ক োভিড-১৯: ররোনোিোইরোস মহোমোভরর সমরে
অরযেভিভিেোর ব্েব্স্থোপনোর জনে ভনরদে শনো
১১ই আগস্ট ২০২০ তোভররে হোলনোগোদ

রো হরেরে

এটি এ টি জোতীে ভনরদে শনো। যভদ আপনোর অঞ্চরল স্থোনীে সীমোব্দ্ধতো ভব্দেমোন থোর
তোহরল অনুগ্রহ রর স্থোনীে ল ডোউন সম্পভ ে ত তথে কদেুন।
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কী পরিবরতিত হয়েয়ে
স্বোস্থে সুরক্ষো ভব্ভিমোলো ২০২০ এব্ং দে কহলথ প্ররে শন ( ররোনোিোইরোস, ওেোভরং কেস
িোভরংস ইন অেো ভররলরিন্ট কেস) (ইংলেোন্ড)(সংরশোভিত) রুরগলশন্স ২০২০ অনুসোরর
এই ভনরদে শনোটির হোলনোগোদ রো হরেরে।
পভরব্তে রন ভনম্নভলভেত ভব্ষেোব্লী অযিুে ক্ত ররেরে:
পভরব্োর এব্ং ব্ন্ধুরদর উিের অরযেভিভিেোরত উপভস্থত থো োর অনুমভত কদওেো
হরেরে
অরযেভিভিেোরত েজন কলো উপভস্থত থো রত পোরর
কশো োতে ব্েভক্তরদরর তোরদর ব্োসোর কথর সোরোরোভি ব্েোভপ দূরর থো োর অনুমভত
কদওেো হরেরে
অরযেভিভিেোর স্থোরনর সুরক্ষো ব্েব্স্থোপনো
যোরদর ক োভিড-১৯ এর উপসগে ররেরে তোরদর জনে কসলে আইরসোরলশরন যোব্োর
ব্োিেব্োি তো পভরব্তে ন হরে ১০ ভদন (পূরব্ে ভেল ৭ ভদন) হরেরে
উপোসনোলে, শব্দোরহর স্থোন ও অরযেভিভিেোর স্থোরনর চ্েোরপরলর অিেযরর কেস
িোভরং এর ব্োিেব্োি তো পভরব্তে ন
এই ভনরদে শনোটি সোিোরণ প্র ৃ ভতর এব্ং এেোর শুিুমোি ভনরদে শনো ভহরসরব্ ব্েব্হোর রো
উভচ্ত এব্ং যভদ ক োনও প্ররযোজে আইন (স্বোস্থে এব্ং সুরক্ষো আইন সহ) ও এই
ভনরদে শনোর মরিে দ্বরের পভরভস্থভত কদেো কদে তোহরল প্ররযোজে আইন ভব্দেমোন থো রব্।
এই ভনরদে শনোটি ইংলেোরন্ড প্ররযোজে হে।

প্রধান নীরতসমূহ
এই পরোমশেটি এমন স ল কলো রদর সহোেতো রোর জনে ততভর রো হরেরে যোরো
ররোনোিোইরোস (র োভিড-১৯) মহোমোরী চ্লো োলীন সমরে কয ক োনও োররণ হওেো
মৃতুের অরযেভিভিেোর ব্েব্স্থোপনো ব্ো পভরচ্োলনোর োরজ জভিত ররেরেন।
এই ভনরদে শনোটির

ততভর

রো হরেরে এগুরলো সুভনভিত

রোর জনে কয:

কশো োতে ব্েভক্তরদর সরে কযন সংরব্দনশীলতো ও মযেোদোপূণি
ে োরব্ এব্ং সম্মোরনর সোরথ
ব্েব্হোর রো হে
অরযেভিভিেো ব্েব্স্থোপনোর োরজ জভিত কশো োতে ব্েভক্ত এব্ং মীরদরর কযন
সংিমরণর পভরহোযে ঝুুঁ ভ কথর সুরভক্ষত রোেো হে।
ভনরেোগ তে ো ও ব্েব্সো এব্ং মীরদর জনেএব্ংরসই সরেজনসোিোররণর জনে মৃত ব্েভক্তরদর
কদেোরশোনো রোসম্পর ে ভনরদে শনো উপলব্ধ আরে এব্ং এনএইচ্এস কেস্ট অেোন্ড কেস
কপ্রোগ্রোরমর ভব্ষরে অভতভরক্ত ভনরদে শনো এব্ং তথে ও উপলব্ধ আরে।
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এই ভনরদে শনোটি পযেোরলোচ্নোর অিীরন ররেরে এব্ং পভরব্তে নশীল পভরভস্থভত অনুযোেী এেোর
হোলনোগোদ রো হরত পোরর।

আপনাি কী জানাি প্রয়োজন িয়েয়ে
ভনম্নব্ভণেত ভনরদে শনোর উরেশে হরে কশো োতে ব্েভক্তরদর উপযুক্তিোরব্ কশো প্র োশ রোর
চ্োভহদো এব্ং তোর পোশোপোভশ ক োভিড-১৯ সংিমণ েিোরনোর সম্ভোব্নো হ্রোস রোর
প্ররেোজরনর মরিে এ টি িোরসোমে ব্জোে রোেো। ভমউভনটি, সংগঠন এব্ং কলো রদরর
রঠোরিোরব্ পরোমশে কদওেো হরে কয মৃত ব্েভক্তর প্রভত শ্রদ্ধো জোনোরনোর জনে এ ভিত
কশো োতে ব্েভক্তরদর মোরঝ ক োভিড-১৯ সংিমণটি েভিরে পিোর ঝুুঁ ভ হ্রোস রোর জনে
কযন উপযুক্ত পদরক্ষপ গ্রহণ রো হে এব্ং এরত ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ দুব্েল অথব্ো
ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল এব্ং মোরোত্ম অসুস্থতোে আিোয হওেোর ঝুুঁ ভ রত থো ো
কলো রদর সুরক্ষোর প্রভত ভব্রশষিোরব্ মরনোরযোগ কদওেো উভচ্ত।
আপভন যেন কশো জোনোরত এ ভিত হরব্ন তেন আপনোর প্রিোন ভচ্যো থো রব্
িোইরোসটির সংিমরণর ঝুুঁ ভ
মোরনোর। ভব্ভিন্ন ব্োসোর কলো জন এ রি কমলোরমশোর েরল
এই ঝুুঁ ভ টি কব্রি যোে। এ টি ব্োসো ব্োভি ব্লরত ব্ুঝোে কযসব্ কলো জন সচ্রোচ্র এ ই
েোরদর নীরচ্ ব্সব্োস ররন এব্ং সুরযোগ সুভব্িোগুরলো আপনোর সোরথ িোগোিোভগ ররন।
আপনোর পভরব্োররর যভদ এমন ক োরনো সদসে থোর ভযভন সোিোরণত আপনোর সোরথ
ব্সব্োস ররন নো তোহরল এরক্ষরি তোর অনে এ টি ব্োসোর কলো ভহরসরব্ িরো হরব্।

