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এই প�ৃা�ট ি�� ক�ন 

এই ভাইরােসর সং�মণ েরােধ এবং আমােদর ি�য়জনেদর সুরি�ত রাখেত 
আমােদর �েত�েকর ব���গতভােব দািয়� �হণ করা অত�� ���পূণ �, িবেশষ 
কের তারা যিদ ঝঁুিকেত েথেক থােকন । �িত িতনজন কেরানাভাইরােস 
(েকািভড-19) আ�া� েরাগীর মেধ� একজেনর মেধ� সাধারণত েকােনা উপসগ � 
বা ল�ণ েদখা যায় না এবং এ�ট উপলি� করা ছাড়াই তারা েরাগ�ট্ সং�মণ 
করেবন। তাই এই বছের ��সমাস উদযাপেনর সব েথেক িনরাপদ উপায় হে� 
িনেজর বািড়র সদস� বা িবদ�মান সােপাট� বাবেলর সােথ িনেজর বািড়েতই থাকা। 
আপিন যেতা েবিশ মানুেষর সােথ িমশেবন আপনার কেরানাভাইরােস আ�া� 
হওয়ার অথবা এর সং�মণ িব�ার করার স�াবনা তেতা বাড়েব। 

টায়ার 4 এর এলাকাসমূহ আপিন যিদ টায়ার 4 এর েকােনা এক�ট এলাকায় েথেক 
থােকন তাহেল ��সমাস চলাকালীন সমেয় আপনােক অবশ�ই আপনার 
�টয়ােরর িনয়মাবলী েমেন চলেত হেব। অথ �াৎ আপিন ঘেরর িভতর আপনার 
সােথ বসবাস করেছ না বা আপনার িবদ�মান ��সমাস বাবেলর অংশ নয় 
এরকম েকউ ছাড়া অন� েকােনা ব���র সােথ েদখা করেত পারেবন না। ঘেরর 
বাইের, আপিন অন� এক�ট পিরবােরর �ধমুা� েযেকােনা একজন সদেস�র 
সােথ েদখা করেত পারেবন। 

টায়ার 4 এর বিহভূ�ত এলাকাসমূহ আপিন যিদ টায়ার 4 এর েকােনা এলাকায় না 
েথেক থােকন তাহেল ��সমাস েড বা বড়িদেন (25 িডেস�র) অন�ান� পিরবােরর 
সেব �া� দইু জন সদেস�র (আপনার '��সমাস বাবল') সােথ েদখা করেত 
পারেবন। আপিন টায়ার 4 এর েকােনা সদেস�র সােথ েদখা করেত পারেবন না। 

ঝঁুিক�েলা িনেয় আপনােক অত�� সাবধানতার সােথ ভাবেত হেব এবং তখনই 
আপনার ��সমাস বাবল ৈতির করা উিচৎ যখন আপিন এর একা� �েয়াজন 
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অনভুব করেবন। যখনই স�ব সরাসির েদখা করার িবক� ব�ব�ার িবষেয় 
আেলাচনা ক�ন। 

1. এক�ট ��সমাস বাবল গঠন করা 
��সমাস বাবল, সােপাট� বাবল এবং চাই�েকয়ার বাবল �িত�টই িভ� িভ� িবষয় 
এবং �িত�টর িনজ� িনিদ�� িকছ�  িনয়মাবলী রেয়েছ। 

��সমাস বাবেলর িনয়মাবলী আইেনর আওতাভ�� িহেসেব িবেবিচত হেব। 
কায �কর হওয়ার পর েথেক সং�মণ কমােনার জন� আপনােক অবশ�ই 
িনয়ম�েলা অনুসরণ করেত হেব। 

আপিন যিদ �টয়ার 4 এলাকায় না েথেক থােকন �ধুমা� তাহেলই আপিন এক�ট 
��সমাস বাবল ৈতির করেত পারেবন। আপিন যিদ ��সমাস বাবল ৈতির করার 
অনমুিত েপেয় থােকন এবং তা করেত চান: 

● আপনার ��সমাস বাবল যথাস�ব েছাট রাখার েচ�া ক�ন। অন� 
পিরবার েথেক দুইজন সদেস�র িবষয়�ট সেব �া� পিরমাণ, এ�টই মলূ 
ল�� নয় 

