বাসায় থাকুন: সম্ভাবয বা ননশ্চিত
কররানাভাইরারস (ককানভড-19)
আক্রান্ত পনরবারগুর ার জনয
ননরদেশনা
9ই অক্টোবর 2020 এ হোলনোগোদকৃত

এই ননরদেশনাটি কার জনয
শীক্তর আগমন ও কক্রোনোভোইরোস (ককোভভড-19) এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পোবোর কেক্ষোপক্ে জীবন
বোাঁচোক্ত ও NHS কক সুরভক্ষত রোখোর জনয কভমউভনটেক্ত সংক্রমক্ণর ভবস্তোর হ্রোসকক্ে
আমোক্দর সবোর পক্ক্ষ ভকছু ভকছু পদক্ক্ষপ গ্রহক্ণর েক্য়োজনীয়তো এখন আক্গর কেক্ক
অক্নক কবশী কদখো ভদক্য়ক্ছ।
এই ভনক্দে ভশকোটে যোক্দর জনয েক্যোজয: ঃ
•
•
•

ককোভভড-19 এর কোরক্ণ হয়ক্তো যোক্দর মক্যয উপসগ রক্য়ক্ছ
ে
বো একটে পরীক্ষোর জনয
যোরো অক্পক্ষো করক্ছন তোরোও এর মক্যয অন্তভুক্ত
ে ।
ককোভভড-19 পরীক্ষোক্ত যোক্দর মক্যয করোগটে যরো পক্েক্ছ (তোক্দর উপসগ েোক
ে ু ক বো নো
েোকুক)
ককোভভড-19 উপসগ েোকো
ে
ককোক্নো বযদ্ধক্তর সোক্ে বতেমোক্ন যোরো একই বোসোক্ত বসবোস
করক্ছন বো পরীক্ষোক্ত যোক্দর মক্যয করোগটে যরো পক্েক্ছ।

এই ভনক্দে শনোটেক্ত একটে বোসো বোভে বলক্ত কযটে বুঝোক্নো হক্য়ক্ছ:
•
•

•

একোকী বসবোসরত একক একজন বযদ্ধক্ত
একদল কলোক (এক্ক অপক্রর সোক্ে সম্পভকেত কহোক বো নো কহোক) যোরো একই
টিকোনোক্ত বসবোস কক্রন এবং রোন্নো, বোেরুম বো েয়ক্লে এবং/বো বসোর ঘক্রর সুক্যোগ
সুভবযো একক্ে উপক্ভোগ কক্রন।
একটে সোক্পোেে বোবল

ককোভভড-19 পরীক্ষোর মোযযক্ম করোগটে যরো পক্েক্ছ এমন ককোক্নো বযদ্ধক্তর সোক্ে
আপভন বতেমোক্ন একই বোসোক্ত নো েোকক্লও আক্রোন্ত অনয ককোক্নো বযদ্ধক্তর সোভন্নক্যয আপভন
এক্স েোকক্ল আপনোক্ক ভভন্ন আক্রকটে ভনক্দে শনো কমক্ন চলক্ত হক্ব। আপভন অনয ককোক্নো
কদশ কেক্ক যুক্তরোক্জয আগমন করক্ল আপনোক্কও হয়ক্তো কসলফ আইক্সোক্লশক্ন কযক্ত
হক্ত পোক্র ।

উপসর্সমূ
ে হ
ককোভভড-19 এর সবক্চক্য় গুরুত্বপূণ উপসগ
ে
গুক্লোর
ে
মক্যয ভনক্নোক্ত কযক্কোক্নো উপসগ হক্ত
ে
পোক্র:
•
•
•

নতু নভোক্ব হওয়ো একেোনো কোভশ
তীব্র জ্বর
আপনোর স্বোদ বো গক্ের স্বোভোভবক অনুভূভত কলোপ পোওয়ো বো পভরবভতেত হওয়ো
(অযোক্নোসভময়ো)

কবভশরভোগ মোনুক্ের কক্ষক্ে, ককোভভড-19 হোলকো অসুস্থতোর মক্তো মক্ন হক্ব। তক্ব, উপক্রোক্ত
উপসক্গরে কযক্কোক্নোটে যভদ আপনোর েোক্ক তোহক্ল আপভন বোসোক্ত েোকুন এবং
একটে পরীক্ষোর বক্দোবস্ত করুন

।

প্রধান বাতোসমূহ
আপনার যনদ ককানভড-19 এর উপসর্ েথারক বা পরীক্ষারত যনদ আপনন আক্রান্ত
হরয়রেন ধরা পরে থারক
বোসোক্ত েোকুন এবং উপসগগুক্লো
ে
শুরুর ভদন কেক্ক 10 ভদক্নর জনয কসলফ আইক্সোলশক্ন
েোকো শুরু করুন। ইভতমক্যয ককোভভড-19 এর একটে পরীক্ষো নো করোক্ল
একটে পরীক্ষোর বক্দোবস্ত করুন। ফলোফক্লর মোযযক্ম কবোঝো যোক্ব আপনোক্ক কতভদন যোবত
অবশযই বোসোক্ত এবং কসলফ আইক্সোলশক্ন েোকক্ত হক্ব।
কহোম কেস্ট ভকক্ের জনয বো কেস্ট কসন্টোক্র কযক্য় পরীক্ষোর জনয অক্পক্ষোর সময় আপভন
বোসোক্তই েোকুন।
পরীক্ষোর ফলোফক্ল আপভন আক্রোন্ত ভহক্সক্ব শনোক্ত হওয়োর মোক্ন হক্লো আপনোক্ক অবশযই
10 ভদক্নর জনয কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকক্ত হক্ব।

পরীক্ষোর ফলোফল কনক্গটেভ হক্ল আপনোক্ক আর কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকক্ত হক্ব নো
যভদ আপভন সুস্থ েোক্কন।
আপনোর মক্যয ককোক্নো উপসগ নো
ে েোকো সক্েও ককোভভড -19 পরীক্ষোর ফলোফল পদ্ধজটেভ
হক্ল পরীক্ষোর ভদন কেক্ক শুরু কক্র আপনোক্ক 10 ভদক্নর জনয বোসোক্ত এবং কসলফ
আইক্সোক্লসক্ন েোকক্ত হক্ব। পরীক্ষোর পর উপসগ শুরু
ে
হক্ল আপনোর আইক্সোক্লশক্ন েোকো
পুনরোয় শুরু হক্ব উপসগ শুরু
ে
হবোর ভদন কেক্ক।
যতদূর সম্ভব আপনোর বোসোর অনযোনয সদসযক্দর কেক্ক দূরত্ব বজোয় রোখোর কচষ্টো করুন,
ভবক্শেত এক্দর ককউ যভদ ভচভকৎসোগতভোক্ব মোরোত্মক ঝু াঁ ভকর মক্যয েোক্ক। অনযরো উপভস্থত
েোকক্ল ভোগোভোভগ করো জোয়গো বযবহোর করো এভেক্য় চলুন কযমন, রোন্নোঘর ও বসোর জোয়গো
এবং খোবোর ভনক্য় আপনোর ভনক্জর কক্ক্ষ চক্ল যোন।
ককোভভড-19 পরীক্ষোর ফলোফল পদ্ধজটেভ আসোর পর এবং NHS কেস্ট এন্ড কেস আপনোক্ক
কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকোর কেো বলক্ল আপভন যভদ বোসোক্ত অবস্থোন নো কক্রন এবং
কসলফ আইক্সোক্লশক্ন নো েোক্কন তোহক্ল আপনোক্ক জভরমোনো করো হক্ত পোক্র।
ককানভড-19 এর সংক্রমণ থাকা কাররা সারথ আপনন যনদ একই বাসারত থারকন
14 ভদক্নর জনয বোসোক্ত েোকুন। আপনোর বোসোর সদসযক্দর মক্যয েেম শুরু
হওয়ো উপসক্গরে ভদন কেক্ক 14 ভদক্নর ভহসোবটে শুরু হক্ব বো তোক্দর উপসগ নো
ে েোকক্ল েেম
পরীক্ষোর ভদন কেক্ক কসটে শুরু হক্ব।
আপনোর ভনক্জর যভদ ককোক্নো ককোভভড-19 উপসগ নো
ে েোক্ক তোহক্ল আপনোর ককোক্নো
পরীক্ষোর দরকোর কনই। শুযুমোে ককোভভড-19 উপসগ কদখো
ে
কগক্লই পরীক্ষোর বক্দোবস্ত করুন।
আপনোর যভদ ককোভভড-19 এর উপসগ কদখো
ে
যোয় তোহক্ল আপভন ককোভভড- আক্রোন্ত
কলোকক্দর জনয েক্যোজয একই পরোমশ কমক্ন
ে
চলুন, কযগুক্লো হক্লো বোসোক্ত েোকো এবং
উপসগ শুরুর
ে
ভদন কেক্ক 10 ভদন পযন্ত
ে কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকো, আপভন 14 ভদন
সমক্য়র জনয কযখোক্নই েোকুন নো ককন কসটে ভবক্বচয নয়।
আপভন ককোভভড-19 এ সংক্রভমত কোক্রোর সোভন্নক্যয এক্সভছক্লন এমনটে ভচভিত করো হক্ল এবং
NHS কেস্ট এন্ড কেস আপনোক্ক কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকোর কেো বলক্ল আপভন যভদ
বোসোক্ত অবস্থোন নো কক্রন এবং কসলফ আইক্সোক্লশক্ন নো েোক্কন তোহক্ল
আপনোক্ক জভরমোনো করো হক্ত পোক্র।
আপনার বাসারত ককানভড-19 এর নবস্তার হ্রাস করুন
ককোভভড-19 সংক্রমক্ণর ঝু াঁ ভক হ্রোস বো এেো অনযক্দর মোক্ঝ ছেোক্নো করোক্য আপনোর বোসোর
েক্তযকক্কই ভনক্নোক্ত পদক্ক্ষপ ভনক্ত হক্ব।
সোবোন ও পোভন ভদক্য় ভনয়ভমত কমপক্ক্ষ 20 কসক্কন্ড পযন্ত
ে আপনোর হোত যুক্য় ভনন বো হযোন্ড
সযোভনেোইজোর বযবহোর করুন। কোভশ বো হোাঁভচ কদবোর সময় ভডজক্পোক্জবল টেসুয ভদক্য় আপনোর
মুখ এবং নোক ঢোকুন, বযবহোক্রর পক্র এটে ভবক্ন কফক্ল ভদন এবং হোত যুক্য় কফলুন। আপনোর
কোক্ছ যভদ টেসুয নো েোক্ক, তক্ব আপনোর কনুইক্য়র ভোাঁক্জ মুখ কঢক্ক হোাঁভচ ভদন। আপনোর মুখ
স্পশ করো
ে
এভেক্য় চলুন।

