনি মখধয।
ফখলা-আপ রপরসআি কটখস্টি ফলাফখলি জনয অখপক্ষািত থাকাি সমে আপরন
এবং আপনাি পরিবাখিি সদসযখদিখক এই রনখদণ িনাটি কমখন চলখত হখব। ফখলাআপ রপরসআি কটখস্ট আপনাি েরদ কনরতবাচক ফলাফল আখস এবং এই
রপরসআি কটস্টটি ইরতবাচক এলএফরড কটখস্টি 2 রদখনি মখধয কিা হে, তাহখল
এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স কততণ ক আপনাখক এবং আপনাি পরিবাখিি
সদসযখদিখক কসলফ-আইখসাখলিখন থাকা বে কিাি জনয বলা হখব। তখব,
আপরন এবং আপনাি পরিবাি অবিযই কসলফ আইখসাখলিন অবযাহত িােখবন
েরদ:
রপরসআি কটস্ট ফলাফল ইরতবাচক হে
আপরন একটি ফখলা-আপ রপরসআি কিাখত চান না

এলএফরড কটখস্টি ফলাফল ইরতবাচক আসাি 2 রদখনি কবিী সমে পাি
হবাি পি আপনাি ফখলা-আপ রপরসআি কটস্টটি কনওো হখল
এলএফরড কটখস্টি ফলাফল ইরতবাচক আসাি পি েত দ্রুত সম্ভব আপনাি
ফখলা-আপ রপরসআি পিীক্ষা কিাখনাি জনয বুরকং কদওোটা গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার কহাম (কস ফ-নররপারটেড) এ এফনড কটরটর ফ াফ
ইনতবাচক হর
আপনাি এলএফরড কটস্টটি েরদ বারেখত কিাখনা হে (কসলফ-রিখপাখটণড),
কসখক্ষখত্র আপনাখক তাৎক্ষরর্কভাখব কসলফ আইখসাখলিখন কেখত হখব। আপরন এবং
আপনাি বাসাি সদসযখদিখক এসব রনখদণ িনাগুখলা কমখন চলখত হখব। েত দ্রুত
সম্ভব আপনাি একটি ফখলা-আপ রপরসআি কটখস্টি বখদাবস্তও কিখত হখব।
ফখলা-আপ রপরসআি কটখস্টি ফলাফল েরদ কনরতবাচক হে, কসখক্ষখত্র আপরন
এবং আপনাি পরিবাি কসলফ-আইখসাখলিখন থাকা বে কিখত পাখিন।

ককানভড-19 এর সংক্রমে থাকা কাররা সারথ আপনন
যনদ একই বাসারত থারকন
বাসাে থাকুন এবং কসলফ-আইখসাখলট করুন। কাজ, স্কু ল বা সাবণজনীন
এলাকাে োখবন না এবং পাবরলক ট্র্ান্সখপাটণ বা টযারি বযবহাি কিখবন না।
আপরন এমনরক ককারভড-19 ভযারিনটিি এক বা একারধক টীকা রনখে থাকখলও
এই রনখদণ িনা আপনাি জনয প্রখোজয হখব।
আপনাি আইখসাখলিখনি কমোখদ অন্তভুণ ক্ত িখেখে আপনাি পরিবাখিি প্রথম
বযরক্তি মখধয উপসগণগুখলা কদো কদওোি রদন (অথবা তাখদি পিীক্ষা কনওোি
রদন েরদ তাখদি মখধয উপসগণ না কথখক থাখক) এবং পিবতী 10টি পুখিা রদন
অন্তভুণ ক্ত িখেখে। এি অথণ হল কে উদাহির্স্বরূপ আপনাি 10 রদখনি
আইখসাখলিন কমোদ মাখসি 15 তারিখে শুরু হে তাহখল আপনাি
আইখসাখলিখনি কমোদ 25 তারিখে 23:59 টাে কিে হখব এবং আপরন আপনাি
স্বাভারবক রুটিখন রফখি কেখত পািখবন।
আপনাখক েরদ একজন কিাক্ট রহখসখব সনাক্ত কিা হে এবং এনএইচএস
ককারভড-19 অযাপ সহ আপনাখক এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স কততণ ক কসলফআইখসাখলট কিখত বলা হে তাহখল কটস্ট অযাে কট্র্স সাখপাটণ কপখমি

পরিকল্পনাি আওতাে আপনাি হেখতা আপনাি স্থানীে কততণ পক্ষ কথখক £500
কপখমি পাওোি অরধকাি থাকখত পাখি। আপরন েরদ এমন ককানও সন্তাখনি
মা-বাবা বা অরভভাবক হন োখক কসলফ-আইখসাখলিখন থাকখত বলা হখেখে
কসখক্ষখত্র আপরনও এই অথণ পাওোি অরধকািী হখত পাখিন।
কসলফ-আইখসাখলিন কমখন চলখত বযথণ হখল জরিমানা কিা হখত পাখি, কেটি
শুরু হে £1,000 কথখক। 18 এি কম বেসী কাখিাি ককারভড-19 পিীক্ষাি
ফলাফল পরজটিভ হখল এবং এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স কততণ ক তাখদিখক
কসলফ আইখসাখলিখন থাকাি কথা বলখল কসটি রনরিত কিাি দাে দারেত্ব
রপতামাতা বা অরভভাবকখদি উপি বতণ াখব।