● আপিন টায়ার 4 এর এলাকার েকােনা সদেস�র সােথ ��সমাস বাবেল 
েযাগ িদেত পারেবন না। 

● যত �ত স�ব আপনার বািড়র �ত�� সদস� ব�তীত অন�েদর সােথ 
তাৎ�িণকভােব এবং আপনার বাবেলর অন�ান� বািড়র সদস�েদর সােথ 
েদখা হওয়ার কমপে� পাচঁ িদন আেগ অ�েয়াজনীয় সামা�জক 
েমলােমশা ব� কের িদন 

● আপিন �ধুমা� ব���গত বািড়েত অথবা বািড়র বাগােন, উপাসনালেয় 
অথবা জনগেণর সাধারণ েঘারােফরা করার জায়গায় আপনার ��সমাস 
বাবেলর সােথ েদখা ক�ন 

● �ধমুা� ��সমাস েড েতই আপনার বাবেলর সােথ েদখা ক�ন। রা�� 
যাপন করেবন না এবং আপনার �মণ যথাস�ব কম সমেয় েশষ ক�ন 

● স�ব হেল �ানীয় এলাকায় থাকুন। ভাইরােসর উ� �বণতা-স�� 
এলাকা েথেক কম �বণতা-স�� এলাকায় �মণ েথেক িবরত থাকুন 



● আপনার ��সমাস বাবেলর বিহভূ�ত েকােনা ব���র সােথ েদখা করেত 
চাইেল েস�ট �ধমুা� আপনার ঘেরর বাইের ক�ন (যিদ না তারা িন� 
�টয়ার েথেক উ� �টয়াের আেসন) এবং আপিন েয টায়াের বসবাস 
করেছন েসই টায়ােরর িনয়মাবলী েমেন চেল েদখা ক�ন এবং ব�ুবা�ব 
এবং পিরবােরর সদস� যারা আপনার ঘের অথবা বাগােন বাস করেছন 
না তােদর সােথ সামা�জকভােব েমলােমশা করেবন না যিদ না তারা 
আপনার ��সমাস বাবেলর অংশ হেয় থােক 

আপনার ��সমাস বাবেলর সােথ েদখা করার সময় ভাইরােসর সং�মণ েরােধর 
জন� আপনার িকছ�  পদে�প �হণ করা উিচৎ। এর মেধ� রেয়েছ েযখােনই স�ব 
হেব ঘেরর বাইের েদখা করা, ঘেরর িভতেরর �ান�েলােত পয �া� পিরমােণ 
সেতজ বায়ু �বািহত হে� িকনা তা েখয়াল রাখা, েযখােনই স�ব হেব িভ� িভ� 
পিরবােরর সদস�েদর মেধ� দরূ� বজায় রাখা, িনয়িমত এবং 20 েসেক� সময় 
িনেয় হাত েধায়া, এবং আপনার মেধ� যিদ কেরানাভাইরােসর ল�ণ েদখা যায় 
অথবা আপিন যিদ ভাইরােস প�জ�টভ হেয় থােকন তাহেল েসলফ-
আইেসােলশন সং�া� িনয়মাবলী েমেন চলুন। 

আপিন অথবা আপনার পিরবােরর েকােনা সদস� যিদ অস�ুতা অনভুব কের 
থােকন অথবা েসলফ-আইেসােলশেন েথেক থােকন তাহেল এমতাব�ায় 
আপনার অবশ�ই অন� কােরা ঘের যাওয়া উিচৎ হেব না। আপনার উপসগ � েদখা 
িদেল, আপনার �ানীয় কাউ��ল অথবা হাসপাতাল েথেক বলেল অথবা আপিন 
েকােনা সরকাির পাইলট �েজে� অংশ �হণ করেল আপনার ি� NHS েট� 
করা উিচত। 

2. আপিন যিদ 70 বছেরর েবিশ বয়সী 
অথবা িচিকৎসাগতভােব মারা�ক 
ঝঁুিকেত েথেক থােকন 
পিরবার ও ব�ুেদর সােথ অপিরহায � েযাগােযাগ ছাড়া শারীিরক ও মানিসক �া�� 
ভােলা রাখাটা কতটা ক�ঠন হেত পাের, েসটা মাথায় েরেখ অিধকতর ঝঁুিক�� 
ব���রা বহৃ�র েয ঝঁুিকেত রেয়েছন, তা িনেয় ভাবাটা িবেশষ ভােব ���পূণ �। 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test