ঘন ঘন স্পশ করো
ে
হয় এমন পৃষ্ঠতলগুক্লো এবং ভোগোভোভগ কক্র বযবহোক্রর জোয়গো কযমন
রোন্নোঘর ও বোেরুম ভনয়ভমত পভরষ্কোর করুন এবং সম্ভব হক্ল বোসোর জোনোলোগুক্লো খুক্ল রোখোর
মযয ভদক্য় বোসোর কভতক্র েচুর বোয়ু চলোচক্লর বযবস্থো করুন।
আপনোর যভদ ককোভভড-19 এর উপসগ েোক্ক
ে
বো পরীক্ষোয় এটে যরো পক্ে েোক্ক তোহক্ল বোসোর
কভতর কশয়োর করো জোয়গোগুক্লোক্ত সময় কোেোক্নোর সময় আপভন একটে কফস কভোভরং
বযবহোর করক্বন।
আপনার স্বাস্থ্য ও ভার া-মরের নবষয়টির প্রনত নজর নদন
আপনোর শরীক্রর সোক্ে সোক্ে আপনোর মোনভসক ভদকটের েভত যত্ন কনয়োর কেো মক্ন রোখক্বন
এবং েক্য়োজন হক্ল সহোয়তো ভনন। বোসোক্ত েোকোর সময় আপভন কী কী করক্ত পোক্রন তো
ভনক্য় ভচন্তো করুন এবং আপনোর পভরবোর ও বেুক্দর সোক্ে কেভলক্ফোন, বো কেক্সে কমক্সজ,
ইক্মইল বো সোমোদ্ধজক কযোগোক্যোগ মোযযক্ম কযোগোক্যোগ বজোয় রোখুন।
সুস্থ েোকক্ল আপভন আপনোর বোসো, বোগোন বো বোইক্রর বযদ্ধক্তগত জোয়গোক্ত বযোয়োম করুন।
অক্নকগুক্লো উৎস কেক্ক তেয ও সহোয়তো পোওয়ো যোয়, যোর মক্যয রক্য়ক্ছ ককোভভড -19 এর
সোক্ে সংভিষ্ট মোনভসক স্বোস্থয ও ভোক্লো-মক্দর ভবেয়গুক্লোর উপর ভনক্দেশনো এবং বোচ্চো ও
অেবয়স্কক্দর সহোয়তোর বযোপোক্র ভনক্দে শনো।
আপনার অবস্থ্ার অবননত হর

বা নিনকৎসা সংক্রান্ত জরুরী প্ররয়াজন কদখা নদর

ককোভভড -19 সহ কলোকজক্নর সব যরক্ণর স্বোস্থয সমসযোর বযোপোক্র সোহোক্যযর জনয কহলে এন্ড
ককয়োর পভরক্েবোগুক্লো কখোলো রক্য়ক্ছ। ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত অভযকোংশ কলোকজন মৃদু
অসুস্থতোয় ভুগক্বন এবং এক্ক্ষক্ে বোসোক্ত কেক্কই কসক্র উিো যোয়। বোসোক্ত কেক্কই
উপসগগুক্লোক্ক
ে
সোমোল কদয়োর বযোপোক্র আরও তেয ভনক্নোক্ত ওক্য়বসোইেটেক্ত পোক্বন যভদ
আপভন বো আপনোর বোসোর কযক্কোক্নো বযদ্ধক্ত মক্ন কক্রন কয আপভন বোসোয় আপনোর
উপসগগুক্লোক্ক
ে
সোমোল ভদক্ত পোরক্ছন নো, বো আপনোর অবস্থো আক্রো খোরোপ হক্য় যোক্ে,
তখন NHS 111 অনলোইন ককোভভড-19 সোভভেসটে বযবহোর করুন। আপনোর ইন্টোরক্নে
বযবহোক্রর সুক্যোগ নো েোকক্ল, NHS 111 এ কল করুন।
জরুভর কমভডকযোল অবস্থোর জনয ৯৯৯ ডোয়োল করুন।

COVID-19 কীভারব নবস্তার

াভ করর

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ড্রপক্লে, এক্রোক্সোল এবং েতযক্ষ কযোগোক্যোক্গর মোযযক্ম ককোভভড-19 একজন কেক্ক
অনযজক্নর মক্যয ছভেক্য় পক্ে। সংক্রভমত কলোকজক্নর হোাঁভচ, কোভশ বো স্পক্শরে মোযযক্ম ভবভভন্ন
পৃষ্ঠতল ও দ্ধজভনেপে ককোভভড-19 দ্বোরো দূভেত হক্ত পোক্র। কলোকজন এক্ক অক্নযর সংস্পক্শ ে
আসক্ল সংক্রমণ ভবস্তোক্রর ঝু াঁ ভক সবক্চক্য় বৃদ্ধি পোয়, ভবক্শেত কম আক্লো বোতোস চলোচল
কক্র এমন সব অভযন্তরীণ জোয়গো এবং কলোকজন যখন একক্ে একটে কক্ক্ষ অক্নক সময়
কোেোন।
ককোভভড-19 এর ভবস্তোর করোক্যর সবক্চক্য় গুরুত্বপূণ উপোয়গুক্লো
ে
হক্লো সোমোদ্ধজক দূরত্ব বজোয়
রোখো, হোত কযোয়ো এবং হোাঁভচ কোভশর কক্ষক্ে সোবযোনতো অবলম্বন (টেসুয বযবহোর এবং বযবহোক্রর

পর কফক্ল কদয়ো), ভবভভন্ন পৃষ্ঠতল পভরষ্কোর করো এবং অভযন্তরীণ জোয়গোগুক্লোক্ত আক্লো
বোতোস চলোচক্লর বযবস্থো রোখো।
ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত কলোকজন তোক্দর মক্যয উপসগ কদখো
ে
যোবোর সক্বোচ্চ
ে 2 ভদন আক্গ
এবং 10 ভদন পর পযন্ত
ে অনযক্দর মক্যয কসটে সংক্রভমত করক্ত পোক্রন। আক্রোন্ত বযদ্ধক্তটের
মৃদু বো ককোক্নো উপসগ নো
ে েোকক্লও সংক্রমণটে ভতভন অনযক্দর মোক্ঝ ছভেক্য় ভদক্ত পোক্রন,
কসজনয আক্রোন্ত বযদ্ধক্তটেক্ক অবশযই বোসোক্ত েোকক্ত হক্ব।
ককোভভড-19 আক্রোন্ত কোক্রো সোক্ে একই বোসোক্ত বসবোসকোরী কলোকজনরো পরবতী 14 ভদক্নর
মক্যয ককোভভড-19 এ সংক্রভমত হবোর উচ্চ ঝু াঁ ভকক্ত েোক্কন। আক্রোন্ত বযদ্ধক্তটে সুস্থ কবোয
করক্লও ভতভন সংক্রমণটে অনযক্দর মোক্ঝ ছভেক্য় ভদক্ত পোক্রন, আর কসকোরক্ণই তোক্দরক্ক
অবশযই বোসোক্ত েোকক্ত হক্ব।