এই পদরক্ষপগুরলোর মরিে অযিুে ক্ত ররেরে:
ভনভিত রো কয ঘেনোস্থরলর ক্ষমতো এব্ং উপভস্থত কলো রদর সংেেো ভনরে কযন
উপযুক্তিোরব্ ভব্রব্চ্নো রো হে যোরত মোনুষজরনর মরিে সোমোভজ দূরত্ব ( মপরক্ষ
২ ভমেোর অথব্ো ৩ িোপ) ব্জোে রোেো কযরত পোরর। ঘেনোস্থরলর ব্েব্স্থোপনোর িোরগ
অভতভরক্ত ভব্শদ ভব্ব্রণ কদেুন।
কশো জোনোরত আসো কলো রদরর কেস িোভরং পরোর ভব্ষেটি মরন ভররে কদেো
ভনভিত রো। কশো জোনোরত আসো কলো জরনর জনে সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেোর
অিেোরে আরও ভব্স্তোভরত কদেুন।
মৃত ব্েভক্তর োরের ব্ন্ধু এব্ং পভরব্োররর পভরভমত সংেে কলো জন উপভস্থত থো রত
পোররন, যভদও অরযোিভিেোর অনুষ্ঠোরন ৩০ জরনর কব্শী কলো সমোগম উভচ্ত হরব্
নো। এেোিো আগত কলো জরনর সংেেো স্থোনটির িোরণ ক্ষমতোর মরিে হরত হরব্ যোরত
রর রঠোরিোরব্ সোমোভজ দুরত্ব ব্জোে রোেো যোে। ভ েু কক্ষরি কলো জরনর সংেেো
৩০ জরনরও ম হরত পোরর। কিনুে ব্েব্স্থোপনো সংিোয অিেোরে আরও তথে কদেুন।
ভনরজ ক োন উপসরগে আিোয নো হওেোর সরেও তোরদর পভরব্োরর ব্ো সোরপোেে ব্োব্রল
ক উ ক োভিড-১৯-এর উপসগে ভনরে অসুস্থ হরে পিোর োররণ ব্ো এনএইচ্এস কেস্ট
অেোন্ড কেস তৃে কদওেো পরোমশে অনুসোরর কসলে-আইরসোরলশরন ররেরেন এমন
স ল কশো োতে ব্েভক্তরো যভদ চ্োন তোহরল তোরদরর অরযেভিভিেোরত উপভস্থত থো োর
জনে সহোেতো রো উভচ্ত তরব্ সংিমরণর ঝুুঁ ভ হ্রোস রোর জনে উপযুক্ত
ব্েব্স্থোপনোর পদরক্ষপ গ্রহণ রো অপভরহোযে।

ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ দুব্েল ব্ো ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল ব্রল গণে রো হে এমন
স ল কশো োতে ব্েভক্তরদরর ও উপভস্থত থো োর জনে সহোেতো রো উভচ্ত তরব্
সংিমরণর ঝুুঁ ভ হ্রোস রোর জনে উপযুক্ত ব্েব্স্থোপনোর পদরক্ষপ গ্রহণ রো
অপভরহোযে।
ক োভিড-১৯ উপসরগে (নতু ন এ েোনো োভশ ব্ো েুব্ কব্ভশ জ্বর ভ ংব্ো তোরদর
স্বোিোভব্ স্বোদরব্োি ব্ো ঘ্রোণশভক্ত কলোপ ব্ো পভরব্ভতে ত হওেো) আিোয ক োন কশো োতে
ব্েভক্তর অরযেভিভিেোরত উপভস্থত থো ো ভনভষদ্ধ ক ননো তোরো অনেরদর জনে ঝুুঁ ভ র
সৃভি ররন; দূরব্তী অব্স্থোন কথর অংশগ্রহণ রোর ভব্ষরে ভব্রব্চ্নো রো উভচ্ত।
কসলে-আইরসোরলে (গত ১৪ ভদরন) রোর প্ররেোজন কথর অব্েোহভতপ্রোপ্ত নে এমন
কদশগুরলো কথর কয সমস্ত কশো োতে ব্েভক্ত ইংলেোরন্ড এরসরেন তোরো অরযেভিভিেোরত
উপভস্থত থো রত পোররন
অরযেভিভিেোরত যোওেো ব্ো আসোর সমে কশো োতে ব্েভক্তরদর অব্শেই সোমোভজ দূরত্ব
ব্জোে রোেোর পরোমশে কমরন চ্লো উভচ্ত অরযেভিভিেোরত যোওেো-আসো সম্পভ ে ত
িোগ কদেুন
অরযেভিভিেোর পূরব্ে এব্ং পররর আচ্োর অনুষ্ঠোনগুরলোরত সত ে এব্ং সুরভক্ষত (সোমোভজ
দূরত্ব ব্জোে রোেো) থো োর ভনরদে শনো অনুসোরর অনুভষ্ঠত রো কযরত পোরর। তরব্
পভরব্োররো হেরতো ক োন উদযোপন ব্ো স্মরণ পভররষব্োর এমন এ টি সমরের জনে
মুলতু ভব্ রোর ভব্ষরে ভব্রব্চ্নো ররত পোররন যেন সোমোভজ ভনরষিোজ্ঞোগুরলোর তু রল
কনওেো হরব্ এব্ং যেন স রল ভনরোপদিোরব্ উপভস্থত থো রত পোররব্ন এব্ং তোরদর কশো
প্র োশ ররত পোররন।
ক োন ভজভনসর আইনসম্মত ভহরসরব্ গণে রো হে তো জোনোর জনে আপনোর
ভব্রশষিোরব্ ভব্ভিমোলো কদেো উভচ্ত (ভব্স্তোভরত তরথের জনে এই ভনরদে শনোর কশরষর ভদ
কদেুন)
সত ে এব্ং সুরভক্ষত (সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেো) থো োর ভনরদে শনোে অভতভরক্ত তথে
উপলব্ধ আরে।

পটভূ রম
মৃতুে কয োররণই হ নো ক ন, ক োরনো ভপ্রেজরনর মৃতুে ঘেোর পর পভরব্োর এব্ং
ভমউভনটিগুরলো এ ভিত হরল ক োভিড-১৯ েিোরনোর ব্ভিেত ঝুুঁ ভ থোর । যভদও এই
আচ্োর অনুষ্ঠোন এব্ং সমোরব্শগুরলোর গুরুত্বর স্বী োর রো হে, তব্ুও দৃঢ়িোরব্ পরোমশে
কদওেো হে কয সংিমণ েিোরনোর সম্ভোব্নো হ্রোস রোর জনে ভনম্নব্ভণেত ভনরদে শনোে
ভব্স্তোভরতিোরব্ উভিভেত ভিেো লোপগুরলো কযন যথোযথিোরব্ কমরন চ্লো হে, ভব্রশষ রর
ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ দুব্েল এব্ং ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল কলো রদর জনে যোরদর
মোরোত্ম িোরব্ অসুস্থতোে আিোয হওেোর ঝুুঁ ভ ররেরে।
সরেহিোজন ব্ো ভনভিতিোরব্ ক োভিড-১৯ আিোয হরে মৃত ব্েভক্তরদর কক্ষরি এেো
স্বী োর রো হে কয মৃত ব্েভক্তর পভরব্োররর সদসেরো হেরতো ইভতমরিে করোগটি
চ্লো োলীন সমরে ক োভিড-১৯ সংস্পরশে এরসরেন। তোর সরেও ক োন নতু ন সংস্পরশের
সম্ভোব্নো হ্রোস রোর জনে উপযুক্ত পদরক্ষপ গ্রহণ রোর প্ররেোজন ররেরে ভব্রশষিোরব্
কসই স ল কক্ষরি কযেোরন পভরব্োররর সদসেগণ ব্েতীত অনেোনে ব্েভক্তরো এব্ং মোরোত্ম
করোরগর ঝুুঁ ভ রত ররেরেন এমন স ল ব্েভক্তরো িোইরোরসর সংস্পরশে আসরত পোররন।