আপিন যিদ 70 বছেরর েবিশ বয়সী অথবা িচিকৎসাগতভােব মারা�ক ঝঁুিকেত 
েথেক থােকন তাহেল এই ঝঁুিক�েলার ব�াপাের সাবধানতার সােথ ভাবুন। হেত 
পাের েয, ��সমাস বাবল ৈতির না করাটাই সবেচেয় িনরাপদ পদে�প। 

আপিন যিদ ��সমাস বাবল ৈতির করার অনুমিত েপেয় থােকন এবং তা করেত 
চান, তাহেল িনেদ�িশকা�ট অনসুরেণ িবেশষ সাবধানতা অবল�ন ক�ন: 

● েযখােন স�ব ঘেরর বাইের েদখা ক�ন 

● ঘন ঘন আপনার হাত ধুেয় িনন। 

● আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন না তােদর সােথ সামা�জক দরূ� 
বজায় রাখুন 

● ঘেরর িভতের েদখা-সা�াৎ করেল েসখােন তাজা বাতাস এবং পয �া� 
বায়ু চলাচল িন��ত ক�ন 

যিদ আপিন এখন িচিকৎসাগতভােব খুব েবিশ ঝঁুিকপূণ � কােরা বািড়েত বা সােপাট� 
বাবেল থােকন, তাহেল তােদর �াে��র ে�ে� থাকা ঝঁুিক�েলা �শমেন 
সহায়তায় বড় আকােরর ��সমাস বাবেল যু� না হওয়াটাই সবেচেয় িনরাপদ। 

2.1 আপিন েকােনা সােপাট� বাবেল েথেক থাকেল 
�টয়ার 4 এলাকার কােরা সােথ যিদ আপিন ইেতামেধ� িবদ�মান েকােনা সােপাট� 
বাবেল েথেক থােকন, তাহেল আপিন ��সমাস েড েত এেক অপেরর সােথ 
েদখা-সা�াৎ করেত পারেবন। আপিন যিদ এরকম�ট করেত চান তাহেল 
আপনার অবশ�ই অন� কােরা সােথ ��সমাস বাবেল েযাগ েদওয়া উিচৎ হেব না। 

িতন পিরবােরর সীমােত িবদ�মান সােপাট� বাবল�েলা এক�ট পিরবার িহেসেব 
গণ� হেব। অথ �াৎ আপিন যিদ �টয়ার 4 এলাকার বাইেরর েকােনা সােপাট� বাবেল 
েথেক থােকন তাহেল আপিন অন� পিরবােরর দুইজন সদেস�র সােথ 
সম��গতভােব এক�ট ��সমাস বাবল ৈতির করেত পারেবন। এ�ট �ধুমা� 
আইনস�ত সােপাট� বাবেলর ে�ে� �েযাজ�। তেব, এর ঝঁুিক আপনােক 
িবেবচনায় েরেখ আপনার ��সমাস বাবল যতটা স�ব ততটা েছাট রাখা উিচত। 

যিদ আপিন 70 বছেরর েবিশ বয়সী অথবা িচিকৎসাগতভােব খুব েবিশ ঝঁুিক�� 
কােরা সােপাট� বাবেল থােকন, তাহেল সতক�তার সােথ েভেব েদখুন। তােদর 

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19


�াে��র েয ঝঁুিক রেয়েছ, তা �াস করার সবেচেয় িনরাপদ উপায় হেলা অন�েদর 
সােথ না িগেয় িনেজর বািড়র সদস� বা সােপাট� বাবেলর ব���েদর সােথই 
উদযাপন করা। 

�টয়ার 4 এর বাইের, সােপাট� বাবেল অন� পিরবােরর দুই জন সদস� চাইেল পথৃক 
��সমাস বাবেল েযাগ িদেত পােরন, তেব ��সমাস েড এর আেগ ও পের উভয় 
সমেয়ই তােদর এেক অপেরর সােথ েযাগােযাগ এিড়েয় চলা উিচৎ। 

