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আপনার কী জানার প্রয় াজন রয় য়ে
কণরানাভাইরাণসর (ককাভভড-19) োদুভোব দদনভিন জীবণন েভাব কে ণে, যভদও
োদুভোণবর বযবস্থ্াপনা করণে, সংক্রমে হ্রাস করণে এবং যাণদর ভিভকৎসার েণ়োজন
োণদর ভিভকৎসা করণে সরকার এবং NHS েণ়োজনী়ে পদণিপ গ্রহে কণরণে।
এটা কঠিন হণে পাণর, েণব সেকে থাকার জনয সরকারী ভনণদে শনা অনুসরে কণর,
আপভন ভনণজণক, আপনার পভরবার, NHS ও আপনার কভমউভনটিণক রিা করণে
সহা়েো করণেন।
এই সম়েকাণ আপভন একণেণ়েভমণে ভু গণে পাণরন, হোশ বা একাকীত্ব অনুভব করণে
পাণরন। আপভন মন োরাপ হও়ো, উণেগ, দুভিন্তা অথবা আপনার বা আপনার
ভনকটজনণদর স্বাস্থ্য সম্পণকে ও উভেগ্ন কবাধ করণে পাণরন। আমরা কয কঠিন পভরভস্থ্ভের
মুণোমুভে হণ়েভে কসগুণ ার পভরণেভিণে এগুণ া সবই সাধারে েভেভক্র়ো। েণেযণক েটনা
ভবণশণে ও ভবভভন্ন পভরবেে ণনর কেভিণে আ াদাভাণব েভেভক্র়ো জানা়ে এবং কযভাণব
আমরা ভাভব, অনুভব কভর এবং আিরে কভর ো বযভি ভবণশে এবং সমণ়ের সাণথ
সাণথ বদ া়ে। শরীণরর পাশাপাভশ আপনার মণনর যত্ন কনও়োটাও জরুরী।
কবভশরভাগ ক াক এমন সব ককৌশ েুুঁণজ পাণবন যা োণদর জনয কাজ কণর আর
োদুভোণবর সাণথ সম্পভকে ে কঠিন অনুভূভেগুণ া পার হণ়ে যাণব। ভকেু ভকেু ক াকণদর,
ভবণশে কণর যাণদর আণগ কথণকই ভবদযমান মানভসক স্বাস্থ্য সম্পভকে ে সমসযা রণ়েণে
োণদর অভেভরি সহা়েোর েণ়োজন হণে পাণর।

পটভূ মি
এই ভনণদে ভশকাটি কণরানাভাইরাস (ককাভভড -19) োদুভোণবর সম়ে ভকভাণব আপনার
মানভসক স্বাস্থ্য এবং ভাণ া থাকার বযাপাণর যত্ন কনণবন কসই সম্পণকে পরামশে কদ়ে1।
ভকভাণব ভনণজণক এবং অনযণক সুরভিে করণবন এবং আপভন যভদ মণন কণরন কয
আপভন ভাইরাস োরা সংক্রভমে হণ়ে পণ়েণেন েণব কী কী করা উভিে কসই সম্পণকে
অনযানয ভনণদে শনার জনয এই পৃষ্ঠা়ে েদত্ত ভনণদে শনা কদেুন।
পভরবেে নশী

পভরভস্থ্ভের সাণথ ভম

করণে এই ভনণদে শনা হা নাগাদ করা হণব।

আপনার িানমিক স্বাস্থ্য ও ভায় া থাকায়ক কী িহা তা করয়ত পায়র
আপনার েভেভদণনর নেু ন রুটিন সম্পণকে ভাবুন। কবশ ভকেু টা সমণ়ের জনয আমাণদর সকণ র
জনয জীবন বদণ যাণে এবং আপভন আপনার স্বাভাভবক রুটিণন ভকেু টা ভবণের মুণোমুভে হণবন।
ভকভাণব আপভন ইভেবািক নেু ন রুটিন দেভর করণে পাণরন এবং কসগুণ ার সাণথ ভনণজণক
মাভনণ়ে ভনণে পাণরন ো ভাবুন - দরকাভর ভক্র়োক াপ (কযমন পভরষ্কার করা, রান্না বা
বযা়োম করা) বা অথেবহ ভক্র়োক াপ (কযমন প়ো বা বন্ধুণদর সাণথ জভ়েে থাকা) -এর

সাণথ জভ়েে থাকার কিষ্টা করুন। আপনার ভদন বা সপ্তাণহর জনয ককাণনা পভরকল্পনা ভ ণে রাো
আপনার জনয সহা়েক হণে পাণর।
অনযণদর সাণথ ভকভাণব কযাগাণযাগ রােণবন ো ভবণবিনা করুন। আপভন কয সক মানুেজনণক
ভবশ্বাস কণরন োণদর সাণথ সম্পকে বজা়ে রাো আপনার মানভসক সুস্থ্োর জনয গুরুত্বপূেে।
আপভন এেন আপনার বাভ়ের বাইণর সণবোচ্চ 6 জন পযেন্ত মানুে ভমভ ে হণে পারণবন
(বযভিগে বাগান বা অনযানয বযভিগে আউটণডার কেণস)। েণব এণিণে মণন রােণে হণব কয
আপনারা এণক অণনযর কথণক 2 ভমটার (3 ধাপ) দূরত্ব বজা়ে রােণবন। আপভন বযভিগেভাণব
কদো করণে না পারণ , এর পভরবণেে কটভ ণোন, ভভভডও ক বা কসাশযা ভমভড়োর মাধযণম
আপভন ভকভাণব বন্ধুবান্ধব এবং পভরবাণরর সদসযণদর সাণথ কযাগাণযাগ রােণে পাণরন কস সম্পণকে
ভাবুন - ো়েশই আপভন যাণদর সাণথ কদো কণরন এমন ক াকজন বা পুরাণনা বন্ধুণদর সাণথ
সংণযাগ স্থ্াপন করুন।
আপনার যভদ মানভসক স্বাস্থ্যজভনে সমসযা থাণক এবং ভনণজ ভবভেন্ন কবাধ কণরন েণব NHS
ভ াভি়োর সাভভে স কটভ ণোণনর মাধযণম আপনাণক ‘কিক ইন এবং িযাট’ সহা়েোও ভদণে পারণব।
0808 196 3646 নম্বণর (সকা 8টা কথণক রাে 8টা পযেন্ত) ক করুন বা ওণ়েবসাইট
কদেুন।
অনযণদরণক সাহাযয করুন এবং সহা়েো ভদন। আপভন ভকভাণব আপনার িারপাণশর ক াকণদর
সহা়েো করণে পাণরন কসই সম্পণকে ভিন্তা করুন - এটি োণদর জনয একটি ব়ে পাথেকয ভনণ়ে
আসণে পাণর এবং আপনাণক আরও ভাণ া কবাধ করাণে পাণর। অনযানয বযভিণদর উণেগ,
দুভিন্তা বা আিরে সম্পণকে কশানা এবং োণদর কথা কমণন কনও়োটা গুরুত্বপূেে। আপভন ভক
কাণের ককাণনা বন্ধু বা পভরবাণরর সদসযণদর কমণসজ পাঠাণে পারণবন? এমন ককাণনা কভমউভনটি
গ্রুপ রণ়েণে ভক কযটাণে আপভন স্থ্ানী়েভাণব োণদরণক সহা়েো কদও়োর জনয কযাগ ভদণে
পাণরন? মণন রােণবন, ভনণজণক এবং েণেযকণক সুরভিে রােণে কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19)
সম্পভকে ে ভনণদে শনার সাণথ ভম করণে এই কাজটি করা গুরুত্বপূে।
ে
আপনার উণেগগুণ া সম্পণকে কথা ব ন
ু । বেে মান পভরভস্থ্ভে সম্পণকে উভেগ্ন, আেভিে বা অসহা়ে
কবাধ করাটা সাধারে ভবে়ে। মণন রােণবন কয এটি েণেযণকর জণনযই একটি কঠিন সম়ে এবং
আপভন কী অনুভব করণেন আর কসগুণ া মাভনণ়ে কনবার জনয যা করণেন ো আপনার পভরবার
ও বন্ধুণদর সাণথ কশ়োর কণর কনও়ো োণদরণকও সাহাযয করণে পাণর। যভদ আপনার মণন হ়ে
কয আপভন এটি করণে সিম হণবন না, কসণিণে এমন অণনক ক াকজন রণ়েণেন যাণদর সাণথ
আপভন NHS-এর সুপাভরশকৃ ে কহল্প াইণনর মাধযণম কথা ব ণে পাণরন।
আপনার শারীভরক সুস্থ্োর কদেভা করুন। আপভন আণবগ এবং মানভসকভাণব কী রকম
অনুভব করণেন োর উপর আপনার শারীভরক স্বাণস্থ্যর একটি ব়ে েভাব রণ়েণে। এই রকম
সমণ়ে, আপভন সহণজই আিরণের অস্বাস্থ্যকর পযাটাণনের মণধয পণ়ে কযণে পাণরন, যা সমণ়ের
সাণথ সাণথ আপনাণক আরও োরাপ কবাধ করাণে পাণর। স্বাস্থ্যকর, সুেম োবার োও়োর কিষ্টা
করুন এবং পযোপ্ত পভরমাে পাভন পান করুন। ও়োন ইউ এর স্বাস্থ্যকর োবার সম্পণকে েিু র
পরামশে এবং ধারো রণ়েণে যা আপভন বাভ়েণেই রান্না করণে পাণরন।
সম্ভাবয কিণে, বাভ়েণে এবং/অথবা বাইণর আপনার যেবার ইো বযা়োম করুন। আপভন যভদ
বাইণর বযা়োম করণে না পাণরন, েণব পাবভ ক কহ থ ইং যান্ড (PHE) কথণক ভবনামূণ য, সহজ

