দাদা-দািদ/নানা-নািন, বাবা-মা এবং স�ােনরা এক সে�
বসবাস করেছন এমন পিরবারগেলােত েযখােন েকউ বিধর্ ত
ঝঁু িকর মেধয্ রেয়েছন অথবা কােরা স�াবয্ বা িনি�তভােব
কেরানা ভাইরােসর (েকািভড-১৯) সং�মণ হেয়েছ তােদর
জনয্ িদক িনেদর্ শনা
৩১ জুলাই ২০২০ তািরেখ আপেডট করা হেয়েছ
এিট জাতীয় িনেদর্ শনা। যিদ আপনার অ�েল �ানীয় সীমাব�তা বসােনা হয় তাহেল অনু�হ কের gov.uk-েত �ানীয়
লকডাউন স�িকর্ ত তথয্ েদখুন।

উপসগর্
কেরানা ভাইরাস (েকািভড-১৯) এর সবেচেয় গর�পূণর্ ল�ণসমূহ হেলা সা�িতক সমেয়
িন�িলিখত িবষয়গিলর েয েকােনািটর সূ�পাত হওয়া:
•
•
•

নতু নভােব হওয়া একটানা কািশ
তী� �র
আপনার �াদ বা গে�র �াভািবক অনুভূিত েলাপ পাওয়া বা পিরবিতর্ ত হওয়া
(অয্ােনাসিময়া)

েবিশরভাগ মানুেষর ে�ে�, েকািভড-১৯ হালকা অসু�তার মত হেব। তেব উপেরর ল�ণগেলার
েকােনািট যিদ আপনার মেধয্ েথেক থােক, তেব আপনােক অবশয্ই ঘের থাকেত হেব এবং আপনার
েকািভড-১৯ আেছ িকনা েদখেত একিট েটে�র বয্ব�া করেত হেব।

েকািভড-১৯এর একিট স�াবয্ বা িনি�ত েকস বলেত আমরা কী বুিঝ?
একিট স�াবয্ েকস হেলা েকািভড-১৯ এর উপসগর্ রেয়েছ এবং বতর্ মােন পরী�ার ফলাফেলর জনয্
অেপ�া করেছন এমন একজন বয্ি�।
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একিট িনি�ত েকস হল এমন একজন বয্ি� যার েকািভড-১৯ পরী�ািট ইিতবাচক হেয়েছ।

এই িনেদর্ শনািট কার জনয্

এই িনেদর্ শনািট যােদর উে�েশয্ েদওয়া হেয়েছ:
•

•

দাদা-দািদ/নানা-নািন, বাবা-মা এবং স�ােনরা একসে� বসবাস করেছন এমন পিরবারগেলার
জনয্ েযখােন পিরবােরর একজন সদসয্ ৭০ বা তার েবিশ বয়সী, অথর্াৎ তারা কেরানা
ভাইরােসর কারেণ গরতর অসু� হেয় পড়ার সেবর্া� ঝুঁ িকেত রেয়েছন।
৭০ বা তার েবিশ বয়েসর, েসই সে� িন�িলিখত অ�িনর্িহত �া�য্সমসয্া (অথর্াৎ, �া� বয়�
অব�ায় �িত বছর িচিকৎসাগত কারেণ �ু জয্াব (ইন�ু েয়�ার ভয্াকিসন) িনেত বলা হেয়েছ
এমন েকান বয্ি�) স�িলত ৭০ বছেরর কম বয়সী বয্ি�সহ ি�িনকয্ািল দুবর্ল বয্ি�:
• দুরােরাগয্ (দীঘর্কালীন) �াসতে�র েরাগ, েযমন হাঁপািন বা অয্াজমা, �িনক অব�াকিটভ
পালেমানাির িডিজজ (িসওিপিড), এমিফেসমা বা �ংকাইিটস
• দুরােরাগয্ হৃদেরাগ, েযমন হাটর্ েফইিলওর
•
দুরােরাগয্ িকডিনর েরাগ
•
দুরােরাগয্ যকৃ ত েরাগ, েযমন েহপাটাইিটস
• দুরােরাগয্ �ায়িবক সমসয্া, েযমন পারিকনসন’স িডিজজ, েমাটর িনউরন িডিজজ, মাি�পল
েস্�েরািসস (এমএস) অথবা েসির�য্াল পয্ালিস
• ডায়ােবিটস
• আপনার �ীহাসং�া� সমসয্া - উদাহরণ�রপ, িসকল েসল েরাগ বা যিদ আপনার �ীহা
েফেল েদওয়া হেয় থােক
• এইচআইিভ এবং এইডেসর'এর মেতা েরােগর, বা ে�রেয়ড টয্াবেলট বা েকেমােথরািপর মেতা
ওষুেধর কারেণ হওয়া দুবর্ল েরাগ �িতেরাধ বয্ব�া
• মা�ািতির� ওজন (বিড মাস ইনেড� (িবএমআই) ৪০ বা তার েবিশ) হওয়া
• গভর্ বতী মিহলা