সর োর পরোমশে ভদরেরে কয অরযেভিভিেোর পভররষব্োগুরলো অব্েোহতিোরব্ চ্লমোন থো রব্
এব্ং সর োর দ্বোরো স্থোনীে তৃে পক্ষরদর ভন ে অনুররোি জোনোরনো হরেরে কয তোরো কযন
এই পভররষব্োটির সহজতর রোর পদরক্ষপ ভনরে ভব্রব্চ্নো ররন।
অরযেভিভিেোরত প্র ৃ তপরক্ষ কশো োতে ব্েভক্তরো অব্েোহতিোরব্ উপভস্থত থো রত পোররন তরব্
এেো গুরুত্বপূণে কয উপভস্থত ব্েভক্তরো এই ভনরদে শনো এব্ং ভব্ভিমোলো কমরন চ্রলন।
অরযেভিভিেোর ব্েব্স্থোপনোর জনে দোভেত্বপ্রোপ্ত সংগঠনরো যোরত পভরব্োররদর চ্োভহদো এব্ং
ইেোগুরলোর পূরণ ররত পোররন তো সুভনভিত রোর জনে, এেো অতেয গুরুত্বপূণে কয
অরযেভিভিেোগুরলোর কযন ভব্লভিত নো রো হে। আমরো ব্ুঝরত পোভর কয ভপ্রেজনরদর
হোভররেরেন এমন স ল পভরব্োর এব্ং ব্ন্ধুরদর জরনে অযেভিভিেোর ব্েব্স্থোপনোগুরলো
রতোেো ঠিন হরব্ ভ ন্তু তো সরেও ক োভিড-১৯'এর চ্েোরলঞ্জগুরলোর সরে অব্েোহতিোরব্
সোমোল কদওেোর পোশোপোভশ প্রতেোভশত িভব্ষেরত ব্তে মোন ভনরদে শনোটি ভব্দেমোন থো রব্।

কক উপরিত থাকয়ত পায়ি??
কশো প্রভিেো এব্ং সংভিি আনুষ্ঠোভন ও অনোনুষ্ঠোভন আচ্োর অনুষ্ঠোন যোর মোিেরম
আমরো ভপ্রেজনরদরর হোরোরনোর কশো প্র োশ ভর সব্ ভ ন্তু কশো োতে ব্েভক্তরদর স্বোস্থে
এব্ং লেোরণর জনে গুরুত্বপূণে। এই প্রভিেোরত যভদ ক োন িররনর ব্োিোর সৃভি হে কদেো
কগরে কয কশো োতে ব্েভক্তর শোরীভর এব্ং মোনভস স্বোরস্থের উপর তোর সম্ভব্ত
কনভতব্োচ্ প্রিোব্ পিরত পোরর।
পরোমশে কদওেো হরে কয মৃত ব্েভক্তর পভরব্োর এব্ং ব্ন্ধুরদর পভরভমত সংেেো কযন
অরযেভিভিেোরত যোন এব্ং কসেোরন উপভস্থত থোর ন। ব্োসো কথর সোরোরোভি ব্েোভপ দূরর
থো োর অনুমভত ও কদওেো হরেরে তরব্ পরোমশে কদওেো হরে কয আপনোর শুিুমোি
আপনোর ভনরজর পভরব্োর ব্ো সোরপোেে ব্োব্রলর সরে থো ো উভচ্ত অথব্ো অনে এ টি
পভরব্োররর সদসেরদর সরে থো ো উভচ্ত (রযরক্ষরি সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেো
অপভরহোযে)।
ইংল্যায়েি বাইয়ি কথয়ক এয়সয়েন এমন সকল্ ক াকাতি মানুষজন
ইংলেোরন্ড আসরেন এমন স ল কশো োতে ব্েভক্ত যোরো কসলে-আইরসোরলে (গত 14 ভদরনর
মরিে) রোর প্ররেোজন কথর অব্েোহভতপ্রোপ্ত নে এমন কদশগুরলো কথর ইংলেোরন্ড এরসরেন
তোরদরর অব্েহভতপ্রোপ্ত নে কদশটিরত তোরদর কশষ ভদন কথর ১৪ ভদরনর জনে কসলেআইরসোরলে ররত হরব্। তরব্ সহোনুিূভতশীল ভিভি সহ ভ েু সীভমত পভরভস্থভতরত এই
কশো োতে ব্েভক্তরো তোরদর কসলে-আইরসোরলশরনর স্থোন কেরি ব্োইরর কযরত পোররন। এরত
অরযেভিভিেোরত উপভস্থত থো ো অযিুে ক্ত ররেরে।
অরযেভিভিেোরত উপভস্থত থো োর জনে এই কশো োতে ব্েভক্তরো তোরদর কসলেআইরসোরলশরনর স্থোন কেরি ব্োইরর কযরত পোররন এব্ং অনেথোে প্রতেোভশত রো হে কয
তোরো ১৪ ভদরনর ব্োদব্োভ কমেোরদর জনে কসলে-আইরসোরলে ররব্ন যভদ নো অনেোনে
ব্েভতিম প্ররযোজে হে।

কে সব ক াকাতি বযরিয়েি ময়ধয উপসর্ি িয়েয়ে
ক োভিড-১৯-এর উপসরগে (নতু ন এ েোনো োশো ব্ো কব্ভশ উচ্চ জ্বর ভ ংব্ো তোরদর
স্বোদরব্োি ব্ো ঘ্রোণশভক্ত কলোপ ব্ো পভরব্ভতে ত হওেো) আিোয কয ক োনও ব্েভক্তর
অরযেভিভিেোরত উপভস্থত থো ো উভচ্ত নে ক ননো তোরদর োররণ অনেোনে কলো জনরদর
জনে ঝুুঁ ভ র সৃভি হে ; দূরব্তী অব্স্থোন কথর উদোহরণস্বরূপ, লোইি ভিভমং-এর
মোিেরম অংশগ্রহণ রোর থো ভব্রব্চ্নো রো উভচ্ত।
ক োভিড-১৯-এর উপসগেসমূহ কদেো ভদরেরে এমন কয ক োনও ব্েভক্তর অভব্লরি ব্োসোে
মপরক্ষ ৭ ভদরনর জনে কসলে-আইরসোরলে রো উভচ্ত এব্ং অনলোইন ভগরে পরীক্ষো
রোরনোর অনুররোি রো উভচ্ত অথব্ো যভদ তোরদর োরে ইন্টোররনে অেোরেস নো থোর
তোহরল তোরো কেভলরেোরনর মোিেরম এনএইচ্এস 119 এর সরে কযোগোরযোগ ররত পোররন।
পরিবায়ি সম্ভবত ককারভড-১৯-এি ককস থাকাি কািয়ে কে সকল্ ক াকাতি বযরিিা কসল্ফআইয়সায়ল্ য়ন িয়েয়েন
মৃত ব্েভক্তর জনে কশো োতে ব্েভক্তরদর মরিে এমন স ল কলো জন থো রত পোররন
যোরো পভরব্োররর ব্ো সোরপোেে ব্োব্রলর অনে ক োনও সদরসের ক োভিড-১৯-এর উপসগে
ভনরে অসুস্থ হরে পিোর োররণ ব্ো এনএইচ্এস কেস্ট অেোন্ড কেস তৃে কদওেো পরোমশে
অনুসোরর কসলে-আইরসোরলশরন ররেরেন। কযরক্ষরি অরযেভিভিেো পভরব্োররর ব্ো সোরপোেে
ব্োব্রলর আইরসোরলশরন থো োর কমেোদ (পভরব্োর ব্ো সোরপোেে ব্োব্রলর মরিে প্রথম ব্েভক্তর
উপসগে কদেো কদওেোর ভদন কথর 14 ভদন) পূরণ হওেোর আরগ আরেোভজত রো হরেরে,
কসরক্ষরি ভনরজর কসল্ফ-আইরসোরলশরন কররেরেন এমন স ল কশো োতে ব্েভক্তরদর উপভস্থত
থো োর জনে সহোেতো রো উভচ্ত।
কসলে-আইরসোরলশরন ররেরে এমন ক োন পভরব্োররর ব্ো সোরপোেে ব্োব্রলর কশো োতে
ব্েভক্তরদর:
ক োভিড-১৯'এর কয ক োনও িররনর উপসগে থো রল উপভস্থত থো ো উভচ্ত নে
কসগুরলো যতই হোল ো কহো নো ক ন
ভনরজরদর এব্ং অনেোনেরদর মরিে মপরক্ষ 2 ভমেোররর (৩ িোপ) দূরত্ব ব্জোে রোেো
উভচ্ত
অনেোনে কশো োতে ব্েভক্তরদরর অব্ভহত রো উভচ্ত কয তোরো এেনও ১৪ ভদরনর
আইরসোরলশরনর কমেোরদ আরেন এব্ং তোরদরর ভনভিত রো উভচ্ত কয তোরো কযন
এমন ক োন কশো োতে ব্েভক্তর সরে এ ই সমে উপভস্থত নো থোর ন কয হেরতো
ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ দুব্েল ব্ো . ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল
এব্ং তোরো শুিুমোি অরযেভিভিেোরত উপভস্থত থো োর জনে তোরদর কসলেআইরসোরলশরনর কমেোরদ ব্োসো কেরি ব্োইরর কযরত পোররন এব্ং অনেথোে তোরদর
অব্েোহতিোরব্ কসলে-আইরসোরলে রো উভচ্ত
এব্ং রঠোরিোরব্ হোত এব্ং শ্বোস-প্রশ্বোস সম্পভ ে ত পভরেন্নতো ব্জোে রোেো উভচ্ত:
o সোিোররণর কচ্রে কব্ভশ ঘন-ঘন সোব্োন এব্ং জল ভদরে অযত ২০ কসর রন্ডর
জনে হোত িুরত হরব্ অথব্ো হেোন্ড সেোভনেোইজোর ব্েব্হোর ররত হরব্
o তোরদর কচ্োে ব্ো নো এব্ং মুে স্পশে রো এভিরে চ্লো