সংস্পরশে আসা বযনি নহরসরব কস ফ-আইরসার ট থাকা অ্বস্থায়
নপনসআর পরীক্ষা
আপনাি লক্ষর্ থাকুক বা না থাকুক আপরন একবাখিি জনয রপরসআি পিীক্ষা
কিাখনাি বযবস্থা কিখত পাখিন। কাির্ আপরন সংক্ররমত হওোি উচ্চতি
ঝুাঁ রকখত িখেখেন। রপরসআি পিীক্ষাি ফলাফল এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্সখক
আপনাি কাে কথখক ভাইিাস িািা সংক্ররমত হখে থাকখত পাখিন এমন
বযরক্তখদি সাখথ কোগাখোগ কিাি কক্ষখত্র সহােতা কিখব। তেন তািা কসলফআইখসাখলট কিখত পািখবন এবং অনযখদি সংক্ররমত কিা কথখক রবিত থাকখত
পািখবন।
আপনাি 10 রদখনি আইখসাখলিখনি সমখেি মখধয আপনাি এই রপরসআি পিীক্ষা
কিাখনাি বযবস্থা কিা উরচত, োখত এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স আপরন কেসব
বযরক্তখদি সংস্পখিণ এখসখেন তাখদিখক িনাক্ত কিখত পাখি। আপরন একটি
বারেখত পিীক্ষা কিাখনাি রকট অডণাি কিখত পাখিন অথবা ককান পিীক্ষাি
সাইখট একটি অযাপখেিখমি বুক কিখত পাখিন। অনযখদি জনয ঝুাঁ রক কমাখত
আপনাি উরচত শুধু তেনই ককাখনা পিীক্ষাি সাইখট রগখে পিীক্ষা কিাখনা েরদ
আপরন বারেখত রপরসআি পিীক্ষাি পরিখেবা বযবহাি কিখত সক্ষম না হন।
েরদ আপরন ককাখনা পিীক্ষাি সাইখট োন, তাহখল আপরন োখদি সাখথ বসবাস
কখিন না কসসব কলাকজন কথখক 2 রমটাি দূিত্ব বজাে িােুন এবং পিীক্ষা
কিাখনাি পি দ্রুত বারেখত রফখি আসুন। েরদ আপরন বারেখত পিীক্ষা
কিাখনাি রকট অডণাি কখি থাখকন তাহখল আপনাি উরচত কসটি হাখত পাওোি
48 ঘণ্টাি মখধয বযবহাি কখি কফিত পাঠাখনা।

েরদ আপনাি রপরসআি পিীক্ষাি ফলাফল রনখগটিভ হে, তবুও অনযখদি ঝুাঁ রকখত
কফলা এোখত আপনাি উরচত বারেখত অবস্থান কিা এবং কসলফ-আইখসাখলট
কিা। কাির্ আপরন আইখসাখলিখনি 10 রদখনি সমেকাখলি মখধযও সংক্ররমত
হখে কেখত পাখিন।
েরদ আপনাি রপরসআি পিীক্ষাি ফলাফল পরজটিভ হে, তাহখল বারেখত থাকাি
কক্ষখত্র ককারভড-19 আক্রান্ত বযরক্তখদি জনয কদওো পিামিণ অনুসির্ করুন এবং
আপরন প্রথখম 10 রদখনি মখধয েতরদখনি জনয আইখসাখলট কথখকরেখলন তা
রনরবণখিখে আখিা 10 রদখনি জনয আইখসাখলট থাকা শুরু কখি রদন। এটাি অথণ
হল কে আপনাি কমাট আইখসাখলিখনি কমোদ 10 রদখনি কচখে কবরি হখব।
েরদ আপরন গত 90 রদখনি মখধয রপরসআি পিীক্ষা করিখে পরজটিভ ফলাফল
কপখে থাখকন তাহখল আপনাি ককারভড-19 এি ককাখনা নতু ন লক্ষর্ না কদো
রদখে থাকখল আপনাি রপরসআি পিীক্ষা কিাখনাি বযবস্থা কিাখনা উরচত হখব
না। ককারভড-19 সংক্রমখর্ি পি কবরি রকেু টা সমখেি জনয রপরসআি পিীক্ষাি
ফলাফল ইরতবাচক হখত পাখি।

সংস্পরশে আসা বযনি নহরসরব কস ফ-আইরসার ট থাকা অ্বস্থায়
এ এফনড পরীক্ষা
আপরন েরদ রনেরমত এলএফরড পিীক্ষা বযবহাি কখি অযারসম্পটখমটিক পিীক্ষাে
অংি রনখত থাখকন, কসখক্ষখত্র েতক্ষর্ এই পিীক্ষাগুখলা বারেখত কিা হখব ততক্ষর্
আপরন এগুখলা কিা চারলখে কেখত পািখবন। ককানও অযারসখস্টড
অযারসম্পটখমটিক কটরস্টং কমণসূরচখত অংি কনওোি জনয আপরন কসলফআইখসাখলিখন থাকাি সমেকাখল আপনাি বারে তযাগ কিখবন না।
েরদ আপনাি রপরসআি পিীক্ষাি ফলাফল কনখগটিভ হে, তবুও অনযখদি ঝুাঁ রকখত
কফলা এোখত আপনাি উরচত বারেখত অবস্থান কিা এবং কসলফ-আইখসাখলট
কিা। কাির্ আপরন আইখসাখলিখনি 10 রদখনি সমেকাখলি মখধযও সংক্ররমত
হখে কেখত পাখিন।
েরদ আপনাি এলএফরড পিীক্ষাি ফলাফল পরজটিভ হে, তাহখল আপনাি উরচত
েত দ্রুত সম্ভব ফখলা-আপ রপরসআি পিীক্ষা কিাখনাি বযবস্থা কিা।

সংস্পরশে আসা বযনি নহরসরব কস ফ-আইরসার ট থাকা অ্বস্থায়
আপনার ক্ষে কদখা নদর

েরদ আইখসাখলিখন থাকাি সমে আপনাি মখধয উপসগণগুখলা কদো কদে
কসখক্ষখত্র ককারভড-19 রপরসআি পিীক্ষা কিাখনাি বখদাবস্ত করুন । পিীক্ষাে
আপনাি ফলাফল পরজটিভ হখল ককারভড-19 এ সংক্ররমত কলাকজখনি মখতা
একই পিামিণ আপনাখক কমখন চলখত হখব এবং 10 রদন োবত আখিকটি
আইখসাখলিখনি কমোদ শুরু কিখত হখব। এটা আপনাি উপসগণগুখলা শুরু
হওোি সমে কথখক শুরু হে তা আপনাি মূল ১০ রদখনি আইখসাখলিন
কমোখদি মখধয কহাক বা না কহাক। এটাি অথণ হল কে আপনাি কমাট
আইখসাখলিখনি কমোদ 10 রদখনি কচখে কবরি হখব।
েরদ এই কমোখদি মখধয আপনাি পরিবাখিি অনযানয সদসযখদি মখধয উপসগণ
কদো কদে তাহখল আপনাখক 10 রদখনি কচখে কবরি দীঘণ সমে ধখি আইখসাখলট
কিখত হখব না।