গরতর অ�িনর্িহত �া�য্ সমসয্া সহ আেরা এক ে�ণীর েলাক রেয়েছন যারা ি�িনকয্ািল অতয্�
দুবর্ল, যার অথর্ হেলা তারা কেরানা ভাইরােসর কারেণ গরতর অসু� হেয় পড়ার অতয্�
উ�মা�ার ঝুঁ িকেত রেয়েছন। তােদর, তােদর পিরবার এবং েকয়ারারেদর উিচত সুর�া বয্ব�ার
িনেদর্ শনা অনুসরণ করা।

আমােদর যিদ মেন হয় েয আমােদর মেধয্ েকািভড-১৯ এর উপসগর্ রেয়েছ, তাহেল আমার
পিরবােরর িক েট� করা হেব?
েকািভড-১৯-এর উপসগর্ আেছ – উ� তাপমা�া, নতু ন এবং একটানা কািশ অথবা �াদ েবাধ বা �াণশি�
(অয্ােনাসিময়া) েলাপ বা পিরবিতর্ ত হওয়া – এমন েয েকানও বয্ি�েক তার উপসগর্গেলা যতটাই হালকা েহাক না
েকন তা িনিবর্েশেষ তােদর উপসগর্গেলা শর হওয়ার িদন েথেক অ�ত ১০ িদেনর জনয্ েসলফ-আইেসােলট করেত হেব
এবং পরী�া করােনার বয্ব�া করেত হেব। যিদ আপিন উপসগর্ অনুভব করেছন না িক� আপনার েকািভড-১৯
পরী�ার ফলাফল ইিতবাচক িছল তাহেলও িক� আপনােক পরী�া েনওয়ার িদন েথেক অ�ত ১০ িদেনর জনয্ েসলফআইেসােলট করেত হেব। যিদ আইেসােলশেনর েময়াদ চলাকালীন সমেয় আপনার উপসগর্ েদখা েদয় তাহেল আপনােক
উপসগর্গেলা েদখা েদওয়ার িদন েথেক আবার ১০ িদেনর জনয্ আইেসােলশেনর েময়াদ শর করেত হেব।

2

েকািভড-১৯-এর উপসগর্ আেছ এমন েয েকানও বয্ি�র অিবলে� েসলফ-আইেসােলট করা উিচত
এবং পরী�া করােনার বয্ব�া করা উিচত যােত েদখা েযেত পাের েয আপনার েকািভড-১৯ আেছ
িকনা।
।
আপনার যিদ ল�ণ েদখা েদয় তাহেল আপিন হয়েতা গত ৪৮ ঘ�ায় আপনার ঘিন� সং�েশর্
িছেলা এমন বয্ি�েদর সতকর্ করেত চাইেত পােরন এিট জানােত েয আপনার েকািভড-১৯ থাকেত
পাের িক� েটে�র ফলাফেলর জনয্ অেপ�া করেছন। এই পযর্ােয়, েসই বয্ি�েদর েসলফআইেসােলশেন থাকেত হেব না। আপিন যােদর সােথ েযাগােযােগ িছেলন তােদরেক সতকর্ করার অথর্
হেলা তারা যােত সামািজক দূর� চচর্ায় এবং ভােলাভােব হাত ও �াসতে�র পির��তা র�ার ে�ে�
অিতির� যত্নবান হেত পাের। তােদর হওয়ার স�াবনা আেছ এমন েযেকান ল�ণসমূেহর জনয্ও
তারা আেরা সতকর্ হেত পােরন।
েযসব বয্ি�েদর েটে�র ফলাফল পিজিটভ হেব তারা একিট েট�ট, ইেমইল অথবা েফান কল
পােবন, েযখােন তােদরেক একিট েগাপনীয় অয্াকাউ� ৈতির করার জনয্ এনএইচএস েট� অয্া�
ে�স ওেয়বসাইেট লগ ইন করেত বলা হেব েযখােন তারা সা�িতক সমেয় যােদর সােথ ঘিন�
সং�েশর্ িছেলন তােদর িববরণ েরকডর্ করেত পারেবন। আপনার যিদ ওেয়েবর অয্াে�স না থােক
তাহেল এনএইচএস েট� অয্া� ে�স সািভর্ েস কমর্রত একজন ক�া� ে�সার আপনােক েফান
করেবন। আপনার েদওয়া তথয্গেলা কেঠার েগাপনীয়তার সােথ সামলােনা হেব এবং এগিল
এনএইচএস েট� অয্া� ে�স সািভর্ সেক েসই বয্ি�েদর সােথ েযাগােযাগ করেত এবং তােদর েসলফআইেসােলশেন যাওয়া উিচত িকনা েস িবষেয় পরামশর্ �দান করেত স�ম করেব। এিট েকািভড১৯ এর িব�ার েরােধ সহেযািগতা করেব। েযাগােযাগকৃ ত বয্ি�েদর িনকট আপনার পিরচয় জানােনা
হেব না, িক� আপনার �থম ল�ণ েদখা েদওয়ার সময় তােদরেক সতকর্ করার মাধয্েম, আপিন
এিট িনি�ত করেত সাহাযয্ করেত পােরন েয তারা েট� এ� ে�স সািভর্ েসর প� েথেক
েযাগােযাগ করার জনয্ ��ত আেছ।
েকািভড-১৯ এর কারেণ হেত পাের এমন উপসগর্যু� বয্ি� এবং তােদর পিরবারেক বাসােতই
থাকেত বলা হে�।