o তোরদর োভশ ব্ো হোুঁভচ্গুরলোর ঢো রত হরব্। সম্ভোব্ে ররোনোিোইরোস সংিমরণ
আিোয পভরব্োরগুরলোর জনে ভনরদে শনো উপলব্ধ আরে
এ ই ব্োসোর ব্ো সোরপোেে ব্োব্রলর অযিুে ক্ত কশো োতে কলো জন যোরো কসলে
আইরসোরলশরন আরেন তোরো উপোসোনলে, শব্দোরহর স্থোন ও অরযোিভিেোর স্থোরনর
চ্েোরপরলর কিতরর কগরল আইন অনুযোেী অব্শেই এ টি কেস িোভরং পররব্ন
যভদ ভ নো স্বোস্থেগত, ভডসএভব্ভলটি ব্ো অনে ক োরনো োররণ কসটি নো পরোর থো
ব্লো হরে থোর ।
রিরকৎসার্তভায়ব অতযন্ত েুবিল্ ক াকাতি মানুষজন
ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল কলো জন ইভতমরিে এ টি ভচ্ঠি কপরেরেন যো তোরদরর
অব্ভহত রররে কয তোরো এই গ্রুরপ আরেন অথব্ো তোরদর ভজভপ তোরদরর এই ভব্ষরে
অব্ভহত রররেন। ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্ল
ে গ্রুরপ ররেরেন এমন স ল কশো োতে
ব্েভক্তরো যভদ চ্োন তোহরল তোরদরর উপভস্থত থো োর জনে সহোেতো প্রদোন রো উভচ্ত
তরব্ তোরদরর পরোমশে কদওেো হরেরে কয তোরদর ভনজস্ব সুরক্ষোর জনে তোরদরর ভনরজর
পভরব্োর ব্ো সোরপোেে ব্োব্রলর ব্োইররর কলো জনরদর সরে কযোগোরযোগ ম রো উভচ্ত।
সুরক্ষো পদরক্ষপ গ্রহণ রোর পরোমশে ভব্দেমোন থো ো পযেয তোরদরর পরোমশে কদওেো হরে
কয তোরো কযন এমন ক োনও কশো োতে ব্েভক্তরদর সরে এ ই সমরে উপভস্থত নো থোর ন
যোরো ক োনও ক রসর পোভরব্োভর ব্ো সোরপোেে-ব্োব্ল ব্ো অ-পোভরব্োভর
ন্টেোক্ট ভহরসরব্
অনেথোে কসলে-আইরসোরলে ররেন, ক ননো উপসগে কদেো নো ভদরলও এই কলোর রো
করোগটির েিোরত পোররন।
ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল কশো োতে মোনুষজরনর রঠোরিোরব্ সোমোভজ
রোেো উভচ্ত এব্ং সব্েরশষ উপলব্ধ ভনরদে শনো অনুসরণ রো উভচ্ত।
তোরদর কক্ষরি সংিমরণর ঝুুঁ ভ
পোরর:

হ্রোস

দূরত্ব ব্জোে

রোর ভিেো লোরপ ভনম্নব্ভণেত অযিুে ক্ত থো রত

অনেোনে উপভস্থতরদর অব্ভহত রো কয তোরদর মোরঝ এ জন ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয
দুব্েল ব্েভক্ত উপভস্থত থো রব্ন এব্ং তোরদরর ব্োর-ব্োর রর মরন ভররে কদওেো
কয ক োভিড-১৯-এর উপসগে ভনরে অসুস্থ থো রল তোরদর ব্োসোে থো ো উভচ্ত এব্ং
দুব্েল ব্েভক্তর স রলর সরে ঘভনষ্ঠ সংস্পশে এভিরে চ্লোর চ্োভহদোর কযন মোন রোেো
হে।
আদশেিোরব্ গোভিরত ভনরজ ব্ো তোরদর পভরব্োররর অথব্ো সোরপোেে ব্োব্রলর ক োন
সদরসের সরে,রশো োতে ব্েভক্তর সব্রচ্রে ভনরোপদ রোস্তো ব্েব্হোর রর ঘেনোস্থরল
আসোর পরোমশে কদওেো
যভদ অরযেভিভিেোরত উপভস্থত থো োর জনে গণপভরব্হন ব্েব্হোর রোর প্ররেোজন হে
তোহরল তোর অভতভরক্ত ঝুুঁ ভ ভনরে ভব্রব্চ্নো রো
স ল ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ দুব্েল ব্ো ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল কশো োতে ব্েভক্তরদর সব্
সমে এব্ং ভব্রশষিোরব্ তোরদর ব্োসোর পভররব্শ কথর ব্োইরর থো ো োলীন সমরে

রঠোরিোরব্ হোত এব্ং শ্বোস প্রশ্বোস সম্পভ ে ত পভরেন্নতোর অনুসরণ রো উভচ্ত। ব্োসোর
ব্োইরর থো ো োলীন সমরে ভনেভমতিোরব্ হেোন্ড সেোভনেোইজোর ব্ো সেোভনেোইভজং ওেোইপস
ব্েব্হোর রো উভচ্ত। উপোসোনলে, শব্দোরহর স্থোন ও অরযোিভিেোর স্থোরনর চ্েোরপরলর
কিতরর কগরল আইন অনুযোেী অব্শেই এ টি কেস িোভরং পররত হরব্ যভদ ভ নো
স্বোস্থেগত, ভডসএভব্ভলটি ব্ো অনে ক োরনো োররণ কসটি নো পরোর থো ব্লো হরে থোর ।
ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল কলো রদরর ক োভিড-১৯ কথর সুরভক্ষত রোেোর এব্ং
তোরদর রক্ষো রোর ভনরদে শনোে অভতভরক্ত তথে উপলব্ধ ররেরে।
উপরিত না হয়ে অং গ্রহে কিা
এমন স ল অভতভরক্ত পদরক্ষপ ভনরে ভব্রব্চ্নো
উপভস্থত নো কথর ও অরযেভিভিেোরত অংশগ্রহণ