বাসাবানির সদসযরদর মরধয যারা এক বা একানধক
ককানভড-19 এর ভযানিন কপরয়রেন
আপনাি েরদ ককারভড-19 এি টিকা কদওো হখে থাখক তাহখল আপনাি
ককারভড-19 এ আক্রান্ত হওোি সম্ভাবনা কম এবং আক্রান্ত হখলও মািাত্মক
অসুস্থ হবাি ঝুাঁ রকও কম। আপনাি মাধযখম অনযখদি কাখে ককারভড-19 এি
রবস্তাখিি সম্ভাবনা কম তখব এটি ঘটাি সম্ভাবনা এেনও কথখক োে। আপনাি
বাসাি সদসযখদি কাখিা মাখঝ েরদ ককারভড-19 এি লক্ষর্ থাখক বা একটি
পিীক্ষাে ইরতবাচক ফলাফল কদো োে তাহখল তাখদিখক অবিযই কসলফ
আইখসাখলিখন থাকখত হখব এমনরক তািা ককারভড-19 ভযারিখনি এক বা
একারধক কডাজ রনখে থাকখলও। এই পতষ্ঠাে উখেরেত সবগুখলা রনখদণ িনা অনুসির্
কিা হখল কসটি সংক্রমখর্ি রবস্তাখিি ঝুাঁ রক হ্রাস কিখব এবং আপনাি পরিবাখিি
বাইখি অনযখদিখকও সুিরক্ষত কিখত সহােক হখব।
সিকাি ইরেত রদখেখে কে আখিা কবিী কলাকজন টিকাি আওতাে আসাি পি
কিাক্টখদি জনয কসলফ আইখসাখলিখন থাকাি আইন 16 আগস্ট কথখক পরিবতণ ন
হখব। কস পেণন্ত ককারভড-19 এ আক্রান্ত হখেখেন এমন কাউখক সখদহ কিা হখল
বা রনরিত জানা কগখল তাখদি কিাক্টখক অবিযই এই পতষ্ঠাি রনখদণ িনা কমখন
চলখত হখব।

বাসারত ককউ কবিারত আসর

আপনাি বাসাে আসাি জনয কাউখক আমন্ত্রর্ জানাখবন না বা সামারজকভাখব
কদো সাক্ষাখতি জনয কাউখক ডাকখবন না, এি মখধয বেু বােব ও পরিবাখিি
সদসযিাও অন্তভুণ ক্ত। আপনাি বাসাি সদসয নন এমন কাখিা সাখথ কথা বলখত
চাইখল আপরন কটরলখফান, ইখমইল বা সামারজক কোগাখোগ মাধযম বযবহাি কখি
কসটি কিখবন।
েরদ আপরন বা আপনাি পরিবাখিি ককাখনা সদসয বাসাে দিকারি পরিচেণা
কসবা গ্রহর্ কখি থাখকন তাহখল ককোিািখদি রভরজট অবযাহত থাকখব এবং
সংক্রমখর্ি ঝুাঁ রক হ্রাখস প্ররভিন অব কহাম ককোি রনখদণ িনাটি কমখন চলুন।
কসলফ আইখসাখলিখনি সমে কিে না হওো পেণন্ত বাসাি কভতখিি সব ধিখর্ি
অনাবিযক কসবা ও কমিামখতি কাজ বে িােুন। কডরলভারি ড্রাইভাখিি আপনাি
বাসাে প্রখবি কিা উরচত নে সুতিাং আপরন তাখদিখক রজরনসপত্রগুখলাখক আপনাি
কদািখগাোে কেখে কেখত বলখবন ো আপরন পখি বাসাে রনখে আসখত পাখিন।

ককানভড-19 কীভারব নবস্তার াভ করর
ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র ড্রপখলট, এখিাখসাল এবং প্রতযক্ষ কোগাখোখগি মাধযখম ককারভড-19
একজন কথখক অনযজখনি মখধয েরেখে পখে। সংক্ররমত কলাকজখনি হাাঁরচ, কারি
বা স্পখিণি মাধযখম রবরভন্ন পতষ্ঠতল ও রজরনেপত্র ককারভড-19 িািা দূরেত হখত
পাখি। কলাকজন এখক অখনযি সংস্পখিণ আসখল সংক্রমর্ রবস্তাখিি ঝুাঁ রক সবখচখে
বতরে পাে, রবখিেত কম আখলা বাতাস চলাচল কখি এমন সব অভযন্তিীর্
জােগা এবং কলাকজন েেন একখত্র একটি কখক্ষ অখনক সমে কাটান।
ককারভড-19 এি রবস্তাি কিাখধি সবখচখে গুরুত্বপূর্ণ উপােগুখলা হখলা সামারজক
দূিত্ব বজাে িাো, হাত কধাো এবং হাাঁরচ কারিি কক্ষখত্র সাবধানতা অবলেন
(টিসুয বযবহাি এবং বযবহাখিি পি কফখল কদওো), রবরভন্ন পতষ্ঠতল পরিষ্কাি
কিা এবং অভযন্তিীর্ জােগাগুখলাখত ভাখলা বাতাস চলাচখলি বযবস্থা িাো।
ককারভড-19 এ আক্রান্ত কলাকজন তাখদি মখধয উপসগণ কদো োবাি সখবণাচ্চ 2
রদন আখগ এবং 10 রদন পি পেণন্ত অনযখদি মখধয কসটি সংক্ররমত কিখত
পাখিন। আক্রান্ত বযরক্তটিি মতদু বা ককাখনা উপসগণ না থাকখলও সংক্রমর্টি রতরন
অনযখদি মাখঝ েরেখে রদখত পাখিন, কসজনয আক্রান্ত বযরক্তটিখক অবিযই বাসাখত
থাকখত হখব।

ককারভড-19 আক্রান্ত কাখিা সাখথ একই বাসাখত বসবাসকািী কলাকজনিা
ককারভড-19 এ সংক্ররমত হবাি উচ্চ ঝুাঁ রকখত থাখকন। আক্রান্ত বযরক্তটি সুস্থ
কবাধ কিখলও রতরন সংক্রমর্টি অনযখদি মাখঝ েরেখে রদখত পাখিন, আি
কসকািখর্ই তাখদিখক অবিযই বাসাখত থাকখত হখব।