বাসায় থাকা েকন খুবই গর�পূণর্
েকািভড-১৯ এর কারেণ হেত পাের এমন উপসগর্যু� বয্ি� এবং তােদর পিরবােরর সদসয্েদর
বাসােত থাকা অতয্� গর�পূণর্। বাসােত থাকেল তা পিরবার, ব�ু -বা�ব, বৃহত্তর কিমউিনিট এবং
িবেশষত যারা ি�িনকয্ািল অতয্� দুবর্ল তােদর মেধয্ ভাইরােসর িব�ার েরাধ করেত সাহাযয্ করেব।
ভাইরােসর িব�ার িনয়�ণ করেল তা আমােদরেক এনএইচএস-েক র�া করেত এবং জীবন বাঁচােত
সহায়তা করেব।
উপসগর্যু� বয্ি�েদর তােদর ল�ণগেলা েদখা িদেত শর করার পর কমপে� ১০ িদেনর জনয্
বাসায় থাকা উিচত, েযমনিট িনেচ আইেসােলশেনর সমাি� অংেশ উে�খ করা আেছ। এিট আপনার
কারেণ অনয্েদর সং�িমত হওয়ার ঝুঁ িক �াস করেব।
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যিদ আপনার বা আপনার পিরবােরর কােরা েকািভড-১৯ এর কারেণ হেত পাের এমন উপসগর্গেলা
থােক, তেব ঘেরর অনয্ানয্ সদসয্েদর সােথ আপনার যতটা স�ব সং�শর্ এিড়েয় চলা উিচত।
আপনার পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্েদর, যােদর েকানও ল�ণ েনই তারা সহ, সকেলরই বাসােত
থাকা উিচত এবং ১৪ িদেনর জনয্ বাসা েছেড় েবর হওয়া উিচত নয়। কাজ, �ু ল বা সাবর্জনীন
এলাকােত যােবন না এবং গণপিরবহন বা টয্াি� বয্বহার করেবন না। যিদ স�ব হয়, তাহেল
আপনার খাবার বা অনয্ানয্ জরির িজিনসপ� িকনেতও বাইের যাওয়া উিচত নয় এবং েয েকােনা
বয্ায়াম আপনার বাসার িভতের করা উিচত। এই ১৪ িদেনর সময়কাল শর হেব আপনার বািড়র
�থম বয্ি� অসু� হেয় পড়ার িদন েথেকই। িনেচ েসলফ-আইেসােলশেনর সমাি� অংেশ আরও তথয্
রেয়েছ।
১৪ িদেনর েময়ােদর জনয্ বাসায় থাকেল পিরবােরর �ারা কিমউিনিটর অনয্ানয্ েলাকেদর মােঝ
সং�মণিট ছিড়েয় পড়ার সামি�ক মা�ােক বয্াপকভােব �াস করেব।
আপনার যিদ িনতয্�েয়াজনীয় �বয্ািদ েকনা, অনয্ানয্ েকনাকাটা বা ঔষধ িনেয় আসা বা কুকুরেক
হাঁটেত িনেয় যাওয়ার জনয্ সাহােযয্র �েয়াজন হয়, আপনার ব�ু -বা�ব বা পিরবােরর সাহাযয্
চাওয়া উিচত। অনয্থায়, আপিন অনলাইেন আপনার েকনাকাটা এবং েফােন বা অনলাইেন ঔষধ
অডর্ার করেত পােরন। েডিলভাির �াইভােরর আপনার বাসায় �েবশ করা উিচত নয় সুতরাং
িনি�ত করেবন েয আপিন তােদরেক িজিনসপ�গেলােক আপনার েদারেগাড়ায় েছেড় েযেত বেলন যা
আপিন পের বাসায় িনেয় আসেত পােরন।
খাদয্ এবং �েয়াজনীয় �েবয্র সরবরাহ পাওয়া িবষেয় আরও িনেদর্ শনা েদওয়া আেছ।