আপনার যনদ ককানভড-19 এর উপসর্ থারক
ে
বা আপনার
পরীক্ষার ফ াফ পশ্চজটিভ এরস থাকর
ককোভভড-19 এর উপসগ েোকো
ে
কলোকজন বো পরীক্ষোয় যভদ কসটে যরো পক্ে তোহক্ল আপনোক্ক
বোসোক্ত েোকক্ত হক্ব এবং পভরবোক্রর অনযোনয সদসযক্দর সোক্ে আপনোর যক্তোেো সম্ভব
সংস্পশ এভেক্য়
ে
চলক্ত হক্ব।
ভকছু ভকছু কলোকক্দর জনয ভনক্জক্ক বোসোর অনযোনয কলোকক্দর কেক্ক আলোদো করো কটিন হক্ত
পোক্র। আপভন যভদ বোচ্চোক্দর সোক্ে বসবোস কক্রন এবং কোউক্ক কদখোশুনোর দোভয়ক্ত্ব েোক্কন
তোহক্ল এসব বযবস্থোর সবগুক্লো আপনোর পক্ক্ষ কমক্ন চলো সম্ভব হক্ব নো, তক্ব এসব
পভরভস্থভতক্ত যতেুকু সম্ভব এই ভনক্দেশনোটে কমক্ন চলুন।
বাসায় থাকুন এবং ককানভড-19 পরীক্ষার বরোবস্ত করুন
আপনোর মক্যয যভদ ককোভভড-19 এর উপসগগুক্লো
ে
কদখো কদয় তোহক্ল আপনোর উপসগগুক্লো
ে
শুরু হওয়োর সময় কেক্ক কমপক্ক্ষ 10 ভদক্নর জনয আপনোক্ক বোসোয় েোকক্ত হক্ব এবং
কসলফ আইক্সোক্লশন শুরু করক্ত হক্ব এবং একটে ককোভভড-19 পরীক্ষোর বক্দোবস্ত করক্ত
হক্ব।
কহোম কেস্ট ভকক্ের জনয বো কেস্ট কসন্টোক্র কযক্য় পরীক্ষোর জনয অক্পক্ষোর সময় আপভন
বোসোক্তই েোকুন। ককোভভড-19 পরীক্ষো ককক্ে কযক্ত আপনোক্ক বোসোর বোইক্র যোওয়ো লোগক্ত
পোক্র বো ভকছু ভকছু সুভনভদে ষ্ট পভরভস্থভতক্ত আপনোর বোসোর বোইক্র যোওয়োর দরকোর হক্ত পোক্র,
তক্ব অনয ককোক্নো কোরক্ণ বোসোর বোইক্র যোক্বন নো, এবং শুযুমোে আপনোর বোসো, বোগোন, বো
বোইক্রর বযদ্ধক্তগত স্থোক্ন বযোয়োম করুন।
আপনোর পভরবোক্রর অনযোনয সদসযক্দর সংস্পক্শ আসো
ে
যক্তোেো সম্ভব এভেক্য় চলুন। বোসোক্ত
েোকক্ল এেো পভরবোর, বেু-বোেব, বৃহত্তর কভমউভনটে এবং ভবক্শেত যোরো ভচভকৎসোগতভোক্ব
অতযন্ত দুবলে তোক্দর মক্যয ভোইরোক্সর ভবস্তোর করোয করক্ত সোহোযয করক্ব।

আপনোর যভদ ককোক্নো উপসগ নো
ে েোক্ক ভকন্তু পরীক্ষোয় আপনোর শরীক্র ককোভভড-19 যরো পক্ে
তোহক্ল আপনোক্ক অবশযই 10 ভদক্নর জনয কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকক্ত হক্ব, আর এটে
শুরু হক্ব আপনোর পরীক্ষো করোক্নোর ভদন কেক্ক। এটে এজনয কয আপভন এখনও অনযক্দর
মোক্ঝ সংক্রমণ ছভেক্য় ভদক্ত পোক্রন। পরীক্ষোর পর উপসগ শুরু
ে
হক্ল আপনোর
আইক্সোক্লশক্ন েোকো পুনরোয় শুরু হক্ব উপসগ শুরু
ে
হবোর 10 ভদন কেক্ক।

আপনোর বোসোক্ত সংক্রমণ ভবস্তোর হ্রোক্সর বযোপোক্র সোযোরণ পরোমশগুক্লো
ে
কমক্ন চলুন।
আপনার ককানভড -19 এর পরীক্ষার ফ াফ

পশ্চজটিভ হর

ককোভভড -19 পরীক্ষোর ফলোফল পদ্ধজটেভ হক্ল উপসগ শুরুর
ে
ভদন কেক্ক বো পরীক্ষোর ভদন
কেক্ক শুরু কক্র আপনোক্ক 10 ভদক্নর জনয অবশযই কসলফ আইক্সোক্লসক্ন েোকো অবযোহত
রোখক্ত হক্ব। কোউক্ক যভদ জোনোক্নো হয় কয তোর ককোভভড-19 এর পরীক্ষোয় ফলোফল পদ্ধজটেভ
হক্য়ক্ছ এবং তোক্ক কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকোর পরোমশ কদয়ো
ে
হক্য়ক্ছ, তোহক্ল পরোমশটে
ে
কমক্ন চলক্ত ভতভন আইনত বোযয। এটে কমক্ন চলক্ত বযে হক্ল
ে
জভরমোনো করো হক্ত পোক্র, কযটে
শুরু হয় £1,000 কেক্ক।
NHS কেস্ট এন্ড কেস সোভভেস ওক্য়বসোইক্ে লগইন করো এবং সোম্প্রভতক ঘভনষ্ঠ সংস্পক্শ আসো
ে
পভরভচতক্দর সম্পক্কে তেয সরবরোহ করোর জনয আপভন কেক্সে, ইক্মইল বো কফোক্নর মোযযক্ম
একটে অনুক্রোয-বোতেো পোক্বন। আপনোর সংস্পক্শ আসো
ে
কলোকজনক্দরক্ক সরকোরী স্বোস্থয
সংক্রোন্ত পরোমশ েদোক্নর
ে
জনয এই তেযটে বযবহোর করো হক্ব, ভকন্তু তোক্দরক্ক আপনোর
পভরভচভত জোনোক্নো হক্ব নো।
আপনোর এসব তেয েদোন করো খুবই গুরুত্বপূণ কোরণ
ে
এটে আপনোর পভরবোর, বেুবোেব ও
বৃহত্তর কভমউভনটেক্ক সুরক্ষো েদোক্ন একটে গুরুত্বপূণ ভূ
ে ভমকো পোলন করক্ব। আপনোর
একোন্ত সোভন্নক্যয আসো কলোকজক্নর বযোপোক্র NHS কেস্ট এন্ড কেসক্ক এখন কজক্নশুক্ন ভমেযো
তেয েদোন করো হক্ল কসটে একটে অপরোয ভহক্সক্ব গণয হক্ব এবং এই বোযযবোযকতোটে কমক্ন
চলক্ত বযে হক্ল
ে
আপনোক্ক জভরমোনো করো হক্ত পোক্র।
আপনার ককানভড-19 পরীক্ষার ফ াফ

কনরর্টিভ হর

একটে কনক্গটেভ ফলোফক্লর মোক্ন হক্লো পরীক্ষোর সময় আপভন ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত
ভছক্লন নো।
আপনোর পরীক্ষোর ফলোফল কনক্গটেভ হক্ল আপভন কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকো বে কক্র
ভদক্ত পোক্রন যভদ:
•
•
•
•
•

আপভন সুস্থ েোক্কন
আপনোর বোসোর কোক্রো ককোক্নো উপসগ কনই
ে
আপনোর বোসোর কোক্রো উপসগ েোকোর
ে
পক্রও পরীক্ষোয় তোক্দর ফলোফল যভদ কনক্গটেভ
হয়
NHS কেস্ট এন্ড কেস কতৃক
ে আপনোক্ক যভদ কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকোর কেো বলো
নো হক্য় েোক্ক
আপভন যভদ ভবগত 14 ভদক্নর মক্যয ভবভযভনক্েক্যর আওতোয় নো েোকো ককোক্নো কদশ
কেক্ক যুক্তরোক্জয নো আক্সন