যনদ আপনার ককানভড-19 থারক তাহর কীভারব
বাসারত অ্নযরদর সারথ একান্ত সানিরধয আসা সীনমত
করা যায়
িান্নাঘি, বাথরুম এবং বসাি জােগাি মখতা কিোি কিা স্থানগুখলাখত েথাসম্ভব
কম সমে কাটান। অনযিা উপরস্থত থাকখল ভাগাভারগ কিা জােগা বযবহাি
কিা এরেখে চলুন কেমন, িান্নাঘি ও বসাি জােগা এবং োবাি রনখে আপনাি
রনখজি কখক্ষ চখল োন। কখঠািভাখব সামারজক দূিত্ব বজাে িােুন।
আপরন োখদি সখে থাখকন তাখদিখক বলুন কে আপনাি সহােতা কিাি জনয
তািা কেন আপনাখক আপনাি োবাি এখন কদন ও পরিষ্কাি কিাি কাখজ
আপনাি সাহােয কখিন এবং আপনাি সাখথ দূিত্ব বজাে িাখেন।
সম্ভব হখল পরিবাখিি অনযখদি কথখক আলাদা বাথরুম বযবহাি করুন। আলাদা
একটি বাথরুম বযবহাখিি সুখোগ না থাকখল বাথরুমটি সচিাচি রিরনং পর্য
বযবহাি কখি পরিষ্কাি কিাি পূখবণ আপরন হখবন এি সবণখিে বযবহািকািী।
বাথরুমটিখক রনেরমত পরিষ্কাি কিখত হখব।
বাসাি অনযানযখদি কথখক আপরন আলাদা একটি কতাোখল বযবহাি কিখবন,
কগাসল বা িাওোি কিাি জনয আপনাি িিীি কমাো ও আপনাি হাত কমাোি
কাখজ এটি বযবহাি কিখবন। আপনাি কখক্ষি বাইখিি রদখকি জানালাগুখলা
কোলা িাোি মাধযখম আপরন আপনাি কক্ষটিখত প্রচু ি আখলা বাতাস প্রখবখিি
বযবস্থা িােুন।
অনযানযখদি মখধয এই কিাগ েোখনাি ঝুাঁ রক হ্রাসকখল্প আপনাি বাসাি কভতখি
কিোি কিা জােগাগুখলাখত সমে কাটাখনাি সমে মুখে একটি আবির্ী বা
সারজণকাল মাস্ক বযবহাি করুন। সঠিকভাখব বযবহাি কিা হখল এগুখলা ককারভড19 সংক্রমর্ হ্রাখসি মাধযখম অনযখদিখক সুিক্ষা প্রদান কিখত পাখি, রকন্তু এটি
আপনাি বাসাি অনযানয সদসযখদি কথখক দূিত্ব বজাে িাোি প্রখোজনীেতাি
রবকল্প নে।

োিা রচরকৎসাগতভাখব অতযন্ত দুবণল তাখদি সাখথ এই সমখে আপনাি পরিবাখিি
অনযানয সদসযখদি সংস্পিণ োখত কম হে কসজনয তাখদিখক সহােতা কিখত
হখব, কসখক্ষখত্র পরিবাখিি অনযানয সদসযখদি উপসগণ থাকুক বা না থাকুক।

আপনার বাসারত ককানভড-19 এর নবস্তার হ্রাস করা
জামণ রডখফন্স হল একটি ওখেবসাইট ো ককারভড-19 এি হাত কথখক আপনাখক
এবং আপনাি পরিবািখক সুিরক্ষত িােখত সাহােয কিখত পাখি। এটি আপনাি
বাসাখত ককারভড-19-এি ঝুাঁ রক ও অনযানয ভাইিাস কমাখনাি রবেখে
তবজ্ঞারনকভাখব প্রমারর্ত পিামিণ প্রদান কখি।
জামণরডখফন্স বযবহাি কিা সহজ এবং কী পদখক্ষপ রনখত হখব কসটি রচরিত
কিখত মাত্র 10 রমরনট সমে লাখগ এবং এটি আপনাখক সুিরক্ষত িাোি
পরিকল্পনা কিখত পাখি। জামণরডখফন্স নানা ভাোখতও পাওো োে।
বাসাবারেখত সংক্রমখর্ি রবস্তাি কিাখধ প্রখতযখকি উরচত রনখনাক্ত পদখক্ষপগুখলা
গ্রহর্ কিা।

আপনার হাত কধৌত করুন
রনখজ ককারভড-19-এ আক্রান্ত হওো বা অনযানযখদিখক সংক্রারমত কিাি ঝুাঁ রক
হ্রাসকখল্প এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাে। সাবান এবং গিম পারন রদখে 20
কসখকে ধখি হাত কধাখবন বা হযাে সযারনটাইজাি বযবহাি কিখবন, রবখিেত
হাাঁরচ-কারিি সমে এবং আপনাি নাক ঝাোি পি এবং োবাি োওো ও
োবাি দাবাি নাোচাোি পূখবণ। আপনাি হাত রনেরমত কধৌত করুন এবং
আপনাি মুে স্পিণ কিা কথখক রবিত থাকুন।

হাাঁনচ কানশর সময় মুখ কেরক রাখুন
কারি বা হাাঁরচ কদবাি সমে অপসাির্খোগয টিসুয বা জামাি হাতা রদখে
আপনাি মুে এবং নাক ঢাকুন। আপনাি কাখে েরদ টিসুয না থাখক, তখব
আপনাি কনুইখেি ভাাঁখজ মুে কঢখক হাাঁরচ রদন, আপনাি হাখত নে।

টিসুযগুখলা একটি রডসখপাখজবল আবজণনাি বযাখগি মখধয কফখল রদন এবং সাখথ
সাখথই আপনাি হাত ধুখে কফলুন। আপনাি হাাঁরচ-কারিি পি ককাখনা কেষ্মা বা
কফ কবি হখল আপনাি েরদ একজন ককোিাি থাখকন তাহখল রতরন কসটি মুখে
কফলাি কাখজ একটি রডসখপাখজবল টিসুয বযবহাি কিখবন, অতঃপি তাি হাত
ধুখে কফলখবন বা হযাে সযারনটাইজাি বযবহাি কিখবন।