আপনার যিদ েকািভড-১৯ এর উপসগর্ থােক এবং আপনার সােথ যিদ ৭০ বছর বা তার েবিশ
বয়সী েকান বয্ি� বা ি�িনকয্ািল দুবর্ল েকান বয্ি� বাস কের থােকন
তাহেল আপনার িন�িলিখত পদে�পগেলা েনওয়া উিচত:
স�ব হেল, আপনার েহাম আইেসােলশন িপিরয়ড চলাকালীন, েযই বয্ি�িট ি�িনকয্ািল
দুবর্ল বা ি�িনকয্ািল অতয্� দুবর্ল তােক আপনার বািড় েথেক সিরেয় ব�ু -বা�ব বা পিরবােরর
সােথ রাখার বয্ব�া করন। আপিন যিদ দুবর্ল বয্ি�িটেক আপনার বািড় েথেক সিরেয় েনওয়ার
বয্ব�া করেত না পােরন, তাহেল সুর�া বয্ব�ার িনেদর্ শনা অনুসরণ কের, তােদর কাছ েথেক
যতটা স�ব দূের থাকুন।
আপনার বািড়র অনয্ানয্ সদসয্েদর উপসগর্ থাকুক বা না থাকুক, ি�িনকয্ািল দুবর্ল বা ি�িনকয্ািল
অিত দুবর্ল বয্ি�েদরেক তােদর সে� সং�শর্ কিমেয় আনার বয্াপাের সতকর্ তা �হেণ সহেযািগতা
করা উিচত। রা�াঘর, বাথরম এবং বসার জায়গার মেতা সবার বয্বহৃত জায়গাগেলােত তােদর
সময় কাটােনা কমােত হেব। সবার বয্বহৃত জায়গাগিলেত মু�ভােব বায়ু চলাচেলর বয্ব�া থাকা
উিচত।
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৭০ বছর বা তার েবিশ বয়সী বা ি�িনকয্ািল দুবর্ল বয্ি�(েদর) েথেক ২ িমটার (৩িট পদে�প)
দূের থাকার ল�য্ �হণ করন, এবং স�ব হেল তােদরেক আলাদা িবছানায় ঘুমােত উৎসািহত
করন। যিদ তারা পােরন, তাহেল তােদর বািক পিরবার েথেক আলাদা একিট বাথরম বয্বহার
করা উিচত। িনি�ত করন েয �ান করা বা শাওয়ার েনয়ার পের গা শকােনার জনয্ এবং হাতপির�ার রাখার উে�েশয্, উভয় ে�ে� তারা আপনার পিরবােরর অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক আলাদা
েতায়ােল বয্বহার কেরন।
আপিন যিদ ৭০ বছর বা তার েবিশ বয়সী বা ি�িনকয্ািল দুবর্ল েকান বয্ি�র সােথ টয়েলট এবং
বাথরম েশয়ার কের থােকন, তাহেল �িতবার বয্বহােরর পর �ানগেলা পির�ার কের েদওয়া
জররী (উদাহরণ�রপ, আপিন েযইসব তল �শর্ কেরেছন েসগেলা মুেছ েদওয়া)। আেরকিট
পরামশর্ হেলা পালা�েম েগাসল করার একটা সময়সূচী ৈতির করা, েযখােন বয়� বয্ি�িট আেগ
সুিবধাসমূহ বয্বহার করেবন।
আপিন যিদ ৭০ বছর বা তার েবিশ বয়সী বা ি�িনকয্ািল দুবর্ল েকান বয্ি�র সােথ রা�াঘর
েশয়ার কের থােকন, তাহেল তারা উপি�ত থাকা অব�ায় তা বয্বহার করা েথেক িবরত থাকুন।
যিদ তারা পােরন, তাহেল তােদর িনেজর খাবার িনেজর রেম িনেয় িগেয় খাওয়া উিচত। যিদ
আপনার কােছ থােক, তাহেল পিরবার �ারা বয্বহৃত থালাবাসনগেলােক এবং ছু ির, কাঁটা, চামচগেলা
িডশওয়াশাের েধােবন এবং শেকােবন। যিদ এটা স�ব না হয় তাহেল, আপনার সাধারণ বাসন
েধায়ার িলকুইড এবং গরম জল বয্বহার কের থালাবাসন েধােবন এবং েসগেলােক স�ূণর্ভােব
শেকােবন। ৭০ বছর বা তার েবিশ বয়সী বা ি�িনকয্ািল দুবর্ল বয্ি�িট যিদ তার িনেজর
থালাবাসন এবং ছু ির, কাঁটা, চামচ বয্বহার কের থােকন, তাহেল েসগেলা শকােনার জনয্ আলাদা
একিট িট-টাওেয়ল বয্বহার করেত ভু লেবন না।
আমরা বুঝেত পাির েয িকছু িকছু েলাকেদর জনয্ িনেজেক বাসার অনয্ানয্ েলাকেদর েথেক আলাদা
করা কিঠন হেব। এই িনেদর্ শনািট অনুসরণ করেত আপনার যথাসাধয্ েচ�া করা উিচত এবং
আপনার পিরবােরর সবার উিচত:
•
•
•

সাবান এবং পািন িদেয় ২০ েসেক� ধের ঘনঘন তােদর হাত েধায়া অথবা হয্া�
সয্ািনটাইজার বয্বহার করা এবং তােদর মুখ �শর্ করা েথেক িবরত থাকা
ঘন ঘন �শর্ করা হয় এমন তলসমূহ িনয়িমত পির�ার করা
স�াবয্ েকািভড-১৯ সং�ািমত পিরবারগেলার জনয্ বািড়েত থাকার িনেদর্ শনা–েত
েধায়ােমাছা, বজর্য্ অপসারণ, লি�র বয্াপাের কী করেত হেব এবং অনয্ানয্ দরকাির তথয্
স�েকর্ আেরা িবশদ িনেদর্ শনা রেয়েছ