আপনোর মক্যয উপসগ েোকোর
ে
দরুন বোসোর অনযরোও আইক্সোক্লশক্ন েোকক্ল তোরো কসটে বে
কক্র ভদক্ত পোক্রন।
আপনোর পরীক্ষোর ফলোফল কনক্গটেভ আসোর পক্রও যভদ ককোক্নো উপসগ েোক্ক
ে
তোহক্ল
বুঝক্ত হক্ব কয আপনোর হয়ক্তো অনয আক্রকটে ভোইরোস হক্য়ক্ছ, কযমন িোণ্ডো বো ফ্লু।
আপভন সুস্থ কবোয নো করো পযন্ত
ে বোসোক্ত েোকুন। আপভন আপনোর উপসক্গরে বযোপোক্র উভদ্বগ্ন
হক্ল ভচভকৎসক্কর পরোমশ ভনন।
ে
কীভারব বাসারত অনযরদর সারথ একান্ত সানিরধয আসা সীনমত করা যায়
রোন্নোঘর, বোেরুম এবং বসোর জোয়গোর মক্তো কশয়োর করো স্থোনগুক্লোক্ত যেোসম্ভব কম সময়
কোেোন। অনযক্দর উপভস্থভতর সময় ভোগোভোভগ কক্র বযবহোক্রর স্থোন কযমন রোন্নোঘর এবং
অনযোনয বসোর জোয়গোগুক্লোর বযবহোর এভেক্য় চলুন এবং আপনোর খোবোর ভনক্য় আপনোর
কক্ক্ষ চক্ল যোন।
সম্ভব হক্ল পভরবোক্রর অনযক্দর কেক্ক আলোদো বোেরুম বযবহোর করুন। আলোদো একটে
বোেরুম বযবহোক্রর সুক্যোগ নো েোকক্ল বোেরুমটে সচরোচর ভিভনং পণয বযবহোর কক্র পভরষ্কোর
করোর পূক্ব আপভন
ে
হক্বন এর সবক্শে
ে
বযবহোরকোরী। বোেরুমটেক্ক ভনয়ভমত পভরষ্কোর করক্ত
হক্ব।
বোসোর অনযোনযক্দর কেক্ক আপভন আলোদো একটে কতোয়োক্ল বযবহোর করক্বন, কগোসল বো
শোওয়োর করোর আপনোর শরীর কমোছো ও আপনোর হোত কমোছোর কোক্জ এটে বযবহোর করক্বন।
আপনোর কক্ক্ষর বোইক্রর ভদক্কর জোনোলোগুক্লো কখোলো রোখোর মোযযক্ম আপভন আপনোর
কক্ষটেক্ত েচুর আক্লো বোতোস েক্বক্শর বযবস্থো রোখুন।
বোসোয় ককোভভড-19 এর ঝু াঁ ভক হ্রোক্সর বযোপোক্র আপভন আরও পরোমশ কপক্ত
ে
পোক্রন জোম ে
ভডক্ফন্স এ।
স্বাভানবক রুটিরন নফরর আসা
10 ভদন পর যভদ আপনোর উপসগগুক্লো
ে
চক্ল যোয় বো আপনোর শুযুমোে যভদ কোভশ বো
অযোক্নোসভময়ো (স্বোদ গে অনুভব নো করো) েোক্ক তোহক্ল আপভন আপনোর স্বোভোভবক রুটেক্ন
ভফক্র আসক্ত পোক্রন এবং কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকো বে কক্র ভদক্ত পোক্রন। কোরণ
সংক্রমণ চক্ল যোওয়োর পরও কোভশ বো অযোক্নোসভময়ো কক্য়ক সপ্তোহ পযন্ত
ে স্থোয়ী হক্ত পোক্র।
10 ভদন পক্রও যভদ আপনোর শরীক্র তোপমোেো কবভশ েোক্ক তোহক্ল আপনোক্ক বোসোক্ত েোকক্ত
হক্ব এবং ভচভকৎসক্কর পরোমশ ভনক্ত
ে
হক্ব।

ককানভড-19 উপসর্ েররয়রে বা পরীক্ষায় ফ াফ পশ্চজটিভ
এরসরে এমন কাররা সারথ যনদ আপনন বসবাস কররন
বাসায় থাকুন
14 ভদক্নর জনয বোসোক্ত েোকুন। এর কোরণ হক্লো আপভন হয়ক্তো ভোইরোক্সর সংস্পক্শ ে
এক্সক্ছন এবং এটে আপভন অনযক্দর মোক্ঝ ছভেক্য় ভদক্ত পোক্রন, এমনভক আপনোর মক্যয
ককোক্নো উপসগ নো
ে েোকক্লও। সুভনভদে ষ্ট ককোক্নো পভরভস্থভত ছোেো অনয ককোক্নো কোরক্ণ বোসোর

বোইক্র যোক্বন নো, এবং শুযুমোে আপনোর বোসো, বোগোন, বো বোইক্রর বযদ্ধক্তগত স্থোক্ন বযোয়োম
করুন।
এই 14 ভদক্নর সময়কোল শুরু হক্ব আপনোর বোভের েেম বযদ্ধক্তটে অসুস্থ হক্য় পেোর ভদন
কেক্কই। ককোক্নো উপসগ নো
ে েোকোর পক্রও আপনোর বোসোর কোক্রো ফলোফল পদ্ধজটেভ আসোর
কোরক্ণ আপভন আইক্সোলশক্ন েোকক্ল আপনোর 14 ভদক্নর সময়কোল শুরু হক্ব উক্ত বযদ্ধক্তটের
পরীক্ষোর তোভরখ কেক্ক।
আপনোর 14 ভদক্নর আইক্সোলশক্ন েোকোর সময় যভদ ককোক্নো কোরক্ণ আপনোর পরীক্ষোর
ফলোফল কনক্গটেভ হয় তোর মোক্ন এই নয় কয আপনোক্ক আর কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকক্ত
হক্ব নো। এমনভক আপনোর মক্যয ককোক্নো উপসগ নো
ে েোকক্লও আপভন সংক্রমণটে অনযক্দর
মোক্ঝ ছভেক্য় ভদক্ত পোক্রন। অনযক্দরক্ক ঝু াঁ ভকক্ত নো কফলোর জনয আপভন পুক্রো 14 ভদন
বোসোক্ত েোকুন।
আপনোক্ক যভদ জোনোক্নো হয় কয আপভন ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত কোক্রো সংস্পক্শ এক্সক্ছন
ে
ৃ
এবং NHS কেস্ট এন্ড কেস কতক
ে আপনোক্ক আইক্সোক্লশক্ন েোকোর পরোমশ কদয়ো
ে
হয়, তোহক্ল
পরোমশটে
ে কমক্ন চলক্ত আপভন আইনত বোযয। এটে কমক্ন চলক্ত বযে হক্ল
ে
জভরমোনো করো
হক্ত পোক্র, কযটে শুরুর সীমো £1 000. 18 এর কম বয়সী কোক্রোর ককোভভড-19 পরীক্ষোর
ফলোফল পদ্ধজটেভ হক্ল এবং NHS কেস্ট এন্ড কেস কতৃক
ে তোক্দরক্ক কসলফ আইক্সোক্লশক্ন
েোকোর কেো বলক্ল কসটে ভনদ্ধিত করোর দোয় দোভয়ত্ব ভপতোমোতো বো অভভভোবকক্দর উপর
বতেোক্ব।
যোরো ভচভকৎসোগতভোক্ব অতযন্ত দুবলে তোক্দর সোক্ে এই সমক্য় আপনোর পভরবোক্রর অনযোনয
সদসযক্দর সংস্পশ যোক্ত
ে
কম হয় কসজনয তোক্দরক্ক সহোয়তো করক্ত হক্ব, কসক্ক্ষক্ে
পভরবোক্রর অনযোনয সদসযক্দর উপসগ েোক
ে
ু ক বো নো েোকুক।
আপনার যনদ ককানভড-19 এর উপসর্ েকদখা যায়
14 ভদন যোবত আইক্সোক্লশক্ন েোকোর সময় ককোভভড-19 এর উপসগ কদখো
ে
কদয় তোহক্ল একটে
ককোভভড-19 পরীক্ষো করোক্নোর বক্দোবস্ত করক্ত হক্ব।
পরীক্ষোয় আপনোর ফলোফল পদ্ধজটেভ হক্ল ককোভভড-19 এ সংক্রভমত কলোকজক্নর মক্তো
একই পরোমশ আপনোক্ক
ে
কমক্ন চলক্ত হক্ব। উপসগ শুরুর
ে
ভদন কেক্ক 10 ভদক্নর জনয
বোসোক্ত েোকক্বন, কসটে আপভন আপনোর 14 ভদন সময়সীমোর কযখোক্নই েোকুন নো ককন।
পরীক্ষোয় আপনোর ফলোফল কনক্গটেভ হক্লও ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত হবোর ঝু াঁ ভক আপনোর
কেক্কই যোয় এবং আপনোক্ক পূণ 14
ে ভদন যোবত বোসোক্তই েোকক্ত হক্ব। এমনভক আপনোর
ককোক্নো উপসগ নো
ে েোকক্লও এই সময় আপভন অনযক্দর মোক্ঝ সংক্রমণটে ছভেক্য় ভদক্ত
পোক্রন।
আপনার স্বাভানবক রুটিরন নফরর আসা
14 ভদন সময়কোক্লর কশক্ে, আপভন যভদ সুস্থ েোক্কন তোহক্ল আপভন আপনোর স্বোভোভবক
রুটেক্ন ভফক্র কযক্ত পোক্রন। আপনোক্ক 14 ভদক্নর কবশী আইক্সোক্লশক্ন েোকক্ত হক্ব নো,
এমনভক এই সমক্য়র মক্যয বোসোর অনযোনয সদসযক্দর উপসগ কদখো
ে
কগক্লও। তক্ব, নতু ন