রো উভচ্ত যোর মোিেরম প্র ৃ তপরক্ষ
রো কযরত পোরর, কযমন িরুন:

প্র ৃ তপরক্ষ উপভস্থত কলো জনরদর পোশোপোভশ অভতভরক্ত কশো োতে ব্েভক্তরদরর দূরব্তী
অব্স্থোন কথর অংশগ্রহণ রোর অনুমভত কদওেো উদোহরণস্বরূপ সোভিে সটির লোইিভিম রো। ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল কশো োতে মোনুষজনর অগ্রোভি োর কদওেো
উভচ্ত
যভদও সত ে এব্ং সুরভক্ষত (সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেো) থো োর ভনরদে শনো
অনুসোরর প্রো -অরযেভিভিেোর ব্ো অরযেভিভিেোর পররর আচ্োর অনুষ্ঠোনগুরলোর
অনুভষ্ঠত রো কযরত পোরর তরব্ পভরব্োররো হেরতো ক োন উদযোপন ব্ো স্মরণ
পভররষব্োর এমন এ টি সমরের জনে মুলতু ভব্ রোর ভব্ষরে ভব্রব্চ্নো ররত পোররন
যেন সোমোভজ ভনরষিোজ্ঞোগুরলোর
ম রঠোর রো হরব্ এব্ং যেন স রল
ভনরোপদিোরব্ উপভস্থত থো রত পোররব্ন এব্ং তোরদর কশো প্র োশ ররত পোররন।

ক াকাতি বযরিয়েি জনয সামারজক েূিত্ব বজাে িাখা
সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেোর পদরক্ষপগুরলো ক োভিড-১৯ সংিমণ েিোরনোর সম্ভোব্নো
হ্রোস রর এব্ং এরত ভনম্নব্ভণেত অযিুে ক্ত আরে:
অনেোনে কলো জন কথর
মপরক্ষ ২ ভমেোর (৩ িোপ) দূরর থো ো ভনভিত রো
হোত পভরষ্কোর রোেোর ভনরদে শনো অনুসরণ রো এব্ং সংিমণ েিোরনোর সম্ভোব্নো
প্রভতররোি রো:
সোিোররণর কচ্রে কব্ভশ ঘন-ঘন ভনরজর হোত িুরত হরব্, সোব্োন এব্ং গরম জল ভদরে
20 কসর ন্ড িরর ব্ো হেোন্ড সেোভনেোইজোর ব্েব্হোর ররত হরব্, ভব্রশষিোরব্ োভশ ব্ো
হোুঁভচ্ কদব্োর সমে এব্ং ভনরজর নো ঝোিোর পরর, ব্ো ক োরনো সব্েজনীন স্থোন কথর
আসোর পর
োশো ব্ো হোুঁভচ্ কদব্োর সমে এ টি টিসুে ব্েব্হোর রর মুে এব্ং নো ঢোকুন এব্ং
অভব্লরি ব্েব্হৃত টিসুেটির আব্জেনো কেলোর পোরি কেরল ভদন অথব্ো যভদ টিসুে
উপলব্ধ নো থোর তোহরল োশোর সমে ব্ো হোুঁভচ্ কদব্োর সমে ভনরজর নুই ভদরে মুে
এব্ং নো ঢোকুন। তোরপর উিে হোত িুরে কেলুন অথব্ো হেোন্ড সেোভনেোইজোর
ব্েব্হোর রুন
উপোসোনলে, শব্দোরহর স্থোন ও অরযোিভিেোর স্থোরনর চ্েোরপরলর কিতরর কগরল আইন
অনুযোেী অব্শেই এ টি কেস িোভরং পররত হরব্ যভদ ভ নো স্বোস্থেগত, ভডসএভব্ভলটি

ব্ো অনে ক োরনো োররণ কসটি নো পরোর থো ব্লো হরে থোর । এেোিো জন
সোিোররণর জনে ব্েব্হৃত অনেোনে ভসমোব্দ্ধ ব্ো আে োরনো স্থোনগুরলোরত কযেোরন
সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেো হেত ঠিন ব্ো কযেোরন আপভন সোিোরণত অপভরভচ্ত
কলো জরনর সোভন্নরিে আরসন কসসব্ স্থোরন কেস িোভরং পররব্ন। কেস িোভরং
ব্েব্হোররর ব্েোপোরর ব্োিভত এ টি ভনরদে শনো ররেরে।

অয়ন্তযরিরিোয়ত োওো বা আসা
অরযেভিভিেোরত যোওেো ব্ো আসোর সমে কশো োতে ব্েভক্তরদর অব্শেই সোমোভজ দূরত্ব
ব্জোে রোেোর পরোমশে কমরন চ্লো উভচ্ত কযেোরন সম্ভব্ কশো োতে ব্েভক্ত ক সব্রচ্রে
ভনরোপদ রুে ব্েব্হোর রর ঘেনোস্থরল আসোর পরোমশে কদওেো, আদশেিোরব্ গোভিরত ভনরজ
ব্ো তোরদর পভরব্োররর অথব্ো সোরপোেে ব্োব্রলর (যভদ প্ররযোজে হে) ক োন সদরসের সরে
যভদ এেো সম্ভব্ নো হে এব্ং অরযেভিভিেোরত যোওেোর জনে পভরব্হরনর প্ররেোজন হে
তরব্:
প্রভতটি গোভিরত কলো রদর সংেেো যতেো সম্ভব্ ম রোেো উভচ্ত
িোরলো ব্োেু চ্লোচ্ল থো ো উভচ্ত (জোনলো েুরল রোেুন)
যভদ সম্ভব্ হে তোহরল যোভিরদর মরিে সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেোর কচ্িো ররব্ন
এব্ং উপযুক্তিোরব্ ব্সোর স্থোন ভনিেোভরত রর সব্েোভি দূরত্ব রোেোর কচ্িো ররব্ন
এ ই পভরব্োর ব্ো সোরপোেে ব্োব্রলর অংশ নন এমন স ল কশো োতে ব্েভক্তরদর এর
অপররর কথর ভব্পরীত ভদর মুে রর ব্সো উভচ্ত
গ্লোিসমূহ এব্ং মোনসম্মত পভরষ্কোর রোর পণে ব্েব্হোর রর ব্োহনগুরলোর
ভনেভমতিোরব্ পভরষ্কোর রো উভচ্ত এব্ং ভব্রশষিোরব্ হেোরন্ডল এব্ং যোিীরদর দ্বোরো
স্পশে রো অনেোনে পৃষ্ঠতরলর উপর মরনোরযোগ কদওেো উভচ্ত
যোিোর আরগ এব্ং পরর ব্োহন চ্োল এব্ং যোিীরদর সোব্োন এব্ং জল ব্েব্হোর রর
অযত ২০ কসর রন্ডর জনে হোত কিোেো উভচ্ত অথব্ো হেোন্ড সেোভনেোইজোর ব্েব্হোর
রো উভচ্ত। োশো ব্ো হোুঁচ্োর সমে তোরদরর এ টি ভডসরপোরজব্ল টিসুে ব্েব্হোর
রর তোরদর মুে এব্ং নো ঢো ো উভচ্ত অথব্ো যভদ ক োনও টিসুে উপলব্ধ নো থোর
তোহরল তোরদরর তোরদর নুই ভদরে মুে ও নো ঢো ো উভচ্ত।
তোরদরর তোরদর মুে স্পশে রো এভিরে চ্লো উভচ্ত এব্ং ব্েব্হৃত টিসুেগুরলোর
অভব্লরি এ টি আব্জে নো কেলোর পোরি কেরল কদওেো উভচ্ত
যভদ কশো োতে ব্েভক্তরো এমন স ল অনেোনে কলো জনরদর সরে পভরব্হন কশেোর ররেন
যোরদর সরে তোরো সোিোরণত কদেো সোক্ষোৎ ররন নো এব্ং কযেোরন সোমোভজ দূরত্ব
ব্জোে রোেো সম্ভব্ নো হে কসেোরন তোরদরর মুরের আব্রণ পরোর থো ভনরে ভব্রব্চ্নো
রো উভচ্ত। যভদ গণপভরব্হন ব্েব্হোর রো প্ররেোজনীে হে তোহরল কশো োতে ব্েভক্তরদরর
অব্ভহত রো হরে কয ইংলেোরন্ড গণপভরব্হন ব্েব্হোর রোর জনে মুরের আব্রণ পরো
অপভরহোযে যভদ নো স্বোস্থে ব্ো অক্ষমতো ভ ংব্ো অনেোনে োররণ আপনোর অব্েোহভত কদওেো
হরেরে।
মুরের আব্রণ ব্েব্হোর