িশশেদর সােথ বাস করা
আমরা অবিহত আিছ েয আপিন যিদ িশশেদর সােথ বসবাস কেরন তাহেল এই সম� বয্ব�াগেলা
েমেন চলা স�ব হেব না, তেব আপনার �মতার সবটু কু িদেয় পরামশর্িট অনুসরণ করেত থাকুন।
আমরা এখন পযর্� যা েদেখিছ তােত েকািভড-১৯ আ�া� িশশরা কম গরতরভােব আ�া� হয়
বেল মেন হে�। তবুও আপনার পিরবােরর সকল সদসয্ এই িনেদর্ শনািট অনুসরণ করেছ তা িনি�ত
করেত আপনার যথাসাধয্ েচ�া করা জররী।
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আপনার বা আপনার পিরবােরর েকােনা সদেসয্র েমিডেকল পরামেশর্ র �েয়াজন হেল
যিদ আপনার অসু�তা বা আপনার পিরবােরর েয েকােনা সদেসয্র অসু�তা েবিশ খারাপ হেত
থােক তাহেল অিবলে� িচিকৎসা সং�া� পরামশর্ েনওয়ার জনয্ েযাগােযাগ করন। যিদ এিট জরির
অব�া না হয়, তাহেল এনএইচএস 111 অনলাইন েকািভড-১৯ সািভর্ স -এর সে� েযাগােযাগ
করন। যিদ আপনার কােছ ই�ারেনট অয্াে�স না থােক, তাহেল আপনার এনএইচএস 111 -এ কল
করা উিচত।
যিদ েকান েমিডেকল ইমােজর্ি� হয় এবং আপনার একিট অয্া�ুেল� ডাকার �েয়াজন হয়, তাহেল
999 ন�ের ডায়াল করন এবং কল হয্া�লার বা অপােরটরেক জানান েয আপনার বা আপনার
আত্মীেয়র েকািভড-১৯ এর উপসগর্ রেয়েছ।
আপিন এবং পিরবারিটর বািড়েত থাকাকালীন সম� রিটন েমিডেকল এবং েড�াল
অয্াপেয়�েম�গেলা সাধারণত বািতল করা উিচত। আপিন যিদ উি�� হন অথবা েহাম
আইেসােলশেন থাকাকালীন আপনােক বয্ি�গতভােব উপি�ত হেত বলা হয়, তেব �থেমই তােদর
�ারা �দত্ত ন�র বয্বহার কের আপনার েমিডেকল ক�াে�র সােথ এিট িনেয় আেলাচনা করন
(উদাহরণ�রপ, আপনার িজিপ বা েডি��, �ানীয় হাসপাতাল বা আউটেপেশ� সািভর্ স)।

বািড়েত থাকাকালীন আপনার সু�তার িদেক ল�য্ রাখা
আমরা জািন েয িকছু েলাকেদর জনয্ দীঘর্ েময়ােদ বাসায় থাকা কিঠন, হতাশাজনক হেত পাের ও
একাকী� েবাধ হেত পাের এবং এও জািন েয আপিন বা আপনার পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্রা
হয়েতা এখন এমনিটই েবাধ করেছন। এটা িবেশষভােব চয্ােলি�ং হেত পাের যিদ আপনার কােছ খুব
একটা জায়গা না থােক বা েকান বাগােন যাওয়ার সুেযাগ না থােক।
আপনার শরীেরর সােথ সােথ আপনার মেনর যত্ন েনয়ার কথা মেন রাখা এবং �েয়াজন হেল
সহায়তা �হণ করা গর�পূণর্। েফােন বা েসাশয্াল িমিডয়ােত আপনার পিরবার এবং ব�ু েদর সে�
েযাগােযাগ বজায় রাখুন। সহায়তা এবং তেথয্র এমন সকল উৎসও রেয়েছ যা উপকারী হেত পাের,
েযমন ধরন এভির মাই� ময্াটাসর্ ওেয়বসাইট।
বাসায় থাকাকালীন সমেয় আপিন কী কী করেত পােরন িচ�া করন। এক স�াহ বা তারও েবিশ
সময় ধের ঘের থাকা েলােকরা রা�া করা, বই পড়া, অনলাইন লািনর্ং এবং মুিভ েদখার মেতা
কাজকেমর্ িনেজেদরেক বয্� েরেখেছন। আপিন যিদ যেথ� ভাল েবাধ কেরন, তেব আপনার বািড়র
মেধয্ হালকা বয্ায়াম করেত পােরন।
৭০ বছর বা তার েবিশ বয়সী, বা ি�িনকয্ািল দুবর্ল, এবং উপসগর্হীন পািরবািরক সদসয্েদর জনয্,
পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্েদর সং�শর্ যথা স�ব এিড়েয় চলা জররী ৭০ বছর বা তার েবিশ
বয়সী বা ি�িনকয্ািল দুবর্ল বয্ি�েদর িবষেয় উপের থাকা িনেদর্ শনা েদখুন।
তারা যা করেছন তা করা েকন এতটা গর�পূণর্ েস কথা িনেজেদরেক মেন করােনা অেনক
েলােকর কােছ উপকারী বেল মেন হেয়েছ। আশা করিছ, আপনার পিরবােরর েকউ সামানয্ ল�ণ
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ছাড়া আর িকছু ই অনুভব করেবন না, তেব িকছু েলাক েকািভড-১৯ �ারা গরতরভােব �িত��
হেয়েছন। ঘের থাকার মাধয্েম আপিন আপনার ব�ু -বা�ব ও পিরবার এবং আপনার কিমউিনিটর
অনয্ানয্ েলাকেদর সুরি�ত রাখেত সহায়তা করেছন, েসই সােথ এনএইচএস-এ যােত অিতির� িভড়
না হেয় যায় তা িনি�ত করেছন।
মেন রাখেবন েয আপনার িব�� েলাকেদর সে� আপনার উে�গগেলা েশয়ার করােত েকােনা সমসয্া
েনই এবং আপিন হয়েতা এর মাধয্েম তােদরেকও সহায়তা করেত পােরন। অথবা আপিন এনএইচএস
কতৃর্ ক সুপািরশকৃ ত েহ�লাইন বয্বহার করেত পােরন।
আেরা েদখুন েকািভড-১৯ এর মানিসক �া�য্ এবং সু�তার িদকগেলার িবষেয় জনসাধারেণর জনয্
িনেদর্ শনা।
েসলফ-আইেসােলশনেক আেরা সহজ কের তু লেত সাহাযয্ করেব এমন িকছু িজিনস আপিন করেত
পােরন। এেত অ�ভুর্ � রেয়েছ:
•