10 ভমভনণটর ও়োকে আউট অথবা NHS ভেটণনস স্টু ভডওণে েণর বণস করার জনয অনযানয
বযা়োণমর ভভভডও কপণে পাণরন। কোটেস ইং যান্ড-এরও বাভ়েণে সভক্র়ে থাকার জনয ভাণ া
ভাণ া পরামশে রণ়েণে।
আপভন যভদ বাইণর কযণে সিম হন েণব হাুঁটার বা বাগান করার মে অণনক সহজ উপা়ে
রণ়েণে। আপভন বযা়োম করণে পাণরন এবং কটভনস বা বাণেটব ককাটে বা গ ে ককাণসের মণো
আউটণডার কোটেস ককাটে বযবহার করণে বা এর সুভবধাগুণ া ভনণে পাণরন। এটি একাকী,
আপনার পভরবাণরর সদসযণদর সাণথ, বা আপনার বাভ়ের বাইণর সণবোচ্চ 6 জন বযভি একভেে
হণ়ে করা কযণে পাণর। েণব এণিণে আপনারা এণক অণনযর কাে কথণক সুপাভরশকৃ ে 2 ভমটার
(3 ধাপ) দূরত্ব বজা়ে রােণবন।
আপভন যভদ ধূমপান কণরন বা ড্রাগ বযবহার কণরন বা অযা ণকাহ পান কণরন েণব পরামশে
এবং সহা়েো েুুঁণজ ভনন। মানভসক িাপ এবং বযাোণের সমণ়ে ধূমপান করা বা ড্রাগ বা
অযা ণকাহণ র বযবহার আপনার মানভসক স্বাস্থ্যসহ সব ভকেু ণকই আরও োরাপ করণে পাণর।
NHS কমাকভি ধূমপান ো়োর ভবেণ়ে েথয ও পরামশে সরবরাহ কণর এবং অযা ণকাহণ র
পভরমাে কভমণ়ে আনণে সহা়েো করার জনয ও়োন ইউ-এর ভরণসাসে আণে।
পরামশে এবং সহা়েোর জনয আপভন ভড্রংক াইনণক 0300 123 1110 নম্বণর ভবনামূণ য ক
করণে পাণরন এবং ডাউন ইউর ভড্রি ক াকজনণক আরও ভনরাপণদ পান করণে সহা়েো করার
জনয ইিাণরভিভ ওণ়েব-ভভভত্তক সহা়েো সরবরাহ কণর। আপভন মাদণকর অপবযবহার সম্পণকে
উভেগ্ন হণ , FRANK ককাথা়ে সাহাযয পাও়ো কযণে পাণর কসসব ভবে়েসহ ভবভভন্ন েথয ও
পরামশে ভদণ়ে থাণক, এবং এণদর ভবনামূণ য পরামশে কদবার একটি াইন 0300 123 6600
রণ়েণে। আপভন মাভরজু়োনা অযাণনাভনমাস এর কাণে কযণে পাণরন এবং অনযানয সমব়েসীণদর
কাে কথণক সহা়েো কপণে োণদর সাপ্তাভহক অন াইন ভমটিংণ়ে অংশ ভনণে পাণরন।
আপনার েুণমর যত্ন ভনন। উণেগ বা দুভিন্তা কবাধ করা রাণে ভাণ া েুমাণনাণক কঠিন কণর
েু ণে পাণর। মানভসক ও শারীভরকভাণব আপভন কী রকম অনুভব করণেন োণে ভাণ া মাণনর
েুম একটি ব়ে পাথেকয দেভর কণর, োই যণথষ্ট েুম হও়োটা আপনার জনয গুরুত্বপূেে।
ভবোনা়ে যাবার আণগ ভিন (টিভভ, কমাবাই কোন) এ়োণনা, কযাভেণনর পভরমাে কমাণনা এবং
শান্ত পভরণবশ দেভর করা সহ, ভন়েভমে েুণমর পযাটানে বজা়ে রাোর কিষ্টা করুন এবং ভাণ া
স্বাস্থ্যকর েুণমর অভযাস রােুন। আপনার েুমণক ভকভাণব উন্নে করণবন োর জনয এভভর মাইন্ড
মযাটাসে এর েুণমর পৃষ্ঠা বাস্তব পরামশে কদ়ে।
কণষ্টর অনুভূভেগুণ াণক ভন়েন্ত্রে করার কিষ্টা করুন। অণনক ক াণকর কাণেই কণরানাভাইরাস
(ককাভভড -19) সম্পভকে ে েবরগুণ া উণেণগর হ়ে। েণব, ভকেু ভকেু ক াক এমন েীব্র উণেগ
অনুভব করণে পাণরন কয এটি একটি সমসযা হণ়ে দাুঁ়ো়ে। আপভন ভন়েন্ত্রে করণে পাণরন এমন
ভবে়েগুণ াণে মণনাভনণবশ করার কিষ্টা করুন, কযমন আপনার ভমভড়ো পভরিা না এবং েথয গ্রহে
– 24-েণ্টার সংবাদ এবং অবযাহে কসাশযা ভমভড়োর আপণডটগুণ া আপনাণক আরও উভেগ্ন
কণর েু ণে পাণর। যভদ এটি আপনাণক েভাভবে কণর, েণব োদুভোণবর উপর ভমভড়ো কভাণরজ
কদোর, সংবাদ প়োর বা েবর কশানার জনয জনয বয়ে করার সম়ে আপভন সীমাবদ্ধ করার
কিষ্টা করুন। ককব মাে ভনভদে ষ্ট সমণ়ে সংবাদ কদো বা ভদণনর মণধয মাে কণ়েকবার সংবাদ কিক
করার কিণে ভনণজণক সীমাবদ্ধ রাো সহা়েক হণে পাণর।

এই মুহূণেে আপনার ভন়েন্ত্রণের বাইণর থাকা ভকেু ভকেু ভজভনসণক স্বীকৃ ভে কদও়ো ঠিক আণে।
এভভর মাইন্ড মযাটাসে পৃষ্ঠা উণেণগর ভবেণ়ে এবং NHS-এর মানভসক সুস্থ্োর উপর অভডও
ভনণদে শনা ভকভাণব উণেণগর কমাকাণব া করণবন কসই সম্পণকে আরও েথয সরবরাহ কণর।
সেযগুণ া জানুন। উচ্চমাণনর েথয সংগ্রহ করুন যা আপনাণক ভনণজর বা অনয ক াণকর
কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) সংক্রমণের ঝুুঁ ভকণক সঠিকভাণব ভনধোরে করণে সহা়েো করণব
যাণে আপভন যুভিসঙ্গে সেকে ো অব ম্বন করণে পাণরন। এমন একটি উৎণসর সন্ধান করুন
কযটিণক আপভন ভবশ্বাস করণে পারণবন, কযমন GOV.UK, বা NHS ওণ়েবসাইট, এবং
ভনউজভেড, কসাশযা ভমভড়ো বা অনযানয বযভিণদর কাে কথণক োপ্ত েথযগুণ ার সেযো-যািাই
করুন।
ভকভাণব ভু েথয অনযণদরণকও েভাভবে করণে পাণর কসই সম্পণকে ভাবুন। ভবশ্বাসণযাগয
উৎসগুণ া বযবহার কণর ককাণনা ভকেু র সেযো-যািাই না কণর কসই েথয কশ়োর করা কথণক
ভবরে থাকুন।
আপভন কয ভজভনসগুণ া উপণভাগ কণরন কসগুণ া করুন। আপভন যেন উভেগ্ন, ভনিঃসঙ্গ বা মন
োরাপ কবাধ কণরন, েেন আপভন এমন কাজগুণ া করণে পাণরন যা আপভন সাধারেে েুব
কমই উপণভাগ কণরন বা কমাণটও কণরন না। আপনার ভে়ে শণের ভদণক মণনাভনণবশ করা, নেু ন
ভকেু কশো বা কেে বাভ়ের ভভেণর বা বাইণর ভবশ্রাম করণে সম়ে কনও়ো (ভনণদে শনার সাণথ
সামঞ্জসয করণে) আপনাণক উভেগ্ন ভিন্তাভাবনা এবং অনুভূভে কথণক ভকেু টা স্বভস্ত ভদণে পাণর এবং
আপনার কমজাজণক ভাণ া কণর েু ণে পাণর।
আপভন বাভ়েণে থাকার কারণে সাধারেে কয ভজভনসগুণ া উপণভাগ কণর থাণকন ো যভদ না
করণে পাণরন েণব ভকভাণব আপভন কসগুণ ার সাণথ োপ োইণ়ে ভনণে পাণরন কসই সম্পণকে ভিন্তা
করার কিষ্টা করুন বা নেু ন ভকেু করার কিষ্টা করুন। অন াইণন েিু র ভবনামূণ যর
টিউণটাভর়ো ও ককাসে রণ়েণে এবং ক াণকরা অন াইন পাব কুইজ ও ভিমড াইভ ভমউভজক
কনসাণটের মণো উদ্ভাবনী অন াইন সমাধান ভনণ়ে আসণেন।
িয ভনধোরে করুন। িয ভনধোরে ও কসগুণ া অজেন করা আপনাণক ভন়েন্ত্রে ও উণেশয থাকার
একটি অনুভূভে কদ়ে। আপভন যা িান বা যা করার দরকার কসগুণ া সম্পণকে ভাবুন কযগুণ া
আপভন এেনও বাভ়েণে করণে পাণরন, কযমন ককাণনা ি ভচ্চে কদো, বই প়ো বা অন াইণন
ভকেু কশো।
আপনার মনণক সভক্র়ে রােুন।এটি আপনার ভনণজণক ভন়েন্ত্রণে রােণে এবং কম মন োরাপ করা
বা কম উণেগ কবাধ করার ভবেণ়ে সহা়েো করণে পাণর। প়েুন, ভ েুন, কগম কে ুন, ক্রসও়োডে
পাজ , সুণডাকু, ভজগস কে ুন বা েভব অংকন এবং রং করুন, যা আপনার জনয সবণিণ়ে
ভাণ াভাণব কাজ কণর োই করুন।
ভবশ্রাম ভনণে এবং বেে মাণনর ভদণক মণনাভনণবশ করণে সম়ে ভনন। এটি কষ্টকর আণবগ,
ভভবেযে ভনণ়ে উণেণগর কমাকাণব া করণে এবং সাধারেে আপনাণক আরও ভাণ া কবাধ করাণে
সহা়েো কণর। উণেগমুি হও়োর ককৌশ গুণ া ভকেু ভকেু ক াকণক উণেণগর অনুভূভে কমাকাণব া
করণে সহা়েো করণে পাণর। দরকাভর ভকেু ভরণসাসে পাও়োর জনয, এভভর মাইন্ড মযাটারস এবং
NHS-এর মাইন্ডেু ণনস পৃষ্ঠাটি কদেুন।