রো সম্পর ে অভতভরক্ত ভনরদে শনো উপলব্ধ আরে।

ঘটনািয়ল্ি বযবিাপনা
মৃতুে কয োররণই কহো নো ক ন, ক োরনো ভপ্রেজরনর মৃতুে ঘেোর পর পভরব্োর এব্ং
ভমউভনটিগুরলো এ ভিত হরল ররোনোিোইরোস (র োভিড-১৯) েিোরনোর ব্ভিেত ঝুুঁ ভ
এেনও ভব্দেমোন আরে। যভদও আচ্োর-অনুষ্ঠোন এব্ং জমোরেতগুরলোর গুরুত্ব কব্োঝো যোে
তব্ুও রঠোরিোরব্ পরোমশে কদওেো হরে কয সুরভক্ষত থো োর জনে কশো োতে ব্েভক্তরদর
েুব্ই পভরভমত সংেেো কযন প্র ৃ তপরক্ষ উপভস্থত থোর ন।
অরযেভিভিেোর আরেোজন
রো উভচ্ত:

ররেন এমন স ল কলো রদর ভনম্নব্ভণেত ভনরদে শনোর অনুসরণ

এটি ভনভিত রো কয ঘেনোস্থরলর ক্ষমতো এব্ং উপভস্থত কলো জনরদর সংেেোরত কযন
মোনুষজরনর মরিে মপরক্ষ ২ ভমেোররর (৩ িোপ) দূরত্ব ব্জোে রোেো কহো
ঘেনোস্থরলর আ োর এব্ং পভরভস্থভত ভনিেোভরত ররব্ কয সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে কররে
সব্েোভি
তজন কলো রদর উপভস্থত থো রত কদওেো কযরত পোরর তরব্ উপভস্থত
কলো রদর সংেেো ম রোেো উভচ্ত। ঘেনোস্থলগুরলোর ভব্রব্চ্নো রর ভনিেোভরত ররত
হরব্ কয পভরভস্থভতটির সব্রচ্রে িোরলোিোরব্ সোমলোরনোর পথ ী হরব্ এব্ং কযেোরন
সম্ভব্ কসেোরন দূরব্তী অব্স্থোন কথর লোইি-ভিভমং ব্েব্হোর রোর থো ভনরে
ভব্রব্চ্নো রো অযিুে ক্ত ররেরে। উপভস্থতরদরর সত ে এব্ং সুরভক্ষত থো োর ভনরদে শনো
অনুসরণ ররত সহোেতো প্রদোন রো উভচ্ত
অব্ভহত রো হরে কয জনস্বোস্থে সম্পভ ে ত োররণ উপভস্থত কলো জনরদর সংেেো কযন
৩০জন পযেয সীভমত থোর ।
ভব্ভিমোলোে ভনিেোভরত রো হরেরে কয ব্োগোনসহ, ব্েভক্তগত ব্োভির কক্ষরি সব্েোভি
৩০জন কলো উপভস্থত থো রত পোরর
ক োভিড-১৯ সুরক্ষোর ভনরদে ভশ ো অনুসরণ ররত পোরর এমন স ল ঘেনোস্থরল হেরতো
আরও কব্ভশ কলো জরনর দল উপভস্থত থো রত পোরর। আলোদো মসভজদ সম্পভ ে ত
ভনরদে শনো উপলব্ধ আরে
ব্েব্সো ব্ো দোতব্ে ভ ংব্ো রোজননভত সংগঠনসমূহ এব্ং পোব্ভল সংস্থো দ্বোরো
সব্েজনীন ব্ভহরেন স্থোরন অনুভষ্ঠত ঘেনোগুরলোর কক্ষরিও এ ই ভব্ভিভনেম প্ররযোজে হরব্
যতক্ষণ পযেয তোরো সংিমণ েিোরনোর ঝুুঁ ভ হ্রোস রে ক োভিড-১৯ সুরক্ষো ভনরদে শনো
অনুসোরর উপযুক্ত পদরক্ষপ গ্রহণ ররন এব্ং এরত ঝুুঁ ভ র মূলেোেন পূরণ রো
অযিুে ক্ত ররেরে। \\রযর োনও ব্ভহরেন স্থোরন অনুভষ্ঠত ক োনও সমোরব্রশ ৩০জরনর
কচ্রে কব্ভশ কলো থো ো ভনভষদ্ধ।
যভদ দূরব্তী অব্স্থোন কথর অেোরেস গ্রহণ রোর সীভমত ক্ষমতো আরে তোহরল
ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ অতেয দুব্েল কশো োতে মোনুষজনর অগ্রোভি োর কদওেো উভচ্ত
এমন স ল মে োণ্ডগুরলোর ভব্রশষিোরব্ এভিরে চ্লো উভচ্ত কযেোরন গোন গোওেো ব্ো
মন্ত্র উচ্চোরণ রো অথব্ো উচ্চস্বর ব্েব্হোর রো ব্ো মুে ভদরে হোওেো িরর ব্োদেযন্ত্র
ব্োজোরনো অযিুে ক্ত ররেরে। এর োরণ হরে কয সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেো অথব্ো
মুরের আব্রণ ব্েব্হোর রোর সরেও এই মে োণ্ডগুরলো সংিমণ েিোরনোর অভতভরক্ত
ঝুুঁ ভ র সৃভি রর
কশো জোনোরত আসো কলো রদরর এটি স্মরণ ভররে কদেো ভনভিত ররব্ন কয
উপোসোনলে, শব্দোরহর স্থোন ও অরযোিভিেোর স্থোরনর চ্েোরপরলর কিতরর অব্শেই কেস
িোভরং ব্েব্হোর ররত হরব্। কেস িোভরং ব্েব্হোররর ব্েোপোরর ব্োিভত এ টি