এক�ট সােপাট� বাবল গঠন ও ব�বহার করার িনেদ�শনা পড়ুন 

2.2 আপিন েকােনা চাই�েকয়ার বাবেল থাকেল 
আপিন 25 িডেস�ের �টয়ার 4 এলাকােতও চাই�েকয়ার বাবল ব�বহার করা 
চািলেয় েযেত পােরন, তেব এ�ট তখনই করেত পারেবন যিদ চাই�েকয়ােরর 
উে�েশ� এ�ট যু��যু�ভােব �েয়াজনীয় হেয় থােক এবং এর যু��স�ত েকােনা 
িবক� যিদ না থােক। আপিন যিদ আপনার চাই�েকয়ার বাবেলর অন� 
পিরবােরর সদেস�র সােথ সামা�জকভােব েদখা-সা�াৎ করেত চান তাহেল 
আপনার উিচৎ তােদরেক আপনার ��সমাস বাবেল অ�ভ� �� করা, তেব আপিন 
েকবল তখনই এ�ট করেত পারেবন যিদ আপনােদর উভেয়র েকউই �টয়ার 4 
এলাকায় না েথেক থােকন। আপিন ও আপনার চাই� েকয়ার বাবেলর অন� 
পিরবার িমেল ��সমাস বাবেলর জন� সীমাব� িতন�ট পিরবােরর মেধ� দুই�ট 
পিরবার িহেসেব গণ� হেবন। 

এক�ট চাই�েকয়ার বাবল গঠন ও ব�বহার করার িনেদ�শনা পড়ুন 

2.3 18 বছেরর কম বয়সী িশ�েদর িবে�দ হেয় 
যাওয়া মা-বাবা 
েযসব িশ�েদর (18 বছেরর কম বয়সী) িপতামাতা একে� বসবাস কেরন না, 
তােদর িপতামাতা পথৃকভােব ��সমাস বাবল গঠন করেল তারা তােদর িপতা ও 
মাতা উভেয়র ��সমাস বাবেল অংশ �হণ করেত পারেব। এছাড়া আর েকউ 
দুই�ট বাবেল অংশ�হণ করেত পারেব না। 

আপনার বাবা বা মা েযেকােনা একজন িকংবা উভয়ই যিদ �টয়ার 4 এলাকায় 
েথেক থােকন তাহেল স�ােনরা তােদর বাবা মােয়র বািড়েত যাওয়া-আসা চািলেয় 

https://www.gov.uk/guidance/making-a-support-bubble-with-another-household
https://www.gov.uk/guidance/making-a-childcare-bubble-with-another-household


েযেত পারেবন, িক�, েকােনা পিরবারই অন�ান�েদর সােথ ��সমাস বাবেল অংশ 
িনেত পারেব না। 

2.4 আপিন সাধারণত যােদর সােথ বসবাস কেরন 
তােদর সােথ এক�ট আলাদা ��সমাস বাবল গঠন 
আপনার যিদ ��সমাস বাবল গঠেনর অনমুিত থােক তাহেল আপিন সাধারণত 
যােদর সােথ বসবাস কেরন তােদর ছাড়াও অন� কাউেক িনেয় িভ� এক�ট 
��সমাস বাবল গঠন করেত পারেবন। আপিন ও আপনার সােথ বসবাসকারী 
মানষুজন আলাদা ��সমাস বাবেল থাকেত চাইেল, তাহেল আপিন ঐ পিরবার ও 
অন� এক�ট পিরবােরর সােথ এক�ট ��সমাস বাবল গঠন করেত পােরন (এ�ট 
িতন�ট পিরবাের িহেসেব গণ� হেব)। েযসব পিরবােরর সদস�রা একই ��সমাস 
বাবেল অংশ�হণ করেছ না তােদর জন� িনেদ�শাবলী যাচাই ক�ন। 

2.5 আপিন যিদ িশ�াথ� হেয় থােকন িযিন ছ� �ট 
উপলে� িব�িবদ�ালয় েথেক িনজ ঘের এেসেছন 
আপিন িব�িবদ�ালেয়র ছ� �টেত বািড় যাওয়া েকান িশ�াথ� হেল, আপিন েযই 
বািড়েত েফরত েগেছন তার অংশ িহেসেব িবেবিচত হেবন। এই সমেয় আপিন 
েযই পিরবাের সােথ টাম �-টাইেম বসবাস কেরন তার অংশ িহেসেব িবেবিচত 
হেবন না। 