উপসক্গ েোকো
ে
বযদ্ধক্ত 10 ভদক্নর জনয কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকক্বন। পভরবোক্রর কযসব
কলোক্করো 14 ভদন পরও সুস্থ েোক্কন তোক্দর সংক্রমণ হওয়োর সম্ভোবনো কম।

বাসারত ককউ কবোরত আসর
আপনোর বোসোয় আসোর জনয কোউক্ক আমন্ত্রণ জোনোক্বন নো বো সোমোদ্ধজকভোক্ব কদখো
সোক্ষোক্তর জনয কোউক্ক ডোকক্বন নো, এর মক্যয বেুবোেব ও পভরবোক্রর সদসযরোও অন্তভুক্ত
ে ।
আপনোর বোসোর সদসয নন এমন কোক্রো সোক্ে কেো বলক্ত চোইক্ল আপভন কেভলক্ফোন, ইক্মইল
বো সোমোদ্ধজক কযোগোক্যোগ মোযযম বযবহোর কক্র কসটে করক্বন।
যভদ আপভন বো আপনোর পভরবোক্রর ককোক্নো সদসয বোসোয় দরকোরী পভরচযো ে কসবো গ্রহণ কক্র
েোক্কন তোহক্ল ককয়োরোরক্দর ভভদ্ধজে অবযোহত েোকক্ব এবং সংক্রমক্ণর ঝু াঁ ভক হ্রোক্স েভভশন
অব কহোম ককয়োর ভনক্দে শনোটে কমক্ন চলুন।
কসলফ আইক্সোক্লশক্নর সময় কশে নো হওয়ো পযন্ত
ে বোসোর কভতক্রর সব যরক্ণর অনোবশযক
কসবো ও কমরোমক্তর কোজ বে রোখুন।

আইরসার শরনর সময় কশরষর পর
আপনোর ককোভভড-19 পরীক্ষোয় এটে যভদ যরো পক্র, তক্ব আপনোর মক্যয এই করোক্গর ভবরুক্ি
ভকছুেো েভতক্রোয ক্ষমতো ততভর হক্য়ক্ছ, যোক্ক ইভমউভনটে বলো হয়। তক্ব, েক্তযক্কর কক্ষক্ে এই
সংক্রমণ েভতক্রোক্যর ক্ষমতো ততভর হক্ব ভকনো ভকংবো েভতক্রোয ক্ষমতো কতভদন স্থোয়ী হক্ব
কসটে ভনদ্ধিত নয়। ককোভভড-19 সংক্রমক্ণর ভকছু ভদন পক্রও শরীক্র বোদবোভক ভোইরোক্সর
উপভস্থভত পরীক্ষোয় যরো পেক্ত পোক্র। ইক্তোপূক্ব কোক্রো
ে
ককোভভড-19 পরীক্ষোর ফলোফল
পদ্ধজটেভ হক্ল তোক্দর যভদ নতু ন কক্র ককোভভড-19 উপসগ কদখো
ে
যোয় তোহক্ল শুযুমোে 9০
ভদক্নর মক্যয পুনরোয় পরীক্ষো করোক্বন।
কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকো বে কক্র কদবোর পর, ভনয়ভমত হোত কযোয়ো, জনসোযোরক্ণর
বযবহোক্রর জনয সীমোবি জোয়গোগুক্লোক্ত কফস কভোভরং বযবহোর এবং আপনোর বোসোর
বোইক্রর কলোকজক্নর সোক্ে দূরত্ব বজোয় রোখো চোভলক্য় যোক্বন।
আপনার বাসার অনয ককারনা সদসয যনদ অসুস্থ্ হন
আপনোর বোসোর ককোক্নো সদক্সযর আইক্সোক্লশক্ন েোকোর সময় পোর হবোর পর তোর যভদ
ককোভভড-19 উপসগ কদখো
ে
কদয় তোহক্ল ভতভন একটে পরীক্ষোর বক্দোবস্ত করক্বন এবং বোসোর
অনযোনয সবোই এই ভনক্দেশনোটের পরোমশগুক্লো
ে
আবোরও অনুসরণ করক্বন, এমনভক ইভতপূক্ব ে
পরীক্ষোক্ত কোক্রো ফলোফল পদ্ধজটেভ হক্লও।
যনদ আপনার মরধয ককানভড-19 উপসর্গুর
ে
া আবাররা কদখা কদয়
েেম আইক্সোক্লশন কশে করোর পর পরবতী কযক্কোক্নো সমক্য় যভদ আপনোর মক্যয নতু ন কক্র
ককোভভড-19 এর ককোক্নো উপসগ কদখো
ে
যোয়, তোহক্ল আপনোক্ক এবং আপনোর পভরবোক্রর
অনযোনয সদসযক্দরক্ক আবোরও এই ভনক্দে শনোটে অনুসরণ করক্ত হক্ব।

আপনোর যভদ ককোভভড-19 উপসগ েোক্ক
ে
এবং কমপক্ক্ষ 14 ভদন পূক্ব করোক্নো
ে
পরীক্ষোক্ত
আপনোর ফলোফল পদ্ধজটেভ আক্স তোহক্ল আপনোক্ক আক্রকটে নতু ন ককোভভড-19 পরীক্ষোর
বক্দোবস্ত করক্ত হক্ব । পরীক্ষোর ফলোফক্লর জনয অক্পক্ষোরত েোকোর সময় বোসোক্ত েোকুন।
ভবগত 14 ভদক্নর মক্যয আপনোর ককোভভড-19 পরীক্ষোর ফলোফল পদ্ধজটেভ হক্ল আপনোর
আক্রকটে পরীক্ষো করোর দরকোর কনই। তক্ব আপনোর উপসগগুক্লো
ে
শুরুর ভদন কেক্ক 10 ভদন
পযন্ত
ে তখনও কসলফ আইক্সোক্লশক্ন েোকক্ত হক্ব।

আপনার বাসারত ককানভড-19 এর নবস্তার হ্রাস করা
বোসোবোভেক্ত সংক্রমক্ণর ভবস্তোর করোক্য েক্তযক্কর উভচত ভনক্নোক্ত পদক্ক্ষপগুক্লো গ্রহণ করো।
আপনার হাত কধৌত করুন
অনযক্দরক্ক সংক্রভমত করোর ঝু াঁ ভক হ্রোস করোর জনয এটে সবক্চক্য় কোযকর
ে উপোক্য়র মক্যয
একটে। সোবোন এবং গরম পোভন ভদক্য় 20 কসক্কন্ড যক্র হোত কযোক্বন বো হযোন্ড সযোভনেোইজোর
বযবহোর করক্বন, ভবক্শেত হোাঁভচ-কোভশর সময় এবং আপনোর নোক ঝোেোর পর এবং খোবোর
খোওয়ো ও খোবোর দোবোর নোেোচেোর পূক্ব।ে আপনোর হোত ভনয়ভমত কযৌত করুন এবং আপনোর
মুখ স্পশ করো
ে
কেক্ক ভবরত েোকুন।
হাাঁনি কানশর সময় মুখ কেরক রাখুন
কোভশ বো হোাঁভচ কদবোর সময় অপসোরণক্যোগয টেসুয বো জোমোর হোতো ভদক্য় আপনোর মুখ এবং নোক
ঢোকুন আপনোর কোক্ছ যভদ টেসুয নো েোক্ক, তক্ব আপনোর কনুইক্য়র ভোাঁক্জ মুখ কঢক্ক হোাঁভচ
ভদন, আপনোর হোক্ত নয়।
টেসুযগুক্লো একটে ভডসক্পোক্জবল আবজেনোর বযোক্গর মক্যয কফক্ল ভদন এবং সোক্ে সোক্েই
আপনোর হোত যুক্য় কফলুন। আপনোর হোাঁভচ-কোভশর পর ককোক্নো কিষ্মো বো কফ কবর হক্ল
আপনোর যভদ একজন ককয়োরোর েোক্কন তোহক্ল ভতভন কসটে মুক্ছ কফলোর কোক্জ একটে
ভডসক্পোক্জবল টেসুয বযবহোর করক্বন, অত পর তোর হোত যুক্য় কফলক্বন বো হযোন্ড
সযোভনেোইজোর বযবহোর করক্বন।
আপনার বাসায় সংক্রমণ েোরনার ঝাঁু নক হ্রারস পনরষ্কার করা
ঘন ঘন স্পশ করো
ে
হয় এমন সকল পৃষ্ঠতলগুক্লোক্ক পভরষ্কোর করুন, কযমন দরজোর হোতল,
হযোন্ডক্রইল, ভরক্মোে কক্রোল এবং কেভবক্লর উপভরভোগ। যভদ আপনোর বোসোয়
ককোক্নো ভচভকৎসোগতভোক্ব অতযন্ত দুবলে বযদ্ধক্ত েোক্কন তোহক্ল কসক্ক্ষক্ে এটে ভবক্শেভোক্ব
গুরুত্বপূণ।ে
পভরষ্কোর করোর সময় আপনোর বোসো পভরষ্কোর করোর সোযোরণ পণয বযবহোর করো উভচত, কযমন
ভডেোরক্জন্ট এবং ভিচ, ককননো পৃষ্ঠতক্ল েোকো ভোইরোসক্ক এগুক্লো খুবই কোযকরভোক্ব
ে
দূর
করক্ত পোক্র। বোেরুম পভরষ্কোক্রর কোক্জ বযবহৃত সচরোচর ভিভনং পণয বযবহোর কক্র
ভোগোভোভগ করো বোেরুমগুক্লো বযবহোক্রর পর পভরষ্কোর কক্র ভনক্বন, ভবক্শেত হোক্তর কছোাঁয়ো
লোগো জোয়গোগুক্লো।