ভনরদে শনো ররেরে। অনুগ্রহ পূব্ে মরন রোেরব্ন কয ভ েু কলো জন ও গ্রুরপর জনে
এসব্ স্থোরন কেস িোভরং পরোর ক োরনো ব্োিেব্োি তো কনই ব্ো কসটি তোরো েুরল
কেলরত পোররব্ন, উদোহরণস্বরুপ এ জন কশো োতে ব্েভক্ত যভদ অসুস্থ হরে যোন। কিনুে
মেোরনজোরগন এসব্ প্ররেোজনীে পদরক্ষপগুরলো সহোনুিূভত ও সংরব্দনশীলতোর সোরথ
ভব্রব্চ্নো ররব্ন।
ঘেনোস্থলগুরলোর এমন স ল পদরক্ষপ গ্রহণ রর ভনভিত ররত হরব্ কয কলো জন
কযন এমন ক োনও িররণর মে োরণ্ড কযোগ নো কদন কযেোরন তোরো উচ্চস্বরর থো
ব্রলন ব্ো তোরদর এমনিোরব্ থো ব্লোর প্ররেোজন হে। এরত অযিুে ক্ত ররেরে - তরব্
শুিুমোি এই পযেয সীভমত নে - এমন ক োন সেীত ব্ো ব্রড োস্ট নো চ্োলোরনো যো
কলো জনর উচ্চস্বরর থো ব্লরত কপ্রোৎসোভহত ররব্ এব্ং এরত এমন িভলউরমও
গোন-ব্োজনো ব্োজোরনো অযিুে ক্ত ররেরে যোর েরল স্বোিোভব্ িোরব্ থো ব্লো মুশভ ল
হরে যোে
ঘেনোস্থলগুভল কপ ুঁেোরনোর পরর ব্ো ব্ুভ রের রোর মত সমরেসমোরব্শসমূরহর সরে
সংভিি সীমোব্দ্ধতোসমূহ সম্পর ে জোনোরব্ন এব্ং এগুভল কমরন চ্লোে উৎসোভহত
ররব্ন। সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেোর পরোমশে ক োথোে-র োথোে ররেরে তো কযন
কশো োতে ব্েভক্তরদরর স্পিিোরব্ ভচ্ভিত পথভনরদে শর র মোিেরম জোনোরনো হে এব্ং
তোরদরর অব্ভহত রো উভচ্ত কয ক োভিড-১৯-এর উপসগে ভনরে অসুস্থ থো রল
তোরদর অরযেভিভিেোরত উপভস্থত থো ো উভচ্ত নে
ঘেনোস্থরলর ব্েব্স্থোপ রদর ভনভিত রো উভচ্ত কয সোব্োন এব্ং জল অথব্ো হেোন্ড
সেোভনেোইজোরসহ হোত কিোেোর সুভব্িো কযন উপলব্ধ থোর এব্ং কসগুরলো ক োথোেক োথোে ররেরে তো কযন স্পিিোরব্ ভচ্ভিত পথভনরদে শ থোর ঘেনোস্থরলর
েেরলেগুরলোর কেোলো রোেো উভচ্ত এব্ং ক োভিড-১৯ সংিমণ েিোরনোর ঝুুঁ ভ
হ্রোস রে কসগুরলোর সোব্িোরন পভরষ্কোর-পভরেন্ন রোেো উভচ্ত।এরত অযিুে ক্ত ররেরে:
o িোরলো পভরেন্নতো এব্ং সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেোর পদরক্ষপ সম্পর ে সরচ্তনো
গরি কতোলোর জনে সোইন এব্ং কপোস্টোর ব্েব্হোর রো
o ঘেনোস্থরলর ভিতরর প্ররব্শ রোর স্থোন সীভমত রো এব্ং কসই সরে ভনভিত রো
কয ক োনও এ জোেগোে কযন মোিোভি কলো এ ি নো হরে পরিন
o আরও ঘন-ঘন পভরষ্কোর রোর সমেসূভচ্ ব্েব্ভস্থত রো এব্ং তোর উপর নজর
রোেো এব্ং এরত আব্জে নোর ব্েব্স্থোপনো এব্ং তো এ ি রর কেলোর োজ
অযিুে ক্ত ররেরে
ঘেনোস্থরলর ব্েব্স্থোপ রদর ভনভিত ররত হরব্ কয প্ররতে টি পভররষব্ো প্রদোন রোর
আরগ এব্ং পরর পভররষব্োটির প্রদোন রোর কক্ষির পভরষ্কোর ও জীব্োণুমুক্ত রোর
জনে উপযুক্ত সমে কদওেোর জনে উপযুক্ত প্রভিেো ব্েব্ভস্থত রো হে এব্ং ভনেভমত
পভরষ্কোর রোর পণে ব্েব্হোর রর প্রোেশই স্পশে রো ব্স্তু এব্ং পৃষ্ঠতলগুরলোর প্রভত
ভব্রশষ মরনোরযোগ কদওেোর প্ররেোজন ররেরে।
কযেোরন সম্ভব্ ঘেনোস্থরলর ব্েব্স্থোপ রদর ভনরজর ঘেনোস্থরলর জোনলো ও দরজো কেোলো
রোেো উভচ্ত যোরত কসই জোেগোর মরিে সব্েোভি ব্োেু চ্লোচ্ল হে।
ঘেনোস্থরলর ব্েব্স্থোপ রদরর ভব্রব্চ্নো ররত হরব্ কয তোরদর ঘেনোস্থরল গ্রুপগুরলোর
আসো ও যোওেো ক তোরো ভ িোরব্ সোমলোরব্ন যোরত ভব্ভিন্ন গ্রুপগুরলোর মরিে কযন
ক োন িররনর কমলোরমশো নো হে এব্ং পযেোপ্তিোরব্ পভরষ্কোর রোর জনে সমে কদওেো
হে।

ঘেনোস্থলগুরলোর ভব্রব্চ্নো ররত হরব্ কয ব্োিভত কলোর র চ্লোচ্রলর োররণ
গণপভরব্হন এব্ং সোব্েজনীন স্থোন ভ িোরব্ প্রিোভব্ত হরব্। এর অথে হল সংিমণ
হ্রোস রে অভতভরক্ত পদরক্ষপ ভনরে ভব্রব্চ্নো রো এব্ং এরত কশো োতে ব্েভক্তরদরর
অব্ভহত রোসহ ঘেনোস্থরল আসো ব্ো যোওেোর সমে তোরদর ক োন-র োন ভব্রশষ
িররণর গণপভরব্হন ব্ো পথ ভ ংব্ো জনো ীণে এলো ো এভিরে চ্লো উভচ্ত তো অযিুে ক্ত
ররেরে কয ।
োরজর স্থোরনর পভররব্শ, অনেোনে যথোযথ ব্েব্স্থো থো ো, এব্ং সেত ক োরনো েোি
প্ররযোজে ভ নো এসরব্র উপর ভিভি রর প্ররতে টি মীর আলোদোিোরব্ ভব্চ্োর রর
মেস্থরল তোরদর কেস িোভরং ব্েব্হোর ররত হরব্ ভ নো কসটি ভনরেোগ তে োর
মূলেোেন ররব্ন। মেস্থরলর কহলথ এন্ড কসেটি মূলেোেরনর উপর ভিভি রর
ভনরেোগ তে ো তৃে প্রদি ভনরদে শনোটি মীরদরর অনুসরণ ররত হরব্। জনস্বোস্থে
ভব্িোরগর পরোমশে হল জন সোিোররণর জনে ব্েব্হৃত অনেোনে ভসমোব্দ্ধ ব্ো আে োরনো
স্থোনগুরলোরত কযেোরন সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেো হেত ঠিন ব্ো কযেোরন মীরো
সোিোরণত অপভরভচ্ত কলো জরনর সোভন্নরিে আরসন কসসব্ স্থোরন কেস িোভরং পররত
হরব্।
এেোিো সংভিি কিনুেরত পভররষব্ো প্রদোন োরী কলো জন কযমন ভেউনেোররল ডোইররক্টর,
ব্ো যোরো এ টি অরযোিভিেো পভরচ্োলনো ররন ব্ো িমীে ব্ো ে পরি শুনোন কিনুে
মেোরনজরগন তোরদর সোরথ ভমরল কিনুেটির জনে উপযুক্ত পদরক্ষপ ও উপরর ব্ণীত
ব্রেোব্স্তগুরলো গ্রহণ রোর মরিে ভদরে ভনরোপিো ভনভিত ররত পোররন।
ঘেনোস্থলগুরলোর অনুররোি রো হরে কয পভরচ্োলনীেিোরব্ তোরদর ব্েব্সোরের জনে কযমন
রর সম্ভব্ হরব্ কতমন রর তোরো কযন ২১ ভদরনর জনে তোরদর স্টোরের ভশেে পেোেোনে
এব্ং ভিভজেররদর এ টি সোমভে কর ডে ততভর ররন কযেো প্ররেোজন হরল এনএইচ্এস
কেস্ট অেোন্ড কেস পভররষব্োর ক োনও কডেো অনুররোরির কক্ষরি সহোেতো ররত পোরর। এর
সোহোরযে সংিমরণর প্রোদুিেোব্গুরলোর ভনেভন্ত্রত রো কযরত পোররব্।
স্থোনীে তৃে পক্ষরদরর অব্ভহত রো হরে কয সংিমরণর ঝুুঁ ভ হ্রোস রে তোরো কযন
ভনভিত ররন কয অরযেভিভিেোর ব্েব্স্থোপনো রো োলীন সমরে এই ভনরদে শনো এব্ং
ভব্ভিমোলোর অনুসরণ রো হে।