আপনার বাসায় সংক্রমে েিারনার ঝাঁু নক হ্রারস পনরষ্কার করা
দিজাি হযােল এবং রিখমাট কখরাখলি মতন ঘন-ঘন স্পিণ কিা পতষ্ঠতলগুখলাখক
এবং িান্নাঘি আি বাথরুখমি মতন কিোি কিা জােগাগুখলাখক রনেরমতভাখব
পরিষ্কাি করুন।
পরিষ্কাি কিাি সমে আপনাি বাসা পরিষ্কাি কিাি সাধাির্ পর্য বযবহাি কিা
উরচত, কেমন রডটািখজি এবং রিচ, ককননা পতষ্ঠতখল থাকা ভাইিাসখক এগুখলা
েুবই কােণকিভাখব দূি কিখত পাখি। বাথরুম পরিষ্কাখিি কাখজ বযবহৃত
সচিাচি রিরনং পর্য বযবহাি কখি ভাগাভারগ কিা বাথরুমগুখলা বযবহাখিি পি
পরিষ্কাি কখি রনখবন, রবখিেত হাখতি কোাঁো লাগা জােগাগুখলা।
পরিষ্কাি পরিেন্নতাি জনয বযবহৃত কাপে ও বযরক্তগত আবজণনা কেমন বযবহৃত
টিসুয এবং রডসখপাখজবল কফস কভারিংগুখলা অপসাির্খোগয আবজণনাি বযাখগি
মখধয রনিাপখদ মজুত কিা কেখত পাখি। এসব বযাগ অনয আখিকটি বযাখগ
ঢু রকখে কিখে মজবুতভাখব মুে আটকাখত হখব এবং আপনাি বাইখিি ঘখিাো
সাধাির্ আবজণনাি রবখন কফলাি আখগ এগুখলাখক অন্তত 72 ঘণ্টা পেণন্ত আলাদা
িাো উরচত। অনযানয ঘখিাো আবজণনা সাধাির্ভাখব অপসাির্ কিা কেখত
পাখি।
আপনাি বাসনপত্র পরিষ্কাি কিা এবং শুকাখনাি জনয একটি রডিওোিাি
বযবহাি করুন। েরদ এটি সম্ভব না হে, রলকুইড এবং গিম পারন বযবহাি
কখি হাত রদখে ধুখে কফলুন এবং আলাদা টি-টাওখেল বযবহাি কখি ভাখলাভাখব
শুরকখে রনন।

নি
বাতাখস ভাইিাস েরেখে পোি সম্ভাবনা হ্রাসকখল্প জনয মেলা লরি ঝােখবন
না। রনমণাতাি রনখদণ িনা অনুোেী আইখটমগুখলাখক উপেুক্তভাখব কধাখবন। সকল
মেলা কাপেখচাপে এক সখে কধাো কেখত পাখি। েরদ আপনাি কাখে ককাখনা

ওোরিং কমরিন না থাখক তখব আপনাি আইখসাখলিখনি সমেসীমা কিে হওোি
পখি আিও 72 ঘণ্টা অখপক্ষা কিাি পি আপরন কনাংিা কাপেখচাপে পাবরলক
লরিখত রনখে কেখত পািখবন।
হাত কমাোি কোট কতাোখল এবং িান্নাঘি ইতযারদ স্থাখন বযবহৃত কতাোখলসহ
অনযানয কতাোখলগুখলা কাখিা সখে কিোি কিখবন না।

অ্ভযন্তরীে স্থানগুর ারত আর া বাতাস প্ররবরশর বযবস্থা করা
গতহমখধয ভাখলাভাখব কোলা আখলা বাতাস প্রখবি কিাি বযবস্থা িােুন রবখিেভাখব
বাসাি কিোি কিা জােগাগুখলাখত। বাতাখসি চলাচল বাোখনাি জনয আপরন
রননবরর্ণত কাজগুখলা কিখত পাখিন:
েখতাটা সম্ভব জানালা েুখল িােুন
দিজা েুখল িােুন
রনরিত কিখবন কে সকল কভি কেন কোলা থাখক এবং বাতাখসি চলাচল
কেন ককানও ভাখব অবরুে না হে
এিট্র্যাকটি ফযানগুখলাখক (উদাহির্স্বরূপ বাথরুখম) স্বাভারবখকি কচখে দীঘণ
সমে ধখি চারলখে িােুন এবং বযবহাি কিাি পি দিজা বে কখি রদন

কপাষা প্রােীরদর কদখাশুনা
েুক্তিাখজয ককারভড-19 সংক্রামক রহসাখব এক মানুে কথখক অনয জখনি মাখঝ
েরেখেখে। আক্রান্ত বযরক্তি সাখথ েুবই ঘরনষ্ঠ কোগাখোখগি ফখল কপাোপ্রার্ীসহ
রকেু প্রার্ীখদি SARS-CoV-2 (কে ভাইিাসটিি কািখর্ ককারভড-19 কিাগটি
হখে থাখক) এ আক্রান্ত হবাি ঘটনা অখনক কম। এই রবেখে েুবই সীরমত
পরিমার্ প্রমার্ পাওো রগখেখে।
কেসব কপাো প্রার্ীি মারলকিা ককারভড-19 এ আক্রান্ত বা উপসগণ রনখে কসলফ
আইখসাখলিখন আখেন তািা তাখদি কপাো প্রার্ীি সাখথ সংস্পখিণ সীরমত কিখবন
এবং তাখদি প্রার্ীটিি সংস্পখিণ আসাি আখগ ও পখি ভাখলাভাখব হাত ধুখে
রনখবন।