পভরষ্কোর পভরেন্নতোর জনয বযবহৃত কোপে ও বযদ্ধক্তগত আবজেনো কযমন বযবহৃত টেসুয এবং
ভডসক্পোক্জবল কফস কভোভরংগুক্লো অপসোরণক্যোগয আবজেনোর বযোক্গর মক্যয ভনরোপক্দ মজুত
করো কযক্ত পোক্র। এসব বযোগ অনয আক্রকটে বযোক্গ ঢুভকক্য় করক্খ মজবুতভোক্ব মুখ
আেকোক্ত হক্ব এবং আপনোর বোইক্রর ঘক্রোয়ো সোযোরণ আবজেনোর ভবক্ন কফলোর আক্গ
এগুক্লোক্ক অন্তত 72 ঘণ্টো পযন্ত
ে আলোদো রোখো উভচত। অনযোনয ঘক্রোয়ো আবজেনো
সোযোরণভোক্ব অপসোরণ করো কযক্ত পোক্র।
আপনোর বোসনপে পভরষ্কোর করো এবং শুকোক্নোর জনয একটে ভডশওয়োশোর বযবহোর করুন।
যভদ এটে সম্ভব নো হয়, ভলকুইড এবং গরম পোভন বযবহোর কক্র হোত ভদক্য় যুক্য় কফলুন এবং
আলোদো টে-েোওক্য়ল বযবহোর কক্র ভোক্লোভোক্ব শুভকক্য় ভনন।
শ্চি
বোতোক্স ভোইরোস ছভেক্য় পেোর সম্ভোবনো হ্রোস করোর জনয, ময়লো লদ্ধি ঝোেক্বন নো। ভনমোতোর
ে
ভনক্দে শনো অনুযোয়ী আইক্েমগুক্লোক্ক উপযুক্তভোক্ব কযোক্বন। সকল ময়লো কোপেক্চোপে এক
সক্ে কযোয়ো কযক্ত পোক্র। যভদ আপনোর কোক্ছ ককোক্নো ওয়োভশং কমভশন নো েোক্ক তক্ব আপনোর
আইক্সোক্লশক্নর সময়সীমো কশে হওয়োর পক্র আরও 72 ঘণ্টো অক্পক্ষো করোর পর আপভন
কনোংরো কোপেক্চোপে পোবভলক লদ্ধিক্ত ভনক্য় কযক্ত পোরক্বন।
হোত কমোছোর কছোে কতোয়োক্ল এবং রোন্নোঘর ইতযোভদ স্থোক্ন বযবহৃত কতোয়োক্লসহ অনযোনয
কতোয়োক্লগুক্লো কোক্রো সক্ে কশয়োর করক্বন নো।
অভযন্তরীণ স্থ্ানগুর ারত আর া বাতাস প্ররবরশর বযবস্থ্া করা
ঘক্রর কভতর ভবক্শেত কশয়োর করো বসোর জোয়গোগুক্লোক্ত ভোক্লোভোক্ব আক্লো বোতোস েক্বশ
করোর বযবস্থো রোখুন। আপনোর উপসগ কদখো
ে
ভদক্ল আপভন এমন একটে রুক্ম েোকক্বন কয
রুমটেক্ত বোইক্রর ভদক্ক একটে জোনোলো েোক্ক এবং সম্ভব হক্ল কসটে কযন কখোলো যোয়,
পোশোপোভশ রুমটেক্ত পযোপ্ত
ে আক্লো বোতোস েক্বক্শর বযবস্থো েোকক্ত হক্ব। দরজো বে রোখুন।
একটি কফস কভানরং বযবহার করুন
আপনোর যভদ ককোভভড-19 এর উপসগ েোক্ক
ে
বো পরীক্ষোয় এটে যরো পক্ে তোহক্ল আপভন
বোসোর ভভতক্র কশয়োর কক্র বযবহোর করো স্থোনগুক্লোক্ত যতদূর সম্ভব কফস কভোভরং বযবহোর
করক্বন। সটিকভোক্ব বযবহোর করো হক্ল একটে কফস কভোভরং ককোভভড-19 সংক্রমণ হ্রোক্সর
মোযযক্ম অনযক্দরক্ক সুরক্ষো েদোন করক্ত পোক্র, ভকন্তু এটে আপনোর বোসোর অনযোনয
সদসযক্দর কেক্ক দূরত্ব বজোয় রোখোর েক্য়োজনীয়তোর ভবকে নয়।
ভকছু ভকছু কলোকক্দর জনয েভতটে পভরভস্থভতক্ত হয়ক্তো কফস কভোভরং বযবহোর করো সম্ভব হক্য়
উক্িনো। 11 বছক্রর কম বয়সী বোচ্চো বো কযসব কলোকজন তোক্দর শোরীভরক ও মোনভসক
অসুস্থতো বো েভতবেকতো বো অক্ষমতো েোকোর কোরক্ণ কফস কভোভরং লোগোক্ত বো খুলক্ত পোক্রন
নো তোক্দর জনয এটে বযবহোর করোর দরকোর কনই। আপভন আক্রো তেয কপক্ত কফস কভোভরং
কীভোক্ব বযবহোর করক্ত হয় এবং ভনক্জ বোনোক্ত হয় কদখুন।

কপাষা প্রাণীরদর কদখাশুনা
যুক্তরোক্জয ককোভভড-19 সংক্রোমক ভহসোক্ব এক মোনুে কেক্ক অনয জক্নর মোক্ঝ ছভেক্য়ক্ছ।
আক্রোন্ত বযদ্ধক্তর সোক্ে খুবই ঘভনষ্ঠ কযোগোক্যোক্গর ফক্ল কপোেোেোণীসহ ভকছু েোণীক্দর SARSCoV-2 (কয ভোইরোসটের কোরক্ণ ককোভভড-19 করোগটে হক্য় েোক্ক) এ আক্রোন্ত হবোর ঘেনো
অক্নক কম। এই ভবেক্য় খুবই সীভমত পভরমোণ েমোণ পোওয়ো ভগক্য়ক্ছ। এই মুহুক্তে, কপোেো
েোণীর মোযযক্ম মোনুক্ের মক্যয এই করোক্গর সংক্রমণ হক্ত পোক্র এমন ককোক্নো েমোণ কনই।
কযসব কপোেো েোণীর মোভলকরো ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত বো উপসগ ভনক্য়
ে
কসলফ
আইক্সোক্লশক্ন আক্ছন তোরো তোক্দর কপোেো েোণীর সোক্ে সংস্পক্শ সীভমত
ে
করক্বন এবং
তোক্দর েোণীটের সংস্পক্শ আসোর
ে
আক্গ ও পক্র ভোক্লোভোক্ব হোত যুক্য় ভনক্বন।