মৃত বযরিয়েি বযরির্ত কেখায় ানা
কশো োতে ব্েভক্তরদর এমন ক োরনো আচ্োর অনুষ্ঠোন ব্ো প্রথোে অংশগ্রহণ নো রোর পরোমশে
কদওেো হে কযেোরন তোরদরর মৃত ব্েভক্তর ঘভনষ্ঠ সংস্পরশে আসরত হরব্। কযরক্ষরি িমীে
প্রথো অনুযোেী োউর মৃত ব্েভক্তর ঘভনষ্ঠ সংস্পরশে আসরত হে কসরক্ষরি কসই সংস্পশেটি
ক ব্ল এমন স ল কলো রদর পযেয সীভমত থো ো উভচ্ত যোরো পোরসেোনোল কপ্রোরে টিি
ইকুইপরমন্ট (ভপভপই) পরর ররেরেন এব্ং তো ক ব্ল ভপভপই'এর উপযুক্ত ব্েব্হোরর
প্রভশভক্ষত এ জন ব্েভক্তর পযেরব্ক্ষরণ হওেো উভচ্ত। মৃত ব্েভক্তর কয ক োনও পভররব্রশ
ব্েভক্তগত কদেোরশোনো প্রদোন রো কহো নো ক ন মৃত ব্েভক্তর কদেোরশোনোর ভব্ষরে
ভব্স্তোভরতিোরব্ উভিভেত ভনরদে শনোর অনুসরণ রো অপভরহোযে।

কযরহতু ক োভিড-১৯-এর সংস্পরশে আসরল ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্ দুব্েল এব্ং ভচ্ভ ৎসোগতিোরব্
অতেয দুব্েল কলো রদর জনে মোরোত্ম ঝুুঁ ভ ররেরে কসরহতু রঠোরিোরব্ পরোমশে কদওেো
হে কয তোরো ভপভপই পরররেন ভ নো তো ভনভব্েরশরষ তোরো কযন ক োরনো িোরব্ই মৃত
ব্েভক্তর মররদরহর সংস্পরশে নো আরসন। এর মরিে মৃতরদহর স্নোন রোরনো, ততভর রো
ব্ো োপি পরোরনো অযিুে ক্ত ররেরে।

েুুঃখ বা ক াক অনুভব কিা
এ জন ব্ন্ধু ব্ো ভপ্রেজনর হোরোরনো সব্ সমে এ টি অতেয ঠিন এব্ং চ্েোরলভঞ্জং সমে
হে। ক োভিড-১৯ মহোমোরীর সমরে ভনরজর ভপ্রেজনরদর হোভররেরেন এমন স ল কশো োতে
ব্েভক্তরদর জনে তোর পীিো এব্ং দুুঃরের অনুিূভত আররো অরন কব্ভশ মোভমে হে।
কশো োতে ব্েভক্তরদর হেরতো শুিুমোি তোরদর ভপ্রেজনর হোরোরনোর কশোর নে ব্রং সম্প্রভত
সোমোভজ দূরত্ব ব্জোে রোেোর পদরক্ষপগুরলোর েরল তোরো হেরতো কশষ ব্োররর মতন
তোরদর ইেো অনুযোেী তোরদর হোরোরনো ভপ্রেজনর ভব্দোে ভদরত পোররন ভন তোর দুুঃে ও
থো রত পোরর। এেো ভব্রশষিোরব্ এমন স ল কলো রদর জনে ঠিন হরত পোরর যোরো
এ লো ররেরেন এব্ং তোরদর জনে হেরতো সোিোরণ সহোেতো কনেওেো ে গুরলোর সরে সংযুক্ত
হওেো আরও ঠিন হরত পোরর।
তোরো কয সভতেই ভচ্র োরলর মতন তোরদর ভপ্রেজনর হোভররেরেন তো প্র ৃ তপরক্ষ স্বী োর
রোর সমে কশো োতে ব্েভক্তরো সমে সমরে তীব্র অনুিূভত অনুিোব্ ররন। এরত দুুঃে ও
গ্লোভন ও আঘোত এব্ং কিোরির মতন অনুিূভত অযিুে ক্ত থো রত পোরর। এই সব্
সোিোরণত কদেো কদে এব্ং ঠি ব্ো িু ল অনুিব্ ব্রল ভ েু কনই। কশো স লর
আলোদো-আলোদো িোরব্ প্রিোভব্ত রর তরব্ সব্রচ্রে গুরুত্বপূণে ভজভনস হল ভনরজর কশো
প্র োশ রো এব্ং তো রোর জনে সঠি সহোেতো গ্রহণ রো।
এরদর মোিেরম কশো এব্ং তো সোমলোরনোর জনে উপলব্ধ সহোেতোর ভব্ষরে আরও
জোনুন: এনএইচ্এস; িুজ ভব্ভরিরমন্ট ক েোর (র োভিড-১৯ মহোমোভরর সমরে ক োরনো
ভপ্রেজনর হোরোরনোর কশো এব্ং দুুঃরের পভরভস্থভতর সরে সোমোল ভদরত পরোমশে ও
সহোেতো প্রদোন রর); ataloss.org (ইউর জুরি সঠি তথে ক োথোে পোওেো কযরত
পোরর তো অব্ভহত রর এব্ং সম্পভ ে ত পভররষব্ো প্রদোন রর)। যভদ আপভন এ জন
কশো োতে ভশশু ব্ো যুব্ ভ ংব্ো যুব্তীর সহোেতো ররেন তোহরল চ্োইল্ডহুড ভব্ভরিরমন্ট
কনেওেো ে আপনোর তথে এব্ং জোতীে ও স্থোনীে সংগঠরনর ভলঙ্ক প্রদোন ররত পোরর।
স্বািয সুিক্ষা আইন
এই নভথ শুিুমোি এ টি ভনরদে শনো। সংভিি আইনটি স্বোস্থে সুরক্ষো ( ররোনোিোইরোস,
ভব্ভিভনরষি) (নির ২) (ইংলেোন্ড) ভব্ভিমোলো ২০২০-রত অযিুে ক্ত ররেরে (রযেোর এই
নভথরত 'ভব্ভিমোলো' নোরম সরিোিন রো হে) ী আইনসম্মত তো জোনোর জনে আপনোর
ভব্রশষিোরব্ ভব্ভিমোলো কদেো উভচ্ত।