আপনার স্বাস্থয ও ভার া-মন্দ সংক্রান্ত নবষয়গুর ার
কদখারশানা করা

বানিরত থাকাকা ীন আপনার মাননসক ও শারীনরক স্বারস্থযর
প্রনত যত্ন কনওয়া
অখনখকি জনযই দীঘণ কমোখদ বাসাে থাকা এবং কসলফ-আইখসাখলট কিা কঠিন,
হতািাজনক এবং একাকীত্ব কবাখধি কাির্ হখত পাখি এবং আপরন বা আপনাি
পরিবাখিি অনযানয সদসযখদিও মানরসক অবস্থাি অবনরত হখত পাখি। এটা
রবখিেভাখব চযাখলরজং হখত পাখি েরদ আপনাি বাসাখত েুব কবরি জােগা না
থাখক বা বাগান বযবহাখিি সুখোগ না থাখক।
আপনাি িিীখিি সাখথ সাখথ আপনাি মানরসক রদকটিি প্ররত েত্ন কনওোি
কথা মখন িােখবন এবং প্রখোজন হখল সহােতা রনন।
আপনাি মানরসক স্বাখস্থযি আখিা ভাখলাভাখব কদোখিানা কিাি জনয এভরি
মাইে মযাটাসণ রকেু সহজ পিামিণ প্রদান কখি এবং এখত একটি ককারভড-19
হাবও অন্তভুণ ক্ত িখেখে কেটা কসই সকল কলাকজনখক পিামিণ কদে োিা বাসাে
িখেখেন।
তািা ো কিখেন তা ককন এখতাটা গুরুত্বপূর্ণ কস কথা তাখদি রনখজখদিখক মখন
কিাখনা অখনক কলাখকি কাখে উপকািী বখল মখন হখেখে। ঘখি থাকাি মাধযখম
আপরন আপনাি বেু -বােব, পরিবাি এবং আপনাি করমউরনটিি এবং
এনএইচএস এি অনযানয কলাকখদিখক সুিরক্ষত িােখত সহােতা কিখেন।
আপনাি ঘখি থাকা আখিা সহজ কখি তু লখত সাহােয কিখব এমন রকেু রজরনে
কেগুখলা আপরন কিখত পাখিন:
আপরন কটরলখফাখন বা কসািযাল রমরডোি মাধযখম বেু -বােব এবং পরিবাখিি
সাখথ কোগাখোগ িােখত পাখিন।
মখন িােখবন কে িািীরিক বযাোম আপনাি সুস্থতাি জনয ভাখলা হখত পাখি।
রবরভন্ন অনলাইন িাস বা ককাসণ েুাঁজন
ু ো আপনাখক আপনাি বাসাে কথখক
হালকা বযাোম কিখত সহােতা কিখব।
আখগ কথখক পরিকল্পনা করুন এবং রবখবচনা কখি কদেুন কে পুখিা সমেটা
বাসাে থাকখত আপনাি ককান ককান রজরনখসি প্রখোজন হখব
বারেখত থাকাকালীন আপনাি কে রজরনসগুখলাি প্রখোজন হখব কসগুখলা
পাওোি কক্ষখত্র সাহােয কিাি জনয আপনাি চাকিীদাতা, বেু -বােব এবং
পরিবািখক অনুখিাধ করুন

এই সমেকাখলি মখধয আপনাি প্রখোজন হখব এমন োবাি দাবাি এবং
অনযানয রজরনসপত্র কেমন ওেুধ রকভাখব আপরন কপখত পাখিন কস সম্পখকণ
রচন্তাভাবনা এবং পরিকল্পনা করুন
আপনাি কনইবািহুখড বা স্থানীে করমউরনটিখত ককাখনা কস্বোখসবখকি বযবস্থা
আখে রকনা কসটি েুাঁখজ কদেুন োিা আপনাখক এগুখলা এখন রদখত পািখব এবং
অনযানয সহােতা প্রদান কিখত পািখব।
আপনাি বেু খদি বা পরিবাখিি সদসযখদিখক আপনাি দিকারি কেখকাখনা
রজরনস রনখে আসখত বলুন বা অনলাইখন বা কটরলখফাখন কসগুখলা অডণাি
করুন, তখব এগুখলা কেন আপনাি সংগ্রখহি জনয আপনাি বাসাি বাইখি
কিখে কদওো হে কসটি রনরিত কিখবন।
বাসাে থাকাকালীন সমখে আপরন কী কী কিখত পাখিন কসটি রচন্তা করুন,
কেমন িান্না কিা, বই পো, অনলাইখন কিো ও রসখনমা কদো
অখনক কলাকজন 10 রদন োবত কমোখদি পরিকল্পনা একবাখি বানাখনা
উপকািী মখন কখিন। আপরন কী কিখবন তা আখগ কথখকই পরিকল্পনা কিা
আপনাি জনয সহােক হখত পাখি, উদাহির্স্বরূপ, আপনাি পরিবাখিি ককউ
েরদ েুব কবরি োিাপ কবাধ কখিন।
েরদ আপনাি ককানও মানরসক স্বাস্থয সম্পরকণ ত সঙ্কট, জরুরি অবস্থা বা
কব্রকডাউখনি জনয সাহাখেযি প্রখোজন থাখক বা আপরন েরদ তাৎক্ষরর্ক পিামিণ
এবং মূলযােন েুাঁখজন। ককারভড-19 মহামািীখতও প্রাপ্তবেস্কখদি এবং বাচ্চাখদি
জনয সব সমে জরুরি মানরসক স্বাস্থয সম্পরকণ ত সহােতা উপলব্ধ িখেখে। নতু ন
পরিখেবা প্রদানকািীি জনয আপনাি কপাস্টখকাড বা িহি েুাঁখজ আপনাি স্থানীে
এনএইচএস কহল্পলাইন সোন করুন।

আপনার যনদ নচনকৎসা সংক্রান্ত পরামরশে র দরকার হয়
ককারভড-19 সহ সব ধিখর্ি অসুে রবসুখেি বযাপাখি সাহাখেযি জনয কহলথ এে
ককোি সারভণ স কোলা িখেখে। ককারভড-19 এ আক্রান্ত অরধকাংি কলাকজন মতদু
অসুস্থতাে ভু গখবন এবং এখক্ষখত্র বাসাখত কথখকই কসখি উঠা োে। ককারভড-19
এি উপসগণ বাসাখত সামলাখনাি বযাপাখি আিও তথয কদেুন।
আপরন বাসাখত থাকাকালীন সমখে আপনাি ককাখনা রুটিন কমরডখকল এবং
কডিাল অযাপখেিখমি থাকখল কসগুখলা বারতল করুন। আপনাি ককাখনা উখিগ
থাকখল বা এই সমখে আপনাখক বযরক্তগতভাখব উপরস্থত হখত বলা হখল কসটি

রনখে প্রথখমই আপনাি কমরডখকল কিাখক্টি সাখথ আখলাচনা করুন
(উদাহির্স্বরূপ- আপনাি রজরপ বা কডরিস্ট, স্থানীে হাসপাতাল বা
আউটখপখিি সারভণ স)।
আপনাি বা আপনাি পরিবাখিি কািও িিীখিি অবস্থা েরদ আিও োিাপ হখত
থাখক তখব অরবলখে রচরকৎসা কনওোি কচষ্টা করুন। েরদ এটি জরুরি অবস্থা
না হে, তাহখল এনএইচএস 111 অনলাইন ককারভড-19 সারভণ স বা অনযানয
অসুে রবসুখেি জনয এনএইচএস 111 এি সখে কোগাখোগ করুন। আপনাি েরদ
ইিািখনট বযবহাখিি সুখোগ না থাখক তখব এনএইচএস 111 কক কল করুন।
রচরকৎসা সংক্রান্ত জরুিী প্রখোজখন এবং আপনাি েরদ একটি অযােুখলন্স ডাকখত
হে তাহখল 999 নেখি কল করুন। কল হযােলাি বা অপাখিটিখক জানাখবন
কে আপনাি বাসাি একজন সদসয ককারভড-19 এ আক্রান্ত বা উপসগণ িখেখে,
েরদ তা প্রখোজয হে।