আপনার স্বাস্থ্য ও ভার া-মে সংক্রান্ত নবষয়গুর ার কদখারশানা
করা
বানেরত থাকাকা ীন আপনার মাননসক ও শারীনরক স্বারস্থ্যর প্রনত যত্ন কনওয়া
অক্নক্কর জনযই দীঘ কময়োক্দ
ে
বোসোয় েোকো কটিন, হতোশোজনক এবং একোকীত্ব কবোক্যর কোরণ
হক্ত পোক্র এবং আপভন বো আপনোর পভরবোক্রর অনযোনয সদসযক্দরও মোনভসক অবস্থোর
অবনভত হক্ত পোক্র। এেো ভবক্শেভোক্ব চযোক্লদ্ধজং হক্ত পোক্র যভদ আপনোর বোসোক্ত খুব কবভশ
জোয়গো নো েোক্ক বো বোগোন বযবহোক্রর সুক্যোগ নো েোক্ক।
আপনোর শরীক্রর সোক্ে সোক্ে আপনোর মোনভসক ভোক্লো-মক্দর ভবেয়টের েভত কখয়োল রোখুন
এবং েক্য়োজন হক্ল সহোয়তো গ্রহণ করুন। অক্নকগুক্লো উৎস কেক্ক তেয ও পরোমশ পোওয়ো
ে
যোয় কযমন মোনভসক স্বোস্থয ও ভোল-মক্দর ভবেয়টের উপর ভনক্দে শনো এবং বোচ্চো ও
অেবয়স্কক্দর সহোয়তোর উপর ভনক্দেশনো।
তোরো যো করক্ছন তো ককন এক্তোক্েো গুরুত্বপূণ কস
ে কেো তোক্দর ভনক্জক্দরক্ক মক্ন করোক্নো
অক্নক কলোক্কর কোক্ছ উপকোরী বক্ল মক্ন হক্য়ক্ছ। ঘক্র েোকোর মোযযক্ম আপভন আপনোর
বেু-বোেব, পভরবোর এবং আপনোর কভমউভনটের এবং NHS এর অনযোনয কলোকক্দরক্ক
সুরভক্ষত রোখক্ত সহোয়তো করক্ছন।
আপনোর ঘক্র েোকো আক্রো সহজ কক্র তু লক্ত সোহোযয করক্ব এমন ভকছু দ্ধজভনে কযগুক্লো
আপভন করক্ত পোক্রন:
•
•

•
•

আপভন কেভলক্ফোক্ন বো কসোশযোল ভমভডয়োর মোযযক্ম বেু-বোেব এবং পভরবোক্রর সোক্ে
কযোগোক্যোগ রোখক্ত পোক্রন।
মক্ন রোখক্বন কয শোরীভরক বযোয়োম আপনোর সুস্থতোর জনয ভোক্লো হক্ত পোক্র। ভবভভন্ন
অনলোইন িোস বো ককোস খু
ে জ
াঁ ন
ু যো আপনোক্ক আপনোর বোসোয় কেক্ক হোলকো বযোয়োম
করক্ত সহোয়তো করক্ব।
আক্গ কেক্ক পভরকেনো করুন এবং ভবক্বচনো কক্র কদখুন কয পুক্রো সময়েো বোসোয়
েোকক্ত আপনোর ককোন ককোন দ্ধজভনক্সর েক্য়োজন হক্ব
বোভেক্ত েোকোকোলীন আপনোর কয দ্ধজভনসগুক্লোর েক্য়োজন হক্ব কসগুক্লো পোওয়োর
কক্ষক্ে সোহোযয করোর জনয আপনোর চোকরীদোতো, বেু-বোেব এবং পভরবোরক্ক অনুক্রোয
করুন

•

•

•

•
•

এই সময়কোক্লর মক্যয আপনোর েক্য়োজন হক্ব এমন খোবোর দোবোর এবং অনযোনয
দ্ধজভনসপে কযমন ওেুয ভকভোক্ব আপভন কপক্ত পোক্রন কস সম্পক্কে ভচন্তোভোবনো এবং
পভরকেনো করুন
আপনোর কনবোরহুক্ড বো স্থোনীয় কভমউভনটেক্ত ককোক্নো কস্বেোক্সবক্কর বযবস্থো আক্ছ
ভকনো কসটে খুক্াঁ জ কদখুন যোরো আপনোক্ক এগুক্লো এক্ন ভদক্ত পোরক্ব এবং অনযোনয
সহোয়তো েদোন করক্ত পোরক্ব।
আপনোর বেুক্দর বো পভরবোক্রর সদসযক্দরক্ক আপনোর দরকোভর কযক্কোক্নো দ্ধজভনস
ভনক্য় আসক্ত বলুন বো অনলোইক্ন বো কেভলক্ফোক্ন কসগুক্লো অডেোর করুন, তক্ব এগুক্লো
কযন আপনোর সংগ্রক্হর জনয আপনোর বোসোর বোইক্র করক্খ কদয়ো হয় কসটে ভনদ্ধিত
করক্বন।
বোসোয় েোকোকোলীন সমক্য় আপভন কী কী করক্ত পোক্রন কসটে ভচন্তো করুন, কযমন রোন্নো
করো, বই পেো, অনলোইক্ন কশখো ও ভসক্নমো কদখো
অক্নক কলোক্কর কোক্ছ পুক্রো 10 ভদন বো 14 ভদক্নর পভরকেনো একবোক্র বোনোক্ত
ভোক্লোবোক্সন। আপভন কী করক্বন তো আক্গ কেক্কই পভরকেনো করো আপনোর জনয
সহোয়ক হক্ত পোক্র, উদোহরণস্বরূপ, আপনোর পভরবোক্রর ককউ যভদ খুব কবভশ খোরোপ
কবোয কক্রন।

আপনার যনদ নিনকৎসা সংক্রান্ত পরামরশরে দরকার হয়
ককোভভড-19 সহ সব যরক্ণর অসুখ ভবসুক্খর বযোপোক্র সোহোক্যযর জনয কহলে এন্ড ককয়োর
সোভভেস কখোলো রক্য়ক্ছ। ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত অভযকোংশ কলোকজন সোমোনয অসুস্থ হক্বন
যোরো বোসোক্ত কেক্কই সুস্থ হক্য় উিক্বন। ককোভভড-19 এর উপসগ বোসোক্ত
ে
সোমলোক্নোর
বযোপোক্র আরও তেয কদখুন।
আপভন বোসোক্ত েোকোকোলীন সমক্য় আপনোর ককোক্নো রুটেন কমভডক্কল এবং কডন্টোল
অযোপক্য়ন্টক্মন্ট েোকক্ল কসগুক্লো বোভতল করুন। আপনোর ককোক্নো উক্দ্বগ েোকক্ল বো এই
সমক্য় আপনোক্ক বযদ্ধক্তগতভোক্ব উপভস্থত হক্ত বলো হক্ল কসটে ভনক্য় েেক্মই আপনোর
কমভডক্কল কন্টোক্টর সোক্ে আক্লোচনো করুন (উদোহরণস্বরূপ- আপনোর দ্ধজভপ বো কডভন্টস্ট,
স্থোনীয় হোসপোতোল বো আউেক্পক্শন্ট সোভভেস)।
আপনোর বো আপনোর পভরবোক্রর কোরও শরীক্রর অবস্থো যভদ আরও খোরোপ হক্ত েোক্ক তক্ব
অভবলক্ম্ব ভচভকৎসো কনওয়োর কচষ্টো করুন। যভদ এটে জরুভর অবস্থো নো হয়, তোহক্ল NHS 111
অনলোইন ককোভভড-19 সোভভেস বো অনযোনয অসুখ ভবসুক্খর জনয NHS 111 এর সক্ে
কযোগোক্যোগ করুন। আপনোর যভদ ইন্টোরক্নে বযবহোক্রর সুক্যোগ নো েোক্ক তক্ব NHS 111 কক
কল করুন।
ভচভকৎসো সংক্রোন্ত জরুরী েক্য়োজক্ন এবং আপনোর যভদ একটে অযোম্বুক্লন্স ডোকক্ত হয়
তোহক্ল 999 নম্বক্র কল করুন। কল হযোক্ন্ডলোর বো অপোক্রেরক্ক জোনোক্বন কয আপনোর
বোসোর একজন সদসয ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত বো উপসগ রক্য়ক্ছ,
ে
যভদ তো েক্যোজয হয়।
অথনননতক
ে
বা অনযানয বাস্তনবক সহায়তা
কসলফ আইক্সোক্লশন হক্লো একটে সবক্চক্য় গুরুত্বপূণ ভবেয়
ে
কযটে অনুসরক্ণর মক্যয ভদক্য়
আমরো ভোইরোক্সর ভবস্তোর করোয কক্র আমোক্দর বেুবোেব ও পভরবোর এবং কভমউভনটে ও NHS
কক সুরভক্ষত রোখক্ত সোহোযয করক্ত পোভর। আপনোর যভদ ককোভভড-19 এর উপসগ েোক্ক
ে
এবং
আপনোর পরীক্ষোর ফলোফল পদ্ধজটেভ হক্য় েোক্ক বো আপনোক্ক বলো হক্য়ক্ছ কয আপভন এমন