•
•
•

•

•
•

•

•

আইেসােলশেনর পুেরা সময়কােল ঘের থাকেত পারার জনয্ আপনার কী কী �েয়াজন হেব তা
িনেয় আেগ েথেকই পিরক�না করা এবং িচ�া করা - আপনার বািড়েত যােদর বয়স ৭০ বা
তার েবিশ, অথবা ি�িনকয্ািল দুবর্ল তােদর বয্াপাের িবেবচনা করা এবং পিরক�না করা
বািড়েত থাকাকালীন আপনার েয িজিনসগেলার �েয়াজন হেব েসগেলা েপেত সহেযািগতার
অনুেরাধ করার জনয্ আপনার চাকিরদাতা, ব�ু -বা�ব এবং পিরবােরর সােথ কথা বলা
�িতেবশী, �ু ল, চাকিরদাতা, েকিম�, এনএইচএস 111 -এর েফান ন�র সহ একিট েযাগােযাগ
তািলকা ৈতির করা
এই সমেয়র মেধয্ আপনার �েয়াজন হেব এমন খাবার এবং অনয্ানয্ �বয্ািদ, েযমন ঔষধ
কীভােব আপিন েপেত পােরন েস স�েকর্ িচ�াভাবনা এবং পিরক�না করা। স�ব হেল
অনলাইন শিপং অয্াকাউ� েসট আপ করা
ব�ু -বা�ব বা পিরবারেক আপনার �েয়াজনীয় িজিনসপ� পাঠােত বলা বা িজিনসপ� অনলাইেন
অডর্ার করা, তেব িনি�ত করেবন েয িজিনসপ�গেলা যােত আপনার েদারেগাড়ায় েছেড় যায়
যা আপিন পের বাসায় িনেয় আসেত পােরন।
আপিন েফােন বা েসাশয্াল িমিডয়ার মাধয্েম ব�ু -বা�ব এবং পিরবােরর সােথ েযাগােযাগ
রাখেছন তা িনি�ত করা
বািড়েত থাকাকালীন আপিন েয কাজগেলা করেত পােরন েসগেলা িনেয় ভাবা – িনজ িনজ
বাসায় েয সকল েলােকরা সফলভােব এই েময়াদিট কািটেয়েছন তারা নানা কাজকেমর্র মেধয্
িনেজেদরেক বয্� েরেখেছন েযমন রা�া করা, বই পড়া, অনলাইন লািনর্ং এবং মুিভ েদখা।
পুেরা ১৪ িদেনর জনয্ পিরক�না করা, েযমন েমক-িশফট কয্ােল�াের, যা অেনেকই উপকারী
বেল মেন কেরন - আপিন কী করেবন উদাহরণ�রপ, যিদ আপনার পিরবােরর েকউ অতয্�
খারাপ েবাধ কের েযমন �াস িনেত সমসয্া হওয়া, েসিট আেগ েথেকই পিরক�না করা আপনার
জনয্ উপকারী হেত পাের
মেন রাখা েয আপিন যখন িকছু টা ভাল েবাধ করেছন তখন শারীিরক বয্ায়াম আপনার
সু�তার জনয্ উপকারী হেত পাের – আপনােক ঘের হালকা বয্ায়াম করেত সহায়তা করেত
পাের এমন অনলাইন �াস বা েকাসর্ খুঁেজ েদখুন