অ্থে নননতক বা অ্নযানয বাস্তনবক সহায়তা
আনথে ক সহায়তা
কসলফ আইখসাখলিন হখলা একটি সবখচখে গুরুত্বপূর্ণ রবেে কেটি অনুসিখর্ি মখধয
রদখে আমিা ভাইিাখসি রবস্তাি কিাধ কখি আমাখদি বেু বােব ও পরিবাি এবং
করমউরনটি ও এনএইচএস কক সুিরক্ষত িােখত সাহােয কিখত পারি। আপনাি
েরদ ককারভড-19-এি উপসগণ থাখক এবং আপনাি পিীক্ষাি ফলাফল পরজটিভ
হখে থাখক বা আপনাখক বলা হখেখে কে আপরন এমন কাখিা সংস্পখিণ এখসখেন
রেরন সংক্ররমত, তাহখল কসলফ আইখসাখলিনই হখলা একমাত্র উপাে োি মাধযখম
রনিেতা প্রদান কিা োে কে আপরন অনযখদি মাখঝ ককারভড-19 েোখবন না।
আপনাখক আইখসাখলিখন কেখত বলা হখল আপরন অনরতরবলখে কসটি কমখন
চলখবন। আপরন ককারভড-19 এ আক্রান্ত হখল কী কী সহােতা পাখবন কসটি
েুাঁখজ কদেুন ।
আপরন েরদ পাখিন তাহখল আপনাি বেু বােব, পরিবাখিি সদসয বা
প্ররতখবিীখক বলখত পাখিন আপনাি জনয বাইখি কেখে োবাি দাবাি এবং
অনযানয প্রখোজনীে রজরনেপত্র আনখত। সাহােয কিাি জনয আপনাি েরদ ককউ
না থাখক তাহখল আপনাি এলাকাি ককান চযারিটি বা করমউরনটি গ্রুপ হেত
আপনাখক সাহােয কিখত পািখব বা আপনাি স্থানীে কদাকান, মাখকণ ট এবং

পাইকারি কদাকানদািিা আপনাখক একটি কডরলভারি সারভণ স রদখত পাখি
(কটরলখফাখন বা ইখমইখল)।
এনএইচএস ভলারিোি কিসপোি কপ্রাগ্রাম এেনও তাখদিখক সহখোরগতা কিখত
প্রস্তুত আখে োখদি এটিি প্রখোজন িখেখে। কস্বোখসবকিা বাজাি সদাই, ওেুধ
এবং অনযানয প্রখোজনীে দ্রবযারদ রনখে এখস রদখে কেখত পাখিন। এোো তািা
রনেরমত বেু সুলভ কফান কলও কিখত পাখিন। কসলফ-কিফাি এি জনয সপ্তাখহি
7 রদনই সকাল 8 টা কথখক িাত 8 টাি মধযবতী সমখে 0808 196 3646
নেখি কল করুন অথবা আিও তখথযি জনয রভরজট করুন এনএইচএস
ভলারিোি কিসপোিস । আপনাি স্থানীে এলাকাখত অনযানয আিও
কস্বোখসবক বা করমউরনটি সারভণ স থাকখত পাখি োখদি কাে কথখক আপরন
সহােতা কপখত পাখিন।
আপরন েরদ ককারভড-19 এি কািখর্ কাজ কিখত অক্ষম হখে থাখকন তখব
অনুগ্রহ কখি আপনাি জনয কেসব সহােতা িখেখে কসগুখলা সম্পখকণ অনুসোন
কিাি জনয রডপাটণখমি ফি ওোকণ অযাে কপনসনস এি রনখদণ িনা কদেুন।
আপনাখক েরদ বাসাে থাকখত হে এবং কসলফ আইখসাখলিখন কেখত হে তাহখল
আপরন হেখতা এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স সাখপাটণ কপখমি রস্কখমি আওতাে
এককালীন £500 পাওোি কোগয হখত পাখিন। আপরন েরদ এমন ককানও
সন্তাখনি মা-বাবা বা অরভভাবক হন োখক কসলফ-আইখসাখলিখন থাকখত বলা
হখেখে কসখক্ষখত্র আপরনও এই সহােক অথণ পাওোি অরধকািী হখত পাখিন।
আপরন অনলাইন বা এনএইচএস ককারভড-19 অযাপ-এি মাধযখম এনএইচএস কটস্ট
অযাে কট্র্েস সাখপাটণ কপখমখিি জনয আখবদন কিখত পাখিন।
আপরন েরদ ইংলযাখে বসবাস কখিন এবং রনখনাক্ত সবগুখলা মাপকাঠি পূির্
কখিন তাহখল আপরন এটি পাবাি কোগয হখবন:
আপনাখক এনএইচএস কটস্ট অযাে কট্র্স কততণ ক কসলফ-আইখসাখলট কিখত বলা
হখেখে এবং এখত এনএইচএস ককারভড-19 অযাপ কততণ ক অবরহত কিাও
অন্তভুণ ক্ত িখেখে
আপরন চাকিী কখিন বা কসলফ এমেখেড
আপরন বাসা কথখক কাজ কিখত পািখবন না এবং এি ফখল আপরন আে
কিখত পািখবন না
আপরন রনখনাক্ত কেখকাখনা একটি কবরনরফট কিইম কিখেন:
ইউরনভাসণাল কক্ররডট

ওোরকণ ং টযাি কক্ররডট
ইনকাম রিখলখটড এমেেখমি এে সাখপাটণ অযালাউন্স
ইনকাম কবজড জব রসকাসণ অযালাউন্স
ইনকাম সাখপাটণ
কপনিন কক্ররডট বা হাউরজং কবরনরফট
আপনাি জনয উপলব্ধ সাহােয এবং সহােতাি রবেেক আিও তখথযি জনয
আপনাি কলাকাল অখথারিটিি ওখেবসাইট রভরজট করুন।