কোক্রো সংস্পক্শ এক্সক্ছন
ে
ভযভন সংক্রভমত, তোহক্ল কসলফ আইক্সোক্লশনই হক্লো একমোে
উপোয় যোর মোযযক্ম ভনিয়তো েদোন করো যোয় কয আপভন সংক্রমণটে অনযক্দর মোক্ঝ ছেোক্বন
নো। আপনোক্ক আইক্সোক্লশক্ন কযক্ত বলো হক্ল আপভন অনভতভবলক্ম্ব কসটে কমক্ন চলক্বন।
বোসোক্ত েোকোকোলীন সময় আপনোর কযসব দ্ধজভনেপক্ের দরকোর হক্ব কসগুক্লো কপক্ত আপভন
আপনোর চোকরীদোতো, বেুবোেব ও পভরবোক্রর সদসযক্দরক্ক অনুক্রোয করুন। খোবোর এবং
জরুভর দ্ধজভনসপে পোওয়োর বযোপোক্র আক্রো তেয পোওয়ো যোক্ব।
আপনোর বোভের কোক্ছ বো স্থোনীয় কভমউভনটেক্ত ককোক্নো কস্বেোক্সবক্কর বযবস্থো আক্ছ ভকনো
কসটে খুক্াঁ জ কদখুন যোরো আপনোক্ক এগুক্লো এক্ন ভদক্ত পোরক্ব এবং অনযোনয সহোয়তো েদোন
করক্ত পোরক্ব। আপনোর বেুক্দর বো পভরবোক্রর সদসযক্দরক্ক আপনোর দরকোভর কযক্কোক্নো
দ্ধজভনস ভনক্য় আসক্ত বলুন অেবো অনলোইক্ন বো কেভলক্ফোক্ন কসগুক্লো অডেোর করুন, তক্ব
এগুক্লো কযন আপনোর সংগ্রক্হর জনয আপনোর বোসোর বোইক্র করক্খ কদয়ো হয় কসটে ভনদ্ধিত
করক্বন।
আপভন যভদ ককোভভড-19 এর কোরক্ণ কোজ করক্ত অক্ষম হক্য় েোক্কন তক্ব অনুগ্রহ কক্র
আপনোর জনয কযসব সহোয়তো রক্য়ক্ছ কসগুক্লো সম্পক্কে অনুসেোন করোর জনয ভডপোেে ক্মন্ট
ফর ওয়োকে অযোন্ড কপনসনস এর ভনক্দে শনো কদখুন। আপনোক্ক যভদ বোসোয় েোকক্ত হয় এবং
কসলফ আইক্সোক্লসক্ন কযক্ত হয় তোহক্ল আপভন হয়ক্তো NHS কেস্ট এন্ড কেস সোক্পোেে
কপক্মন্ট ভস্কক্মর আওতোয় এককোলীন £500 পোক্বন।
আপভন যভদ ইংলযোক্ন্ড বসবোস কক্রন এবং ভনক্নোক্ত সবগুক্লো মোপকোটি পূরণ কক্রন তোহক্ল
আপভন এটে পোবোর কযোগয হক্বন:
•
•
•
•

NHS কেস্ট এন্ড কেস কতৃক
ে আপনোক্ক কসলফ আইক্সোক্লশক্ন কযক্ত বলো হক্য়ক্ছ
আপভন চোকরী কক্রন বো কসলফ এমপ্লক্য়ড
আপভন বোসো কেক্ক কোজ করক্ত পোরক্বন নো এবং এর ফক্ল আপভন আয় করক্ত
পোরক্বন নো
আপভন ভনক্নোক্ত কযক্কোক্নো একটে কবভনভফে কিইম করক্ছন:
• ইউভনভোসোল
ে কক্রভডে
• ওয়োভকেং েযোক্স কক্রভডে
• ইনকোম ভরক্লক্েড ইমপ্লয়ক্মন্ট এন্ড সোক্পোেে অযোলোউন্স
• ইনকোম কবজড জব ভসকোস অযোলোউন্স
ে
• ইনকোম সোক্পোেে
• কপনশন কক্রভডে বো হোউদ্ধজং কবভনভফে

আরও তক্েযর জনয আপনোর কলোকোল অক্েোভরটের ওক্য়বসোইেটে ভভদ্ধজে করুন
আপনন যনদ আপনার বাচ্চারক বুরকর দুধ খাওয়ান
আপনোর ককোভভড-19 এর উপসগ েোকক্ল
ে
এবং পরীক্ষোক্ত আপনোর ফলোফল পদ্ধজটেভ হক্ল
বো ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত কোক্রো সোক্ে আপভন বসবোস করক্ল, আপভন যভদ আপনোর
বোচ্চোক্ক বুক্কর দুয খোওয়োন তোহক্ল আপনোর বোচ্চো সংক্রভমত হওয়োর বযোপোক্র আপনোর
সক্চতন েোকো উভচত।

বুক্কর দুক্যর মোযযক্ম বো একোন্ত সোভন্নক্যয আসোর ফক্ল সম্ভোবয সংক্রমক্ণর ঝু াঁ ভকর কচক্য়
বোচ্চোক্ক বুক্কর দুয খোওয়োক্নোর উপকোভরতো কবভশ, তক্ব এটে বযদ্ধক্ত-ভবক্শক্ের ভসিোক্ন্তর
বযোপোর। আপনোর ভমডওয়োইফ, কহলে ভভদ্ধজের বো দ্ধজভপর সোক্ে কেভলক্ফোক্ন কেো বলুন।
ককোভভড-19 ভোইরোস বুক্কর দুক্যর মোযযক্ম সংক্রভমত হক্ত পোক্র এর স্বপক্ক্ষ বতেমোক্ন ককোক্নো
তেয েমোণ কনই। তক্ব ককোভভড-19 সংক্রমণ একটে বোচ্চোর শরীক্র ছভেক্য় পেক্ত পোক্র
একইভোক্ব কযমনটে এক্ক অক্নযর সোভন্নক্যয আসক্ল হক্য় েোক্ক। সোম্প্রভতক গক্বেণোয় কদখো
যোয় কয, ককোভভড-19 এ আক্রোন্ত হক্ল েোপ্ত বয়স্কক্দর তু লনোয় বোচ্চোক্দর মক্যয লক্ষণসমূক্হর
তীব্রতো বো বযোপকতো অক্পক্ষোকৃত কম েোক্ক।
আপভন বো আপনোর পভরবোক্রর সদসয ককউ বোচ্চোক্দরক্ক ফমুলো
ে বো এক্সক্েসড ভমল্ক খোওয়োক্ল
উপকরণটে বযবহোর করোর পূক্ব েভতবোর
ে
কসটে জীবোণুমুক্ত কক্র ভনক্বন। আপনোর অনয কোরও
সক্ে কবোতল বো কব্রস্ট পোম্প কশয়োর করো উভচত নয়।
আক্রো তেয আপভন রয়যোল কক্লজ অফ অবক্স্টটেভশয়োনস অযোন্ড গোইক্নোক্কোলদ্ধজস্টস কেক্ক
জোনক্ত পোরক্বন।
াননংে নডসএনবন টি, অটিজম বা গুরুতর মাননসক সমসযা থাকা ক াকজন
আপনোর বো আপভন যোক্দর সোক্ে বসবোস কক্রন তোক্দর যভদ লোভনংে ভডসএভবভলটে, অটেজম বো
গুরুতর মোনভসক সমসযো েোক্ক তোহক্ল সবগুক্লো পদক্ক্ষপ গ্রহণ সম্ভব হক্ব নো। আপনোর
ভনক্জক্ক এবং আপনোর আক্শপোক্শর কলোকজনক্দরক্ক সুস্থ ও ভনরোপদ রোখক্ত এই
ভনক্দে শনোটে যতেুকু সম্ভব কমক্ন চলুন, মূলত ভবদযমোন ককয়োর প্লযোক্নর পোশোপোভশ।

কস ফ আইরসার শরনর বযাপারর আইনন বাধযবাধকতা
ককোভভড -19 এর পরীক্ষোর ফলোফল পদ্ধজটেভ আসোর পর বো যভদ NHS কেস্ট অযোন্ড কেস
কতৃক
ে আপনোক্ক অবভহত করো হয় কয আপভন এমন কোক্রোর সংস্পক্শ এক্সভছক্লন
ে
যোর
ককোভভড- পরীক্ষোর ফলোফল পদ্ধজটেভ ভছল ভবযোয় আপনোক্ক কসলফ আইক্সোক্লশক্ন কযক্ত
হক্ব, কসক্ক্ষক্ে আপভন যভদ বোসোক্ত নো েোক্কন এবং কসলফ আইক্সোক্লশক্ন নো যোন তোহক্ল
আপনোক্ক জভরমোনো করো হক্ত পোক্র।
আপনোর একোন্ত সোভন্নক্যয আসো কলোকজক্নর বযোপোক্র NHS কেস্ট এন্ড কেসক্ক কজক্নশুক্ন
ভমেযো তেয েদোন করো হক্ল কসটে একটে অপরোয ভহক্সক্ব গণয হক্ব।
এই বোযযবোযকতোটে কমক্ন চলক্ত বযে হক্ল
ে
জভরমোনো করো হক্ত পোক্র, কযটে সক্বোচ্চ
ে £10,000
হক্ত পোক্র। এসব আইন শুযুমোে ইংলযোক্ন্ডর জনয েক্যোজয ।