পারণ বাভ়ের বাইণর যান। যভদ আপভন না পাণরন, েণব েকৃ ভেণক বাভ়ের ভভেণর ভনণ়ে
আসুন। সবুজ জা়েগা়ে সম়ে বয়ে করা আপনার মানভসক এবং শারীভরক উভ়ে েকার সুস্থ্োর
জনযই উপকারী হণে পাণর। আপভন ভবণনাদণনর জনয বাইণর সম়ে বয়ে করণে পাণরন বা দূরত্ব
বজা়ে রাো ভনভবেণশণে জনসাধারণের জনয েণবশণযাগয কো া জা়েগাগুণ াণে ভ্রমে করণে পাণরন।
আপভন িাইণ বাইণর বণস ভবশ্রাম ভনণে পাণরন বা করৌদ্রস্নান করণে পাণরন। আপভন যভদ বাইণর
কযণে না পাণরন, োরপণরও আপভন এেন ভনমে বাোস ঢু কণে কদবার জনয জানা া কো া করণে
সম়ে কাটিণ়ে, বণস সুির দৃশয কদোর বযবস্থ্া কণর (সম্ভব হণ ) এবং ভকেু টা োকৃ ভেক
সূযোণ াক কপণ়ে এসব ইভেবািক েভাব পাও়োর কিষ্টা করণে পাণরন, অথবা সম্ভব হণ বাগাণন
ভগণ়ে সম়ে কাটান।

আপমন যেিব চ্যায় য়ের িুয়িািুমি হয়ত পায়রন
আপভন এই মুহূণেে আপনার জীবণন এমন িযাণ ণঞ্জর মুণোমুভে হণে পাণরন যা আপনার
মানভসক স্বাস্থ্যণক েভাভবে করণে। সম্ভাবয কয সক িযাণ ণঞ্জর মুণোমুভে হও়ো াগণে
পাণর কসগুণ া সম্পণকে ভাবণে এবং কসগুণ ার জনয একটি পভরকল্পনা দেভর করণে
ভনম্নভ ভেে পরামশে আপনাণক সহা়েো করণে পাণর। এই কঠিন সমণ়ে এই
পভরকল্পনাগুণ া দেভর করা আপনার মানভসক স্বাস্থ্যণক সুরিা ভদণে বা আপনাণক উন্নভে
করণে সহা়েো করণে পাণর।
অেযাবশযকী়ে সরবরাহ। যভদ আপভন বাইণর কযণে না পাণরন েণব ভকভাণব আপনার
অেযাবশযকী়ে সরবরাহগুণ া কযমন োদয, ওেুধ বা অনযানয েণ়োজনী়ে ভজভনসগুণ া
কপণে পাণরন কসই সম্পণকে ভাবুন। োবার কডভ ভাভর কপণে আপভন আপনার স্থ্ানী়ে
কদাকানগুণ াণে কোন করণে বা ইণমই করণে পাণরন, অথবা অন াইণন োবার কপণে
পাণরন, বা সহা়েো পাবার জনয বন্ধু, পভরবার ভকংবা েভেণবশীণদরণক ব ণে পাণরন।
আপনার অেযাবশযকী়ে সরবরাহ এণন কদ়োর জনয যভদ ককউ না থাণক েণব আপভন
NHS ভ াভি়োর করসপন্স কমেসূভির মাধযণম ককাণনা কস্বোণসবীর কাে কথণক সহা়েো
কপণে পাণরন ভকনা োর কোুঁজ ভনন।
যভদ োবাণরর জনয অথে বয়ে করা আপনার জনয কষ্টসাধয হ়ে, েণব আপভন
ইউভনভাসো কক্রভডণটর কযাগয ভকনা োর কোুঁজ ভনন। আপনার যভদ ককাণনা ভশশু থাণক,
েণব োরা ভবনামূণ য েু োবার কপণে পাণর ভকনা োর কোুঁজ ভনন। আপভন যভদ 10
সপ্তাহ বা োর কিণ়ে কবভশ সমণ়ের গভে বেী হন বা আপনার যভদ 4 বেণরর কম ব়েসী
ভশশু কথণক থাণক েণব কহ ভদ স্টাটে ভাউিার এর জনয আণবদন করুন। োদয এবং
অনযানয অেযাবশযকী়ে সরবরাণহর অযাণেস সম্পণকে আরও েথয কজণন ভনন।
আভথেক উণেগ। আপভন িাকুরী ও অথে সম্পণকে ভিভন্তে হণে পাণরন - এই ভবে়েগুণ া
আপনার মানভসক স্বাণস্থ্যর উপর একটি ব়ে েভাব কে ণে পাণর। কমেণিণে আপনার
অভধকার কী, আপভন কী কী কবভনভেট পাও়োর অভধকারী এবং আরও কী কী সহা়েো
উপ ব্ধ রণ়েণে কসই সম্পণকে ভনণদে শনার জনয, কাজ এবং সহা়েোর জনয ভনণদে শনা বা
ভসটিণজন অযাডভাইস বা নযাশনা কডবট াইন এর েদত্ত পরামশে কদেুন।
যভদ আপভন অনযানয ক াকণদর ভবেণ়ে ভিভন্তে হন। যারা আপনার উপর ভনভে র কণর
ভকভাণব োণদর পভরিযো ভনভিে করণবন ো ভনণ়ে আপভন উভেগ্ন হণে পাণরন - এরা

হ়ে বাভ়েণে আপনার উপর ভনভে রশী ককউ অথবা আপভন ভন়েভমে ভভভজট কণর
থাণকন এমন ক াকজন। যভদ আপভন কাণরা পভরিযো কণর থাণকন বা এমন কাউণক
সহা়েো কণরন যার সাণথ আপভন বসবাস কণরন না েণব ো আপনার ক াকা
অণথাভরটিণক জানান। আপদকা ীন পভরকল্পনা দেভর এবং সহা়েোর উৎস ভবে়েক আরও
পরামশে কক়োরারস ইউণক-কে উপ ব্ধ রণ়েণে।
েমি মবিযিান শারীমরক িিিযার জনয আপনার মচ্মকৎিা চ্ িান থায়ক বা আপমন ওষুধ
মনয়ত থায়কন
সম্ভাবয কিণে ভিভকৎসা এবং সহা়েো অযাণেস করা অবযাহে রােুন। যভদ আপনাণক
বাভ়েণে থাকণে অনুণরাধ করা হ়ে, েণব সংভিষ্ট পভরণেবাগুণ াণক জাভনণ়ে ভদন কয
আপভন বাভ়েণে থাকণেন এবং এই সমণ়ে ভকভাণব আপভন সহা়েো পাও়ো অবযাহে
রােণবন ো ভনণ়ে কাজ করুন:
কোন, কটেট বা অন াইণনর মাধযণম অযাপণ়েিণমি সম্পণকে ভজণেস করুন।
উদাহরেস্বরূপ, এটি আপনার পরামশেদাো, কথরাভপস্ট বা সহা়েো কমী, নাসে,
কক়োর ও়োকে ার বা বন্ধুর সাণথ হণে পাণর
যভদ আপভন এমন পভরণেবাগুণ া বযবহার কণর থাণকন যা আপনার েণর বণস থাকার
েণ েভাভবে হণব, কসণিণে আপনার ক াকা অণথাভরটি এবং পভরিযো েদানকারীণক
জানাণনা উভিে কযন ভবকল্প বযবস্থ্া করা কযণে পাণর
যভদ ককাণনা স্বাভাভবক সহা়েো অবযাহে না রাো যা়ে েণব আপনার কক়োর
পভরণেবাগুণ াণক ব ন
ু কয ভবকল্প বযবস্থ্ার েণ়োজন রণ়েণে। এণে কক়োরাণরর ভভভজট
করা, কড কসিাণরর কসশনসমূহ, বা বন্ধুবান্ধব এবং পভরবাণরর কাণরা সহা়েো
করণে আসা সম্পভকে ে ভবে়েগুণ া অন্তভুে ি থাকণে পাণর
আপনার ওেুধ োও়ো িাভ ণ়ে যান। আপভন কোন কণর বা ককাণনা অযাপ বা ওণ়েবসাইট
বযবহার কণর অন াইণন ভরভপট কেসভক্রপশনগুণ ার অডোর করণে পারণবন যভদ আপনার
ডির’স সাজোভর এই সুভবধা অোর কণর থাণক।
আপনার ওেুধ কপৌুঁণে কদও়োর জনয আপনার োণমেভসণক ব ুন বা আপভন যভদ
কস ে-আইণসাণ শন বা সুরভিে থাণকন েণব আপভন কাণক এটি সংগ্রহ করার জনয
ব ণে িাইণে পাণরন কসই সম্পণকে ভাবুন। অনয কারও জনয কেসভক্রপশন কপণে
এবং আপনাণক কেসভক্রপশনগুণ ার জনয অথে েদান করণে হণব ভকনাো যািাই কণর
কদোর ভবেণ়ে NHS-এর ওণ়েবসাইণট আরও েথয রণ়েণে
আপনার স্বাভাভবক সম়েসীমার মণধয আপনার ভরভপট কেসভক্রপশন অডোর করা
অবযাহে রােুন। দীেে সম়ে বা কবভশ পভরমাণের জনয অডোর কদও়োর ককাণনা
দরকার কনই
আপনার ভজভপ েযাকটিস (বা ভিভনকযা টিম) আপনার কেসভক্রপশনগুণ া পুনরাবৃভত্ত
ভবেরে বযবস্থ্াপনা়ে ভদণ়ে ভদণে পাণর, োই পুনরা়ে আপনার ওেুধগুণ া কপণে
আপনাণক ভনজ েযাকটিণসর সাণথ কযাগাণযাগ না কণর বরং শুধুমাে আপনার
োণমেভসর সাণথ কযাগাণযাগ করণে হণব।
অন াইণন ওেুধ ককনার ভবেণ়ে সেকে থাকুন। আপনার ককব মাে ভনবভন্ধে োণমেভস
কথণক ওেুধ ককনা উভিে। কজনাণর োমোভসউটিকা কাউভন্স ওণ়েবসাইণটভগণ়ে
ককাণনা োণমেভস ভনবভন্ধে আণে ভক-না ো আপভন পরীিা কণর কদেণে পাণরন