যারা একটি যাযাবররর মত জীবন যাপন কররন ক াকা
অ্রথানরটির পক্ষ কথরক তারদর জনয বািনত সহায়তা
োিা একটি ট্র্যাখভলি সাইট, একটি গারে বা একটি কযানাল কবাখট থাখকন
তাখদি জনয হেত বােরত সহােতাি দিকাি হখত পাখি।
আপনাি আিও সহােতাি দিকাি হখল কসটি আপনাি সাইট মযাখনজাি বা
কলাকাল রজপরস এে ট্র্যাখভলি রলোাঁখজা টীমখক কসটি জানান। আপরন েরদ
নদীখত বা কযাখনখল বসবাস কখিন তাহখল আপনাি ওোটািওখেি বযবস্থাপনাে
থাকা প্ররতষ্ঠাখনি পক্ষ কথখক কী পিামিণ প্রদান কিা হে কসটি েুাঁখজ কদেুন।
আিও সারন্নখধয আসাি ফখল ভাইিাখসি রবস্তাি োখত না েোে কসজনয েতদূি
সম্ভব কটরলখফাখনি মাধযখম কোগাখোগ িক্ষা কিাি কচষ্টা করুন।

আপনাি কসলফ আইখসাখলিখন থাকাি সুরবধাখথণ আপরন েরদ প্রাথরমক সুখোগ
সুরবধা কেমন পারন, সযারনখটিন এবং ওখেস্ট রডসখপাজাখলি সুরবধা না পান
তাহখল সহােতাি জনয আপনাি কলাকাল অখথারিটিি সাখথ কোগাখোগ করুন।
তািা হেত আপনাখক বােরত সুখোগ সুরবধা প্রদান কিখত পাখি বা কথখম
থাকাি অনযানয জােগাি বখদাবস্ত কখি রদখত পাখি।
রবনা অনুমরতখত ককাথাও আস্তানা গাো বা রবনা অনুমরতখত ককাথাও থাকাি
জােগা কখি কনওোি রবরুখে রবদযমান আইন আখগি মত প্রখোজয িখেখে।

মেলা আবজণনা অনুখমারদত জােগাে কফলাি এবং আইন কমখন কসটি কফলা
অবযাহত থাকখব। বাসাবারেি মেলা আবজণনা কফলাি ও রিসাইরিং কসিািগুখলা
পুনিাে কোলা বা কোলা িাোি বযাপাখি কলাকাল অখথারিটিি জনয রনখদণ িনা
উপলভয িখেখে । আপনাি েরদ সহােতাি প্রখোজন হে দো কখি কলাকাল
অখথারিটিি সাখথ কোগাখোগ করুন।

আপরন েরদ গ্রাময বা রবরেন্ন ককাখনা এলাকাখত থাখমন বা পারন পখথ ভ্রমর্
কখিন তাহখল আপনাি স্থানটিি কনাট িােুন েরদ আপরন কনােি গাখেন বা
থাখমন, রবখিেত আপরন েরদ অসুস্থ কবাধ কখিন। এোো রচরকৎসা সংক্রান্ত
জরুিী কসবা কপখত এবং আপনাি কাখে এখস পরিখেবা কপখত চাইখল আপরন
what3words app নামক অযাপটি বযবহাি কিখত পাখিন।

আপনন যনদ আপনার বাচ্চারক বুরকর দুধ খাওয়ান
আপনাি ককারভড-19 এি উপসগণ থাকখল এবং পিীক্ষাখত আপনাি ফলাফল
পরজটিভ হখল বা ককারভড-19 এ আক্রান্ত কাখিা সাখথ আপরন বসবাস কিখল,
আপরন েরদ আপনাি বাচ্চাখক বুখকি দুধ োওোন তাহখল আপনাি বাচ্চা
সংক্ররমত হওোি বযাপাখি আপনাি সখচতন থাকা উরচত।
বুখকি দুখধি মাধযখম বা একান্ত সারন্নখধয আসাি ফখল সম্ভাবয সংক্রমখর্ি ঝুাঁ রকি
কচখে বাচ্চাখক বুখকি দুধ োওোখনাি উপকারিতা কবরি, তখব এটি বযরক্তরবখিখেি রসোখন্তি বযাপাি। আপনাি রমডওোইফ, কহলথ রভরজটি বা রজরপি
সাখথ কটরলখফাখন কথা বলুন।
ককারভড-19 ভাইিাস বুখকি দুখধি মাধযখম সংক্ররমত হখত পাখি এি স্বপখক্ষ
বতণ মাখন ককাখনা তথয প্রমার্ কনই। তখব ককারভড-19 সংক্রমর্ একটি বাচ্চাি
িিীখি েরেখে পেখত পাখি একইভাখব কেমনটি এখক অখনযি সারন্নখধয আসখল
হখে থাখক। সাম্প্ররতক গখবের্াে কদো োে কে, ককারভড-19 এ আক্রান্ত হখল
প্রাপ্ত বেস্কখদি তু লনাে বাচ্চাখদি মখধয লক্ষর্সমূখহি তীব্রতা বা বযাপকতা
অখপক্ষাকত ত কম থাখক। আপরন বা আপনাি পরিবাখিি সদসয ককউ বাচ্চাখদিখক
ফমুণলা বা এিখপ্রসড রমল্ক োওোখল উপকির্টি বযবহাি কিাি পূখবণ প্ররতবাি
কসটি জীবার্ুমুক্ত কখি রনখবন। আপনাি অনয কািও সখে কবাতল বা কব্রস্ট
পাম্প কিোি কিা উরচত নে।

াননে ং নডরজনবন টি, অ্টিজম বা গুরুতর মাননসক সমসযা
থাকা ক াকজন
আপনাি বা আপরন োখদি সাখথ বসবাস কখিন তাখদি েরদ লারনণং
রডখজরবরলটি, অটিজম বা গুরুতি মানরসক সমসযা থাখক তাহখল সবগুখলা
পদখক্ষপ গ্রহর্ সম্ভব হখব না। অনুগ্রহ কখি আপনাি সখবণাচ্চ সামথণয অনুসাখি এই
রনখদণ িনা অনুসির্ কিখত থাকুন এবং রনখজখক এবং আপনাি আখিপাখিি
কলাকজনখদিখক সঠিকভাখব সুিরক্ষত এবং সুস্থ িােুন ককানও রবদযমান পরিচেণা
পরিকল্পনা অনুসাখি।