সােপাটর্ বাবল সমূহ
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আপিন যিদ পিরবােরর একমা� �া�বয়� বয্ি� হন – অনয্ভােব বলেত েগেল, একাকী বসবাসকারী
�া�বয়� বয্ি�গণ বা শধুমা� িনভর্ রশীল িশশেদরেক িনেয় বসবাসকারী – তাহেল আপিন এখন
অনয্ একিট পিরবােরর সােথ একিট সােপাটর্ বাবল ৈতির করেত পােরন। সােপাটর্ বাবেল থাকা সকল
বয্ি�, ২ িমটার দূর� বজায় না েরেখই এেক অেনয্র বাসায় সময় কাটােত পারেবন, সারা রাত
থাকেতও পারেবন। আপনার একিট সােপাটর্ বাবল শধুমা� অনয্ একিট পিরবােরর সােথ ৈতির করা
উিচত। একবার ৈতির হেয় েগেল, আপনার সােপাটর্ বাবেলর সদসয্েদর পিরবতর্ ন করা উিচত নয়।
বাবল ৈতির করা স�েকর্ আরও তথয্ আপনার পিরবােরর বাইের েলাকজনেদর সে� েদখা
করার িনেদর্ শনা েথেক পাওয়া েযেত পাের।
যিদ আপনার সােপাটর্ বাবেলর েকান সদেসয্র - আপনার িনেজর পিরবােরর কােরা অথবা যােদর
সােথ আপিন বাবল ৈতির কেরেছন েসই পিরবােরর কােরা - ল�ণ েদখা েদয় বা কেরানা ভাইরাস
েট� পিজিটভ হয়, তাহেল আপনােদর সবাইেক অবশয্ই পিরবারগেলার জনয্ বািড়েত থাকার
িনেদর্ শনা অনুসরণ করেত হেব এবং ১৪ িদেনর জনয্ আইেসােলশেন থাকেত হেব।
মুেখর আ�াদন
সিঠকভােব বয্বহার করা হেল, মুেখর আ�াদন কেরানাভাইরােসর (েকািভড১৯) সং�মণ �াস কের অনয্েক র�া করেত সহায়তা করেত পাের।
আপনার যিদ স�াবয্ বা িনি�ত কেরানাভাইরাস (েকািভড১৯) হেয় থােক এবং আপিন অনয্েদর সােথ বসবাস কেরন, তেব পিরবােরর অনয্ সদসয্েদর সং�
েশর্ আসা এড়ােনা ছাড়াও বািড়র েশয়ার করা অংশগেলােত সময় বয্য় করার সময় আপিন বািড়র
িভতের মুেখর আ�াদন যতটা স�ব রাখার িবষয়িট িবেবচনা করেবন। উপসগর্গেলা শর হওয়ার
পের আপনােক অবশয্ই কমপে� ১০ িদেনর জনয্ বািড়েত থাকেত হেব আর মুেখর আ�াদন পরা
এিটেক �িত�াপন কের না।
মুেখর আ�াদন বয্বহােরর উপর আরও িনেদর্ শনা উপল� রেয়েছ িকভােব আপনার িনেজর জনয্ মু
েখর আ�াদন ৈতির করার িনেদর্ শনা েত।
েসলফ-আইেসােলট করেছন এমন সকল েলাকজনেদর, এবং তােদর পিরবােরর সদসয্েদর, অবশয্ই
িডসেপােজবল মুেখর আ�াদনগেলােক ডাবল বয্াগ করা উিচত এবং ৭২ ঘ�ার জনয্ েকাথাও ে�ার
করার পর েসগেলােক একিট ‘�য্াক বয্ােগ’ েরেখ আবজর্না েফলার পাে� েফেল েদওয়া উিচত।