ওেুধ পাও়োর ভবেণ়ে উভেগ্ন হণ
করণে পাণরন

আপভন ইং যাণন্ড NHS 111 এর সাণথ কযাগাণযাগ

অমতমরক্ত িানমিক স্বাস্থ্য িম্পমকিত চ্ামহিা বা মনমিি ষ্ট িিিযার িুয়িািুমি
গ্রুপগুয় ার জনয পরািশি
মবিযিান িানমিক স্বাস্থ্য িম্পমকিত িিিযা
যভদ আপনার ইভেমণধয ককাণনা মানভসক স্বাস্থ্য সম্পভকে ে সমসযা কথণক থাণক, েণব
আপনার কাণে কণরানাভাইরাস (ককাভভড -19) োদুভোবটি ভবণশেভাণব িযাণ ভঞ্জং মণন
হণে পাণর। উপণরর পরামশেটি সহা়েো করণব, েণব আরও কণ়েকটি অভেভরি বযাপার
রণ়েণে যা ভনণ়ে আপভন ভাবণে িাইণে পাণরন। এটি মাইন্ড সংস্থ্া োরা সরবরাহ করা
পূেে ভনণদে শনার উপর ভভভত্ত কণর েদত্ত। ভরভথংক সংস্থ্াও বযবহাভরক সহা়েো এবং েথয
সরবরাহ করণে একটি অন াইন হাব দেভর কণরণে কযটি মানভসক করাণগ আক্রান্ত
বযভিণদর সাণথ বাস করা বা োণদরণক সহা়েো েদান করা ক াকজনণদর জনয
েণ়োজনী়ে।
আপনার িানমিক স্বাস্থ্য িম্পমকিত িয় র িায়থ কথা ব া
আপভন যভদ ইভেমণধয মানভসক স্বাস্থ্যণসবা কনও়ো অবস্থ্া়ে থাণকন, েণব ভকভাণব পভরিযো
কনও়ো অবযাহে থাকণব ো ভনণ়ে আণ ািনা করণে এবং সুরিা বা পভরিযো পভরকল্পনা
আপণডট করার জনয আপনার মানভসক স্বাস্থ্য সম্পভকে ে দণ র সাণথ কযাগাণযাগ করুন।
আপনার যভদ ভবদযমান মানভসক স্বাস্থ্য সমসযা কথণক থাণক, ভকন্তু বেে মাণন মানভসক
স্বাস্থ্য সম্পভকে ে দণ র কাে কথণক আপভন পভরিযো ভনণেন না এবং অনুভব করণেন কয
আপভন আর ভনণজই ভনণজর সমসযাটির যণথাপযুিভাণব কমাকাণব া করণে পারণবন না,
কসণিণে আরও সহা়েো পাও়োর ভবকল্পগুণ া ভনণ়ে আপনার ভজভপর সাণথ আণ ািনা
করুন।
পমরষ্কার-পমরচ্ছন্নতা, হাত-িুি যধা া বা িংক্রিয়ের ভ িম্পমকিত মকেু িিিযাি অনুভূমত
বা আচ্রয়ের বযবস্থ্াপনা করা
ভকেু ভকেু মানভসক স্বাস্থ্য সম্পভকে ে সমসযার কারণে হাে-মুে কধা়ো বা পভরষ্কারপভরেন্ন থাকা ভবে়েক কাণজ আপনার োরাপ অনুভূভে বা ভবরূপ আিরে কদো ভদণে
পাণর। আপনার যভদ এমন অনুভূভে হণ়ে থাণক েণব হাে কধা়ো ভবে়েক পরামশে কশানা
আপনার জনয ভবরভিকর হণে পাণর।
কণরানাভাইরাণসর (ককাভভড-19) েভ়েণ়ে প়ো এ়োণনার জনয সরকাণরর পরামশে কমণন
ি াটা গুরুত্বপূেে, েণব যভদ আপভন কদেণে পান আপনার জনয সুপাভরশ কমণন ি া সম্ভব
না, যভদ এটি আপনাণক মানভসক িাপগ্রস্থ্ বা উভেগ্ন কণর কোণ , বা আপনার মণধয যভদ
অনভধকারেণবশমূ ক ভিন্তা থাণক, কসণিণে এোণন ভকেু কাজ কদও়ো হণ া যা আপভন
কিষ্টা কণর কদেণে পাণরন:

অনযানয ক াকণদর জানণে ভদন কয আপনার সমসযা হণে, উদাহরেস্বরূপ, আপভন
োণদরণক আপনার সাণথ ককাণনা সংবাদ ভনণ়ে আণ ািনা না করার জনয ব ণে
পাণরন
শ্বাস-েশ্বাণসর বযা়োম আপনাণক মাভনণ়ে ভনণে এবং আণরা ভন়েভন্ত্রে কবাধ করণে
সহা়েো করণে পাণর। আপভন NHS ওণ়েবসাইণট শ্বাস-েশ্বাণসর একটি সহজ বযা়োম
েুুঁণজ কপণে পাণরন এবং মাইন্ড-এর পৃষ্ঠাগুণ াণে উণেগমুি হও়োর জনয ভকেু
পরামশে ও বযা়োম রণ়েণে যা আপভন করার কিষ্টা করণে পাণরন
সীমা ভনধোরে করুন, কযমন সুপাভরশকৃ ে 20 কসণকন্ড যাবে আপনার হাে কধা়ো
আপনার হাে ধুণ়ে কনও়োর পণর এমন ভকেু করার পভরকল্পনা করুন যা আপনাণক
অনযমনে করণে এবং আপনার মণনাণযাগ পভরবেে ন করণে সহা়েো করণব
মাইন্ড সংস্থ্ার ওণ়েবসাইট কথণক অবণসভসভ কমপা ভসভ ভডসঅডোর (OCD)
সম্পভকে ে েণথযর বযাপাণর ভকেু পরামশে অথবা ওভসভড ইউণক-এর কদও়ো পরামশে
আপনার জনয সহা়েক হণে পাণর
আতংক এবং িুমিন্তা যিাকায়ব া করা
আপনার যভদ আেিগ্রস্থ্ অবস্থ্া বা ফ্ল্যাশবযাক হণ়ে থাণক, কসণিণে আপনার বাভ়েণে
একটি ‘ভনরাপদ স্থ্াণনর’ পভরকল্পনা করা আপনার জনয সহা়েক হণে পাণর, কয স্থ্াণন
আপভন েণ়োজণনর সম়ে কযণে পারণবন।
আপভন যভদ উণেগ কবাধ কণরন েণব ভনণজণক সান্ত্বনা কদও়োর উপা়েও েুুঁণজ কপণে
পাণরন। উদাহরেস্বরূপ, মাইন্ড-এর কগমস এবং ধাুঁধা রণ়েণে যা আপভন ভনণজণক
অনযমনে করণে বযবহার করণে পাণরন। পাশাপাভশ, োণদর এোণন শ্বাস-েশ্বাণসর
বযা়োম রণ়েণে কযগুণ া আপনাণক সাহাযয করণে পাণর।
আটয়ক পড়া বা আবদ্ধতাভীমতর অনুভূমতর যিাকায়ব া করা
আপভন সম্ভবে বাভ়েণে স্বাভাভবণকর কিণ়ে কবভশ সম়ে বয়ে করণেন োই সুণযাগ কপণ ই
বাইণর যাও়োর কিষ্টা করুন। আপভন ভনমে বাোণসর জনযও জানা া েু ণে পাণরন,
বাইণরর দৃশয সম্মুণে করণে বসার জনয জা়েগা েুুঁণজ কপণে পাণরন বা আপনার দরজার
কদারণগা়ো়ে বা বাগান থাকণ কসোণন বণস থাকণে পাণরন। আপভন কয রুমগুণ াণে
সম়ে কাটিণ়ে থাণকন সম্ভব হণ কসগুণ া ভন়েভমেভাণব পভরবেে ন করা আপনার জনয
সহা়েক হণে পাণর। এর মাধযণম আপনার মণন অনুভূভে হণব কয আপনার ি াণে ার
যণথষ্ট জা়েগা রণ়েণে।
িাবার িাও ার বযামধ (ইটং মিজঅিিার) যিাকায়ব া করা
আপনার যভদ োবার োও়োর বযাভধ থাণক, কসণিণে আপনার কাণে বেে মান পভরভস্থ্ভের
ভদকগুণ া ভবণশেভাণব িযাণ ভঞ্জং হণে পাণর, উদাহরেস্বরূপ, সুভনভদে ষ্ট োবাণরর উপ ব্ধো
কণম যাও়ো, কসাশযা আইণসাণ শন এবং আপনার রুটিণন উণেেণযাগয পভরবেে ন।
োবার োও়োর বযাভধ সংক্রান্ত দােবয সংস্থ্া BEAT োবার োও়ো়ে সমসযা হ়ে এমন
মানুণের জনয একটি কহল্প াইন এবং ভিভকৎসা, োবাণরর সম়ে, বযা়োম এবং রুটিণন
পভরবেে ন এবং সামাভজকীকরে সম্পভকে ে ভকেু ভকেু ভনণদে শনা কদ়ে। সম্ভাবয কিণে,

সহা়েো এবং পরামণশের জনয আপনার ভজভপ বা আপনার স্থ্ানী়ে NHS কভমউভনটির
োবার োও়ো়ে ভডজঅডোর সংক্রান্ত টিণমর সাণথ কযাগাণযাগ করুন।
NHS বা যিাশযা

যক ার কিীয়ির জনয িহা তা

NHS এবং কসাশযা কক়োর কমীণদর জনয ভনভদে ষ্ট মানভসক স্বাস্থ্য সম্পভকে ে সহা়েো
কযোণন পাও়ো যা়ে:
কণথাপকথন শুরু করণে FRONTLINE ভ ণে 85258 নম্বণর কটেট পাঠান। এই
পভরণেবাটি সব ব়ে কমাবাই কনটও়োকে গুণ াণে ভবনামূণ য উপ ব্ধ রণ়েণে এবং যারা
সহা়েো কপণে িান োণদর জনয এোণন সরাসভর সহা়েো রণ়েণে। ভে়েজণনর মৃেুয
ও ট্রমা়ে সহা়েোর জনয আপভন হসপাইস ইউণক'র সাণথ 0300 303 4434 নম্বণর
কযাগাণযাগ করণে পাণরন
সযামারাটিন সংস্থ্ারও একটি ভবণশেে ওণ়ে ভবভ়েং সাণপাটে কোন াইন রণ়েণে, যা
ভবনামূণ য অযাণেস করা যা়ে এবং সপ্তাণহ 7 ভদন সকা 7টা কথণক রাে 11টা পযেন্ত
উপ ব্ধ থাণক। আপভন েভশভিে কপশাদারণদর কাে কথণক সহা়েো কপণে পাণরন,
0300 131 7000 নম্বণর ককাভিং কদও়ো কথণক শুরু কণর ভে়েজণনর মৃেুযজভনে
কারণে কদও়ো পভরিযো কথণক মানভসক স্বাস্থ্য সম্পভকে ে এবং ভাণ া থাকা সংক্রান্ত
সহা়েোও কদও়ো হ়ে
ভকভাণব মানভসক িাপ কমাকাণব া করণে হ়ে, েুণমর পযাটানেগুণ া উন্নে করণে হ়ে
এবং মননশী োর জনয সুপাভরশ সংক্রান্ত পরামণশের জনয ভনভদে ষ্ট ভকেু ভকেু ভাণ া
অযাপণস আপনার জনয ভবণশে অযাণেণসর বযবস্থ্া করা হণ়েণে, কযমন ভস ভারিাউড,
ভিভপও এবং কড াইট
NHS কমীণদর জনয উপ ব্ধ সহা়েোর আরও ভবশদ ভববরে NHS ভপপ এ, এবং
োপ্তব়েে কসাশযা কক়োর কমীণদর জনয উপ ব্ধ সহা়েোর আরও ভবশদ ভববরে কক়োর
ও়োকে ণোসে অযাণপর মাধযণম পাও়ো যাণব।

ামনি ং মিয়জমবম ট (যশিার অক্ষিতা) রয় য়ে এিন য াকজন
আপনার যভদ াভনেং ভডণজভবভ টি থাণক, েণব কণরানাভাইরাস (ককাভভড -19) এর
োদুভোব আপনার কাণে িাপপূেে বণ মণন হণব। বাভ়েণে আরও কবভশ সম়ে ধণর
থাকাসহ, এর কারণে কয কয পভরবেে ন হণে পাণর কসই সম্পণকে আপভন উভেগ্ন হণে
পাণরন। আপভন আপনার পভরবার বা আপনার কাণের মানুেণদর ভনণ়েও উভেগ্ন হণে
পাণরন।
কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) ভকভাণব আপনাণক েভাভবে করণে পাণর এবং ভনণজণক
সুরভিে ও সুস্থ্ রােণে আপনাণক কী করণে হণব এর উপর পাবভ ক কহ থ ইং যান্ড
(PHE)-এর সহজ পাঠয ভনণদে শনা রণ়েণে। কমনকযাপ -এ কণরানাভাইরাস (ককাভভড19) এর উপর এবং আপনার কয কণষ্টর অনুভূভেগুণ া রণ়েণে ভকভাণব কসগুণ া
কমাকাণব া করণবন কসই সম্পভকে ে অনযানয েথযও রণ়েণে।
ভনণজই ভনণজর যত্ন কনও়ো এবং ভাইরাস ে়োণনা েভেণরাধ করার অণনক উপা়ে রণ়েণে:

আপভন যাণদর ভবশ্বাস কণরন এমন বযভিণদর সাণথ (বন্ধু, পভরবার এবং
ভনণ়োগকেে ার মণো) কোন বা ইিারণনণটর মাধযণম আপনার কযাগাণযাগ রাো
উভিে। সেকে থাকা ও ভনরাপদ ভনণদে শনার পরামশে এবং সম্ভাবয কণরানাভাইরাস
(ককাভভড -19) সংক্রমণে আক্রান্ত পভরবারগুণ ার জনয ভনণদে শনা কমণন ি ন
ু । এই
ভনণদে শনার একটি সহজ পাঠয সংেরেও উপ ব্ধ রণ়েণে
আপনার এ াকা়ে কস ে-অযাডণভাণকভস গ্রুপ থাকণে পাণর যারা অন াইণন বা
কোণনর মাধযণম আরও সহা়েো ভদণে পাণর। আপভন এই গ্রুপগুণ ার কোুঁজ করার
জনয আপনার পভরবার বা কক়োরারণদর সাহাযয িাইণে পাণরন
আপভন কয জা়েগাগুণ াণক ভবশ্বাস করণে পাণরন শুধুমাে কসোন কথণক
কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) সম্পণকে েথয পাও়োটাও গুরুত্বপূে,ে কযমন NHS এর
ওণ়েবসাইট
কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) সম্পণকে সণিেন হও়োটা কযমন গুরুত্বপূেে, কেমভন
আপনার অনয ককাণনা স্বাস্থ্যগে সমসযার কথা ভু ণ না যাও়োটাও গুরুত্বপূে।
ে ভনভিে
করুন আপনাণক কেসক্রাইব করা কয ককাণনা ওেুধ আপভন োণেন, আপভন কয ককাণনা
হাসপাো অযাপণ়েিণমণি যাণেন (যভদ না আপনাণক হাসপাো কথণক অনযরকম ব া
হণ়ে থাণক) এবং আপভন যভদ অযাপণ়েিণমিগুণ াণে কযণে না পাণরন েণব ক াকণদরণক
ব ুন।
াভনেং ভডণজভবভ টি রণ়েণে এমন কাউণক সহা়েো করা। োণদর ককান ধরণের সহা়েোর
েণ়োজন ো োণদর ভডণজভবভ টির েকৃ ভের উপর ভনভে র করণব। হা কা বা মাঝাভর
পযোণ়ের াভনেং ভডণজভবভ টি রণ়েণে এমন বযভিণদর এই মুহুণেে ভনণজণক ভনরাপদ এবং
ভাণ া রােণে কী কী করা েণ়োজন ো কবাঝার জনয অভেভরি অযাণেসণযাগয েথয
এবং আরও সমণ়ের েণ়োজন হণে পাণর। গুরুের বা গভীর এবং একাভধক াভনেং
ভডণজভবভ টি রণ়েণে এমন বযভিণদর কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) (উদাহরেস্বরূপ,
হাে কধা়ো) সম্পভকে ে পরামশে বুঝণে এবং সঠিকভাণব মণনর ভাব আদানেদান করার
সহা়েো উপ ব্ধ রণ়েণে ভকনা ো ভনভিে করণে আরও সেকে োর েণ়োজন হণব। এটি
েভেটি বযভির জনয ভভন্ন হণব। কযোণন সম্ভব কসোণন স্বাভাভবকোর ভডভগ্র বজা়ে
রাোটাও গুরুত্বপূেে হণব, এমন ভকেু করা যা উপণভাগ-কযাগয এবং ক াণকরা কী অনুভব
করণে কসই সম্পণকে কথা ব ণে সিম করা। অনুভূভে সম্পণকে কথা ব ার দরকাভর
পরামণশের জনয, ভে স ের কক়োর এর পরামশে কদেুন।