েসলফ-আইেসােলশন এবং পািরবািরক আইেসােলশেনর সমাি�
েসলফ-আইেসােলশেনর সমাি�
যিদ আপনার েকািভড-১৯-এর উপসগর্সমূহ িছল তাহেল আপিন ১০ িদেনর পর আপনার েসলফ-আইেসােলশন সমা�
করেত পােরন এবং আপনার সাধারণ রিটেন িফের েযেত পােরন যিদ আপনার কািশ অথবা অয্ােনাসিময়া (আপনার
�াভািবক �াদেবাধ বা �াণশি� েলাপ বা পিরবিতর্ ত হওয়া) ছাড়া েকানও অনয্ উপসগর্ েনই। যিদ আপনার এখনও
উ� তাপমা�া আেছ তাহেল েসলফ-আইেসােলট করেত থাকুন এবং িচিকৎসাগত পরামশর্ স�ান করন।
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১০ িদন পর, আপনার যিদ েকবল কািশ বা অয্ােনাসিময়া েথেক থােক, তাহেল আপনার েসলফআইেসােলশন চািলেয় যাওয়ার �েয়াজন েনই। কারণ সং�মণ চেল যাওয়ার পরও কািশ বা
অয্ােনাসিময়া কেয়ক স�াহ ধের �ায়ী হেত পাের। আপিন অসু� হেয় পড়ার �থম িদন েথেক এই
৭ িদেনর েময়াদ শর হয়
যিদ আপনার অসু�তার েবাধ বহাল থােক এবং এর মেধয্ িচিকৎসার পরামশর্ না িনেয় থােকন,
তাহেল আপনার এনএইচএস 111 অনলাইন েকািভড-১৯ সািভর্ স বয্বহার করা উিচত। আপনার
ই�ারেনট অয্াে�স না থাকেল, এনএইচএস 111 -েক কল করন। জরির েমিডেকল অব�ার জনয্
৯৯৯ ডায়াল করন।
পািরবািরক আইেসােলশেনর সমাি�
১০ িদন পর, যিদ অসু� হওয়া �থম বয্ি�িট ভাল েবাধ কেরন এবং কািশ বা অয্ােনাসিময়া
(তােদর �াদ বা গে�র �াভািবক অনুভূিত েলাপ পাওয়া বা পিরবিতর্ ত হওয়া) ছাড়া অনয্ েকান
উপসগর্ না থােক তাহেল তারা তােদর �াভািবক রিটেন িফের েযেত পােরন।
পিরবােরর অনয্ সকেল যারা সু� আেছন, তারা ১৪ িদন পর তােদর আইেসােলশন েশষ করেবন।
১৪ িদেনর েময়াদ েসই িদন েথেক শর হয় েযই িদন েথেক আপনার বাসার �থম বয্ি�িট অসু�
হেয় পেড়ন। পিরবােরর েযসব েলােকরা ১৪ িদন পরও সু� থােকন তােদর সং�মণ হওয়ার
স�াবনা কম।
পিরবােরর েকউ যিদ ১৪ িদেনর সময়কােলর মেধয্ অসু� হেয় পেড় তেব তােদর েকািভড-১৯
আেছ িকনা তা েদখেত একিট েটে�র বয্ব�া করেত হেব। যিদ তােদর েটে�র ফলাফল পিজিটভ
হয়, তাহেল তােদরেক অবশয্ই েকািভড-১৯ এর উপসগর্যু� েলাকেদর জনয্ িনধর্ািরত একই পরামশর্
অনুসরণ করেত হেব – অথর্াৎ, তােদর ল�ণ েদখা েদওয়ার ১০ িদন পর, যিদ তারা ভাল েবাধ
কেরন এবং কািশ বা অয্ােনাসিময়া ছাড়া অনয্ েকান উপসগর্ না থােক তাহেল তারাও তােদর
�াভািবক রিটেন িফের েযেত পারেবন। তেব, যিদ তােদর েটে�র ফলাফল েনেগিটভ হয়, তাহেল
তােদরেক অবশয্ই পিরবােরর অংশ িহেসেব পুেরা ১৪ িদেনর আইেসােলশন চািলেয় েযেত হেব।
কােরা যিদ ১৪ িদেনর পািরবািরক আইেসােলশেনর সময়কােলর েশেষর িদেক েকািভড-১৯ এর
ল�ণগেলা েদখা েদয় (উদাহরণ�রপ, ১০ম িদন বা এর পের), তাহেলও পিরবােরর জনয্
আইেসােলশেনর সময়কাল বাড়ােনার �েয়াজন েনই। েকবলমা� নতু নভােব েকািভড-১৯ এর ল�ণ
েদখা েদওয়া বয্ি�র কমপে� আেরা ১০ িদন বািড়েত থাকেত হেব এবং তােদর েকািভড-১৯ আেছ
িকনা তা েদখেত একিট েটে�র বয্ব�া করেত হেব।
১৪ িদন সময়কােলর েশেষ, পিরবােরর যারা অসু� হনিন তারা িনেজেদর �াভািবক রিটেন িফের
েযেত পােরন।
পিরবােরর েকািভড-১৯ এর উপসগর্যু� েকান বয্ি�র যিদ উ�িতর েকান ল�ণ না থােক এবং
ইিতমেধয্ িচিকৎসার পরামশর্ না িনেয় থােকন, তাহেল তােদর এনএইচএস 111 অনলাইন েকািভড-
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১৯ সািভর্ স বয্বহার করা উিচত। তােদর ই�ারেনট অয্াে�স না থাকেল, এনএইচএস 111 -েক কল
করা উিচত। জরির েমিডেকল অব�ার জনয্, তােদর 999 ডায়াল করা উিচত।
সং�মণ েথেক েসের ওঠার পেরও, িকছু েলােকর মেধয্ কািশ বা অয্ােনাসিময়া (�াদ বা গে�র
�াভািবক অনুভূিত েলাপ পাওয়া বা পিরবিতর্ ত হওয়া) কেয়ক স�াহ ধের থাকেত পাের। একটানা
কািশ বা অয্ােনাসিময়ার অথর্ এই নয় েয কাউেক ৭ িদেনর েবিশ সময় ধের েসলফ-আইেসােলশেন
থাকেত হেব।

িপএইচই পাবিলেকশন েগটওেয় ন�র: GW-1388
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