অটজয়ি আক্রান্ত য াকজন
অটিজণম আক্রান্ত ভকেু ভকেু ক াণকর কাণে কণরানাভাইরাণসর (ককাভভড-19) োদুভোব
উণেগজনক মণন হণব এবং বাভ়েণে আরও কবভশ সম়ে থাকাসহ, োরা ভাইরাস োরা
আক্রান্ত হও়োর অথবা এই কারণে কয পভরবেে নগুণ া হণে পাণর ো ভনণ়ে ভিভন্তে হণ়ে
প়েণে পাণর। ভনণজই ভনণজর যত্ন কনও়ো এবং ভাইরাস ে়োণনা েভেণরাধ করার অণনক
উপা়ে রণ়েণে।
কী ঘটয়ে তা উপ মি করা
আপভন শুধুমাে NHS ওণ়েবসাইণটর মণো কয সূেগুণ াণক ভবশ্বাস করণে পাণরন কসোন
কথণক কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) সম্পভকে ে েথয ভনণ়ে আপ টু কডট থাকুন।

ভাইরািট েমড়য় পড়া বন্ধ করয়ত িহা তা করুন
কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) হও়োর ঝুুঁ ভক বা অণনযর মণধয েভ়েণ়ে কদও়ো কমাণে
আপভন ভনণে পাণরন এমন 4 টি সহজ পদণিপ হণে:
সাবান এবং পাভন ভদণ়ে কমপণি 20 কসণকন্ড ধণর ভন়েভমে আপনার হাে ধুণ়ে ভনন
কাভশ ও হাুঁভির জনয টিসুয বযবহার করুন এবং কসগুণ া ভনরাপণদ ম়ে ার ঝু ভ়ের
মণধয রােুন আর আপনার হাে ধুণ়ে ভনন
আপনার মুে এবং কিােসহ আপনার কিহারা েশে করা এভ়েণ়ে ি ুন
NHS 111 ওণ়েবসাইট কথণক আপভন কী করণে পারণবন এবং কী করণে পারণবন
না অথবা আপভন যভদ অসুস্থ্ কবাধ কণরন েণব কী করণবন কসই সম্পণকে আপ টু
কডট েথয পাণবন। আপভন যভদ আপনার উপসণগের বযাপাণর অভনভিে থাণকন,
কসণিণে আপভন ভবশ্বাস করণে পাণরন এমন কাণরা সাণথ কথা ব ুন, কযমন একজন
সহা়েক কমী
িানমিকভায়ব িুস্থ্ থাকার পমরকল্পনা করুন
বাভ়েণে অবস্থ্ান করার সাণথ আপভন ভকভাণব আপনার রুটিনগুণ ার সমন্ব়ে করণে
পাণরন কসই সম্পণকে ভাবুন এবং আপভন সাধারেে ভাণ া থাকার জনয যা যা কণর
থাণকন ো করা অবযাহে রাো িাভ ণ়ে যান। এণে অন্তভুে ি থাকণে পাণর আপনার
পেিনী়ে োবার োও়ো, অন াইণন আপনার শে ও আগ্রহগুণ া িাভ ণ়ে ভনণ়ে যাও়োর
উপা়েগুণ া সন্ধান করা, এবং সম্ভব হণ আপনার বাভ়েণে বা বাইণর ভদণন একবার
কণর বযা়োম করা। আপভন জাণনন কয ককান ককান ককৌশ গুণ া আপনাণক অেীণে
কঠিন পভরভস্থ্ভে কমাকাণব া করণে সাহাযয কণরভে , োই এেন কসগুণ া আবারও
বযবহার করুন।
আপভন যভদ অনযণদর কাে কথণক সহা়েো কপণ়ে থাণকন, েণব ভকভাণব আপভন ভাণ া
থাকণবন এবং স্বােিয বজা়ে রােণে পারণবন ো ভনণ়ে োণদর সাণথ পভরকল্পনা করুন।
যভদ আপভন মণন কণরন আপভন ভন়েন্ত্রে হারাণেন, েেন আপনার আণবণগর কমাকাণব া
করণে সহা়েোর জনয আপভন করণে পাণরন এমন অনযানয ভজভনসও রণ়েণে, কযমন:
ভন়েভমে ডাণ়েভর ক ো
উণেগমুি হও়োর ককৌশ কশো
আপভন যেন উভেগ্ন কবাধ কণরন েেনকার জনয আপনার কক়োরাণরর সাণথ
পভরকল্পনা করা
আপমন েমি মহিমশি যিয়ত থায়কন তয়ব িহা তা মনন
কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) সম্পণকে শুণন, এবং এটি আপনার দদনভিন জীবণন কয
কয পভরবেে ন ভনণ়ে আণস, কসগুণ া আপনাণক এমন অনুভব করাণে পাণর কয ভকেু ণেই
আপনার ককাণনা ভন়েন্ত্রে কনই, অথবা ো আপনার স্বাণস্থ্যর বযাপাণর আপনাণক ভিভন্তে বা
ভীে কণর কে ণে পাণর। এই অনুভূভেগুণ া সাধারে। আপভন ভবশ্বাস কণরন এমন
বযভিণদর সাণথ কথা ব ার কিষ্টা করুন কযমন বন্ধু, পভরবাণরর সদসয বা সমথেক
ককউ।

যভদ আপভন অসুস্থ্ হণ়ে পণ়েন এবং ভিভকৎসা করার েণ়োজন হ়ে েণব আপনার
হাসপাোণ র পাসণপাটে বা অটিজম ভনেে়ে হও়োর ভবে়েটি কশ়োর করুন কযন কমীরা
জানণে পাণরন ভকভাণব আপনাণক সবণিণ়ে ভাণ াভাণব সহা়েো কদও়ো যা়ে। অটিজম
পাসণপাটে দেভর করা আপনার জনয সহা়েক হণে পাণর। এটি সহণজই পূরে করা এবং
কয ককাণনা পভরভস্থ্ভেণে কসাশযা , কহ থ বা কমেসংস্থ্ান কপশাদারণদর কাণে উপস্থ্াপন
করা যা়ে।
আপভন এেণনা ভিভন্তে কবাধ করণ এবং আরও সহা়েো িাইণ । আপভন 0808 800
4104 নম্বণর অটিজম কহল্প াইণন ক করণে পাণরন।
উপণরর পরামশে ো়োও, আপভন অটিজণম আক্রান্ত বযভিণক সহা়েো ভদণ়ে থাকণ , মণন
রােণবন োরা কণরানাভাইরাস (ককাভভড -19) এর শারীভরক উপসগেগুণ া সনাি
করণে সমসযা়ে প়েণে পাণর, পাশাপাভশ কণরানাভাইরাস কয অনুভূভে দেভর কণর কস
ভবেণ়ে কথা ব ণেও োণদর সমসযা হণে পাণর। োণদর আিরণের পভরবেে নগুণ া সম্পণকে
সণিেন হও়োর কিষ্টা করুন যা আপনাণক োণদর মানভসক অবস্থ্ার পাশাপাভশ শারীভরক
উপসগেগুণ া সনাি করণে সহা়েো করণে পাণর।
ভবদযমান পভরভস্থ্ভে, ভকভাণব ভনরাপদ থাকণবন এবং ভাইরাণসর উপসগেগুণ া সম্পণকে কথা
ব ার সম়ে পভরষ্কার ধারো থাকা জরুভর। আিভরক বা সুভনভদে ষ্ট বিবয ভহসাণব ভনণ়ে
কনও়ো হণে পাণর এমন ভাো এ়োণনার কিষ্টা করুন, কযণহেু এটি একটি দ্রুে
ভবকাশমান পভরভস্থ্ভে এবং একজন অটিজম আক্রান্ত বযভি আরও কবভশ হোশ হণ়ে
প়েণে পাণরন যভদ ভবে়েগুণ ার পভরবেে ন হণব না ব ার পর পভরভস্থ্ভে বদণ যা়ে। এই
পৃষ্ঠা়ে সরকার-েদত্ত ভনণদে শনা কথণক কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) সম্পণকে ভনভে রণযাগয
এবং ভনরাপদ েণথযর সাণথ আপ টু কডট থাকুন।

ব স্ক জনয় াষ্ঠী
সরকারী ভনণদে শনা়ে ব া হণ়েণে কয 70 বের বা োর কবভশ ব়েণসর ক াণকরা
কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) এর কারণে গুরুের অসুস্থ্ হণ়ে প়োর অভধক ঝুুঁ ভকণে
রণ়েণেন। আপনার যভদ মণন হ়ে কয আপনার কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) সংক্রমে
হণ়েণে, োহণ ভনণদে শনা হণ া কয সামাভজক দূরত্ব রিা করা ও বাভ়েণে থাকাসহ
সরকাভর পরামশে অনুসরণের কিণে ভবণশে কে়ো রাো। এমোবস্থ্া়ে, আপভন যভদ এই
ব়েণসর মণধয থাণকন এবং ভবণশেে আপনার যভদ পূবে-ভবদযমান ককাণনা কমভডকযা
সম্পভকে ে সমসযা থাণক, োহণ আপনার োেযভহক জীবণন আপনাণক কয পভরবেে নগুণ া
ভনণ়ে আসণে হণব কসগুণ ার কারণে আপনার উভেগ্ন বা েভাভবে কবাধ করা স্বাভাভবক।
ভনম্নভ ভেে পরামশেগুণ া আপনার কযণকাণনা কষ্টকর অনুভূভেণে এবং আপনার মানভসক
স্বাণস্থ্যর যত্ন ভনণে সহা়েো করণে পাণর:
িংেুক্ত থাকুন
আপনার বন্ধু-বান্ধব, পভরবার এবং অনযানয কনটও়োণকে র মাধযণম আপভন কয সহা়েো
কপণে পাণরন োর বযবস্থ্া রােুন। আপনার আণশপাণশর ক াকণদর সাণথ কযাগাণযাগ
রাোর কিষ্টা করুন, এটি কোণন, ডাকণযাণগ বা অন াইণন হণে পাণর। আপনাণক যভদ

বাভ়েণে থাকণে পরামশে কদও়ো হণ়ে থাণক, েণব আপভন কীভাণব কযাগাণযাগ রােণে
িান ো ক াকণদর জানান এবং কসটি আপনার রুটিণনর মণধয সভন্নণবভশে করুন।
বাস্তব িহা তা পান
আপনার যভদ সহা়েোর েণ়োজন হ়ে, উদাহরেস্বরূপ ককনাকাটা করা বা োেযভহক
েণ়োজনী়ে কাজ িা াণনা, োহণ এগুণ ার জনয সাহাযয িান এবং আপনার আণশপাণশর
মানুেণদর জানান োরা আপনার জনয কী করণে পাণরন। আপনার যভদ সহা়েোর
েণ়োজন হ়ে ভকন্তু আপভন ভনভিে না হণে পাণরন কয কার সাণথ কযাগাণযাগ করণবন,
োহণ এইজ ইউণক (Age UK) এর একটি এডভাইস াইন রণ়েণে (0800 678
1602 – াইনগুণ া েভেভদন সকা 8টা কথণক সন্ধযা 7টা পযেন্ত কো া থাণক) যা
আপনাণক ক াকা সাভভে সগুণ ার সাণথ কযাগাণযাগ কভরণ়ে ভদণে পারণব।

মিয়িনমশ া (স্মমৃ তভ্রংশতা) আক্রান্ত িানুষ
ভডণমনভশ়ো করাগীণদর এবং োণদর কক়োরার ও পভরবাণরর জনয কণরানাভাইরাস
(ককাভভড-19) দদনভিন জীবনণক ভবণশেভাণব িযাণ ভঞ্জং কণর েু ণে এবং ো বা়েভে
মমেপী়োর কারে হণে পাণর। মানুেজণনর সাণথ সংযুি থাকা, একটি রুটিন িাভ ণ়ে
যাও়ো এবং যেটা সম্ভব সভক্র়ে এবং ভিত্তভবণনাদণনর মাণঝ থাকা ভনভিে করা, এগুণ া
ভডণমনভশ়ো়ে আক্রান্ত বযভিণদর এবং োণদর কক়োরারণদর মানভসক স্বাস্থ্য ও সুস্থ্ো়ে
সহা়েো করণে অপভরহাযে।
আপভন যভদ ভডণমনভশ়ো়ে আক্রান্ত কাউণক সহা়েো ভদণ়ে থাণকন, োহণ কদেণবন োণদর
কস ে-আইণসাণ শন, সামাভজক দূরত্ব বা হাে কধা়ো সম্পভকে ে ভনণদে শাব ী বুঝণে সমসযা
হণে পাণর। এই েথযগুণ া োণদর জনয যেটা সম্ভব সর ও সহজসাধয করার জনয
সম়ে কনও়ো এবং েণ়োজন অনুযা়েী ো পুনরাবৃভত্ত করা গুরুত্বপূেে। এো়োও,
ভডণমনভশ়ো়ে আক্রান্ত বযভিণদর মণধয সণিেনোর অভাব থাকণে পাণর এবং
কযাগাণযাণগর সমসযার কারণে োরা উপসগেগুণ া েু ণ ধরার কিণে কম সিম হণে পাণর
- ভাইরাণসর উপসগেগুণ ার উপভস্থ্ভে সম্পণকে আপনার সেকে হও়ো উভিে।
অযা ণঝইমার'স কসাসাইটি (Alzheimer's Society) ভডণমনভশ়ো়ে আক্রান্ত বযভিণদর জনয
কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) সম্পভকে ে েথয েকাশ কণরণে।
আপভন যভদ ভডণমনভশ়ো়ে আক্রান্ত অনযানয বযভিণদর সাণথ যুি হণে এবং কথা ব ণে
িান, েণব আপভন অযা ণঝইমার'স কসাসাইটির অন াইন কভমউভনটি টভকং পণ়েি ভভভজট
করণে পাণরন।
এো়ো অযা ণঝইমার'স ভরসািে ইউণক কথণকও ভডণমনভশ়ো সম্পভকে ে নানান ধরণের েথয
পাও়ো যা়ে।
আপভন যভদ এেনও উভেগ্ন কবাধ কণর থাণকন এবং আণরা সহা়েো িান, োহণ 0300
222 11 22 নম্বণর অযা ণঝইমার'স কসাসাইটি কহল্প াইন –এ ক করণে পাণরন।

এো়ো আপভন 0800 888 6687 নম্বণর ভডণমনভশ়ো ইউণক এর কহল্প াইন–এ একজন
ভডণমনভশ়ো কেশাভ ষ্ট অযাডভমরা নাণসের সাণথও কথা ব ণে পাণরন।
িুুঃি বা যশাক অনুভব করা
আমাণদর জীবেশা়ে আমরা সকণ ই ককাণনা না ককাণনা ভে়েজন হারাণনার অভভেোর
মুণোমুভে হণে পাভর। যেনই এটি েণট, এটি একটি অেযন্ত কষ্টকর এবং কঠিন সম়ে
হণে পাণর। আপভন যভদ কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) মহামারী ি াকা ীন কশাক এবং
দুিঃে অনুভব কণরন েণব এণিণেও এটি সেয হণব।
হ়েণো আপভন ককব কশাণকর কারণেই মানভসক আোণের সম্মুেীন হণেন এমন ন়ে,
বরং হণে পাণর আপভন কযভাণব ভবদা়ে জানাণে কিণ়েভেণ ন কসভাণব জানাণে পাণরনভন।
আপভন যভদ একা একাই আইণসাণ শণন কথণক থাণকন েণব এটি ভবণশেভাণব কষ্টদা়েক
হণে পাণর এবং আপনার সিরাির সহা়েো পাও়োর কনটও়োকে গুণ ার সাণথ সংণযাগ
স্থ্াপন করা আরও কঠিন হণে পাণর।
আপভন যেন কশাকাহে থাণকন, েেন েীব্র আণবগ আপনাণক আণিাভ ে করণে
কযণহেু আপভন স্বজন হারাণনার বযথার সাণথ ়োই করণেন। এণে দুিঃে ও গ্লাভন
আোে এবং কক্রাণধর মেন অনুভূভে অন্তভুে ি থাকণে পাণর। এই সব সাধারেে
কদ়ে এবং ঠিক বা ভু অনুভব বণ ভকেু কনই। কশাক আমাণদর সক ণক ভভন্ন
উপাণ়ে েভাভবে কণর, েণব গুরুত্বপূেে ভবে়েটি হণ া কশাক পা ন করা এবং ো
কিণে সঠিক সহা়েো পাও়ো।
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আপভন কশাক এবং NHS এর মাধযণম পাও়ো যা়ে এমন সহা়েো সম্পণকে আরও জানণে
পাণরন। ক্রুজ ভবরীভণমি কক়োর কণরানাভাইরাস এর (ককাভভড-19) োদুভোবকাণ
কশাক ও দুিঃে কমাকাণব া়ে পরামশে ও সহা়েো েদান কণর, অথবা At a Loss.org
ইউণক জুণ়ে থাকা সাভভে সগুণ াণে সাইনণপাভস্টং েদান কণর।
আপনার েমি ড্রা বা অযা য়কাহ মবষ ক যকায়না িিিযা থায়ক
ড্রাগ এবং অযা ণকাহণ র বযবহার দুবে মানভসক স্বাণস্থ্যর কারে হণে পাণর। একইভাণব,
দুবে মানভসক স্বাস্থ্য ড্রাগ ও অযা ণকাহণ র বা়েভে বযবহাণরর কারে হণ়ে উঠণে পাণর
এবং বাভ়েণে থাকার মানভসক িাপ এই অভযাসগুণ াণক ভন়েন্ত্রণে রাো আণরা কঠিন কণর
েু ণে পাণর। ড্রাগ ও অযা ণকাহ বযবহার কভমণ়ে আনা বা কেণ়ে কদও়ো আপনাণক
আপনার কমজাজ এবং আণবণগর ভন়েন্ত্রে ভেণর কপণে সহা়েো করণে পাণর।
আপভন যভদ আপনার মদযপান কভমণ়ে আনণে থাণকন, োহণ মণন রােণবন সঠিক
সহা়েো ো়ো েুব কবভশ দ্রুে মদযপান বন্ধ করা ভবপজ্জনক এবং এমনভক োেোেীও
হণে পাণর। আপনার যভদ শরীর কেণ়ে কদও়োর িে (কযমন ভদণন েথমবার পান না
করা পযেন্ত কাুঁপুভন, োম কদও়ো অথবা অভস্থ্রো কবাধ করা) থাণক, োহণ মদযপান
কভমণ়ে আনার আণগ আপনার ভিভকৎসণকর পরামশে কনও়ো উভিৎ। এটি ভবণশেে
গুরুত্বপূেে যভদ আপভন ভদণন 30 ইউভনণটর কবভশ পান কণর থাণকন (1 কবাে ভেভরট,
3 কবাে ও়োইন, 12 পাইি নমো কিংথ ভব়োর, 9% সুপার াগার এর 7 কযান
অথবা 4 ভ টার িং সাইডার), আপনার যভদ মৃগী করাগ থাণক, ভেুঁিুভন (ভেট) হণ়ে

থাণক, অথবা অেীণে যেন মদযপান বন্ধ কণরভেণ ন েেন ভকেু কদণে এবং শুণন
থাণকন (কডভ ভর়োম কট্রণমনস), কারে এণে কণর আপভন গুরুের জটি োর উচ্চ
ঝুুঁ ভকণে প়েণবন।
েুব ো়োোভ়ে বা যথাযথ সহা়েো ো়ো ভকেু ড্রাগ বযবহার বন্ধ করা ভবপজ্জনক বা
েুব অেীভেকরও হণে পাণর। ড্রাগগুণ ার বযবহার কভমণ়ে কদও়ো বা বন্ধ করার
আণগভিভকৎসণকর পরামশে ভনন ভবণশেে যভদ আপনার িে কদো ভদণে থাণক। আপভন
বা আপনার পভরবাণরর সদসযরা যভদ ভহণরাইণনর মণো আভেম বযবহার করা িাভ ণ়ে
যান এবং ইভেমণধয আপনার কাণে নযাণ াণোন না থাণক, োহণ ভকেু এণন রােুন এবং
ভনভিে করুন কয কডাজ অভেভরি হণ়ে কগণ ো যাণে োৎিভেকভাণব হাণের কাণে
কসগুণ া পাও়ো যা়ে।
ড্রাগ ও অযা ণকাহ সাভভে সগুণ ার কোভাইডার ও কভমশনারণদর জনয আমাণদর
ভনণদে শনা–কে আপভন আণরা েথয কপণে পাণরন।
ড্রাগ ও অযা ণকাহ ভবে়েক সমসযাজভনে ক াকণদর সহা়েো করার জনয সক ক াকা
এভর়োগুণ াণে সাভভে স রণ়েণে এবং আপভন NHS ড্রাগ অযান্ড অযা ণকাহ সাভভে স
োইন্ডার বযবহার কণর আপনার ক াকা এভর়োণে ককান সহা়েো পাও়ো যা়ে কস
সম্পণকে আণরা েথয কপণে পাণরন।
আপভন যভদ বেে মাণন ড্রাগ ও অযা ণকাহণ র ভিভকৎসার মণধয থাণকন, োহণ
অযাপণ়েিণমণি উপভস্থ্ে হও়ো বা োরা কয ঔেধগুণ া আপনাণক কেসক্রাইব করণেন কস
সম্পণকে আপনার কযণকাণনা উণেগ ভনণ়ে আপভন আপনার ড্রাগ ও অযা ণকাহ সাভভে ণসর
সাণথ কথা ব ণে পাণরন। বেে মান পভরভস্থ্ভের অথে এই হণে পাণর কয আপভন আপনার
সিরাির সহা়েো পাও়োর কনটও়োকে গুণ ার সাণথ কযাগাণযাগ করণে পারণেন না। মাটে
ভরকভাভর, অযা ণকাহভ কস অযাণনাভনমাস, নারণকাটিকস অযাণনাভনমাস, ককাণকইন
অযাণনাভনমাস এবং মাভরজু়োনা অযাণনাভনমাস-এর মণো সংস্থ্াগুণ ার কাে কথণক এেণনা
অন াইণন পারেভরক সহা়েো পাও়ো যা়ে।
আরও িহা তা যেিায়ন পায়বন
কণরানাভাইরাস (ককাভভড-19) এবং এর কযণকাণনা
ওণ়েবসাইট কদেুন।

িে সম্পণকে পরামণশের জনয NHS

আপভন যভদ মানভসক িাপ, উণেগ বা মন োরাপ অনুভব কণরন, োহণ আপভন স্বমূ যা়েন, অভডও গাইড এবং বযবহাভরক টু গুণ ার জনয NHS মানভসক স্বাস্থ্য এবং
সুস্থ্ো ভবে়েক েথয বযবহার করণে পাণরন। আপনার মানভসক স্বাণস্থ্যর আণরা
ভাণ াভাণব যত্ন কনও়ো শুরু করার জনযএভভর মাইন্ড মযাটারসও সহজ টিপস এবং
পরামশে েদান কণর।
কবশ কণ়েক সপ্তাহ পণরও আপভন যভদ সমসযার সাণথ ়োই কণর থাণকন এবং এটি যভদ
আপনার দদনভিন জীবণন েভাব কেণ থাণক, োহণ অনুগ্রহ কণর NHS 111 অন াইনএর সাণথ কযাগাণযাগ করুন। যভদ আপনার কাণে ইিারণনট অযাণেস না থাণক, োহণ

আপনার এনএইিএস 111 এ ক করা উভিে। আপনার যভদ মণন হ়ে কথা ব ার জনয
আপনার কাউণক েণ়োজন, েণব একজন ভজভপর সাণথ কথা ব ুন অথবা NHS বা
মানভসক স্বাণস্থ্যর দােবয সংস্থ্াগুণ ার মাধযণম সহা়েো পাও়ো যা়ে – NHS এর
মানভসক স্বাস্থ্য কসবাগুণ া এই সম়েকা জুণ়ে কাণজর জনয কো া রণ়েণে, যার মণধয
রণ়েণে কযোণন সম্ভব ভডভজটা ভাণব এবং কোণন সহা়েো েদান করা। আপভন কীভাণব
মানভসক স্বাস্থ্য কসবাগুণ া পাণবন কস সম্পণকে আণরা েথয কপণে পাণরন এবং আপনার
এ াকা়ে কী কী কসবা পাও়ো যা়েো অনুসন্ধান করণে পাণরন।
আপনার যভদ ভবদযমান ককাণনা মানভসক স্বাস্থ্য সমসযা থাণক এবং আপনার
ককনাকাটাআপনার যভদ ভবদযমান ককাণনা মানভসক স্বাস্থ্য সমসযা থাণক এবং আপনার
ককনাকাটা, ঔেধ সংগ্রহ করণে সাহাণযযর দরকার হণ বা কটভ ণোণন ‘কিক ইন এবং
িযাট’ করণে িাইণ , কস্বোণসবী সহা়েোর বযবস্থ্া করার জনয NHS ভ াভি়োর 0808
196 3646 নম্বণর (সকা 8টা কথণক রাে 8টা পযেন্ত) ক করুন।করুন।
ককাণনা কমভডকযা ইমাণজেভন্স হণ , 999 নম্বণর ক করুন। এটি হণ া েেন যেন ককউ
গুরুের অসুস্থ্ বা আহে হ়ে এবং োণদর জীবন ভবপন্ন থাণক। মানভসক স্বাণস্থ্যর ককাণনা
জরুরী অবস্থ্াণক শারীভরক স্বাণস্থ্যর জরুরী অবস্থ্ার মণোই গুরুণত্বর সাণথ কনও়ো
উভিে।

আপমন েমি বামড়য়ত মনরাপি যবাধ না কয়রন
আপনার জনয সাহাযয ও সহণযাভগো সহজ ভয রণ়েণে। উৎপী়েন ককাণনা অবস্থ্াণেই
গ্রহেণযাগয ন়ে, আপভন বা অনয ককউ যেই মানভসক িাণপ থাকুন না ককন। এো়োও
আপভন গুরুত্বপূেে পাবভ ক সাভভে সগুণ া পাও়োর জনয বা বাভ়ে পাল্টাণনার জনয,
সরকাণরর বাভ়ে পাল্টাণনা ভবে়েক ভনণদে শনার সাণথ সঙ্গভে করণে ভনণজর বাভ়ে েযাগ
করণে বা বাইণর থাকণে পাণরন।
আপভন যভদ ককাণনা োৎিভেক ভবপণদ পণ়ে থাণকন, োহণ 999 নম্বণর ক করুন
এবং পুভ শণক িান - পুভ শ ইমাণজেভন্স ক গুণ াণে সা়ো কদও়ো অবযাহে রােণব।
আপনার যভদ সণিহ হ়ে কয আপনার েভেণবশী বা আপনার কভমউভনটির অনযরা
েণরা়ো ভনযোেণনর ভশকার হণেন, োহণ ো পুভ ণশ ভরণপাটে করুন।
যারা উৎপী়েণনর ঝুুঁ ভকণে আণেন বণ মণন কণরন োণদর জনয কণরানাভাইরাস
োদুভোণবর সম়ে আণরা সহা়েো সহজ ভয রণ়েণে।

িানমিক স্বায়স্থ্যর জনয জরুরী িহা তা যেিায়ন পায়বন
আপনার যভদ জরুরী মানভসক স্বাস্থ্য ভবে়েক েণ়োজন থাণক এবং এেনই সহা়েো
পাও়োর দরকার হ়ে, োহণ সহা়েোর জনয স্থ্ানী়ে ভবকল্পগুণ া েুুঁণজ কবর করণে
NHS.UK এভভর মাইন্ড মযাটারস আণজেি সাণপাটে পৃষ্ঠা ভভভজট করুন।

1. ভনণদে শনা, ভরণসাসে এবং সাভভে সগুণ ার কণ়েকটি ভ ংক ইং যাণন্ডর জনয সুভনভদে ষ্ট।
ভবভি অযাডভমভনণিশনগুণ ার কিণে েট যান্ড, ওণ়ে স, এবং নদে ানে আ়োর যান্ড-এর
জনয ভনম্নভ ভেে কপজগুণ াণে সুভনভদে ষ্ট ভনণদে শনা পাও়ো যাণব। ↩