3. আপনার ��সমাস বাবল, ব�ু-বা�ব 
ও পিরবােরর অন�ান� সদস�েদর সােথ 
সা�াত 
আপনার িনেজেক এবং ি�য়জনেদর সুরি�ত রাখেত বাবল গঠন করার 
ঝঁুিকসমূেহর ব�াপাের সাবধানতার সােথ ভাবুন। েকবল মা� আবশ�কীয় মেন 
হেলই তা ক�ন। �িত িতনজন কেরানাভাইরােস (েকািভড-19) আ�া� েরাগীর 
মেধ� একজেনর মেধ� সাধারণত েকােনা উপসগ � বা ল�ণ েদখা যায় না এবং এ�ট 
উপলি� করা ছাড়াই তারা েরাগ�ট্ সং�মণ করেবন। ভাইরাস�টেত আ�া� 

https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family#households-where-everybody-is-not-in-the-same-christmas-bubble
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family#households-where-everybody-is-not-in-the-same-christmas-bubble
https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses/student-movement-and-plans-for-the-end-of-autumn-2020-term


হওয়া এবং এর সং�মণ িব�ার েরােধর জন� পদে�প েনওয়ার জন� এক�ট 
��সমাস বাবেল অংশ�হণকারী �েত�েকরই দািয়�বান হওয়া উিচত। আপিন 
এসব িনয়ম অনসুরণ না করেল, আপনার ভাইরােস আ�া� হওয়া এবং 
আপনার পিরবার ও ব�ুমহেল এর সং�মণ িব�ােরর ঝঁুিক েবেড় যায়। 

ঝঁুিকপূণ � অথবা িচিকৎসাগতভােব ঝঁুিকপূণ � কারও সােথ েকান ��সমাস বাবেল 
আপিন থাকেল এই পরামশ � অনসুরণ করার জন� আপনার িবেশষ য� েনওয়া 
উিচত। আপিন িচিকৎসাগতভােব মারা�ক ঝঁুিকেত থাকেল এই প�ৃার িনেচর 
িদেক আপনার জন� উে�িখত আরও িবশদ পরামশ � আেছ । 

3.1 আপনার ��সমাস বাবল গঠন ও সা�ােতর 
পূেব � 
আপনার যিদ ��সমাস বাবল গঠন করার অনমুিত থােক এবং যিদ আপিন 
��সমাস বাবল গঠন করার িস�া� িনেয় থােকন, তাহেল আপনার ��সমাস 
বাবেলর ব���েদর সােথ েদখা করার কমপে� পাচঁ িদন আেগ েথেক আপনার 
বািড়র �ত�� সদস� ব�তীত অন�েদর সােথ অ�েয়াজেন সামা�জক েযাগােযাগ 
ব� কের ঝঁুিক কিমেয় আনার জন� আগাম সতক�তামলূক পদে�প িনন। 
েযসকল কম� ঘের েথেক কাজ করেত পারেবন না তারা তােদর কম �ে�ে� 
যাওয়া অব�াহত রাখেত পােরন। অন� মানুেষর সােথ আপনার েমলােমশা ব�ৃ� 
েপেল তা আপনার কেরানাভাইরােস আ�া� হওয়ার ও সং�মেণর ঝঁুিক বািড়েয় 
েদয়। 

3.2 ঘেরর িভতর আপনার ��সমাস বাবেলর সােথ 
সা�াৎ 
আপনার ��সমাস বাবেল যিদ েকউ েথেক তাহেল তাহেল 25 িডেস�ের 
আপনারা এেক অপেরর বািড়েত েযেত পারেবন, তেব অবশ�ই রা�� যাপন 
করেত পারেবন না। আপনারা একে� েকান উপাসনালেয় েযেত পােরন অথবা 
বাইের েকাথাও সা�াত করেত পােরন। আপিন অন� েকান ঘেরর িভতের েযমন- 
পাব, েহােটল, েদাকান, িথেয়টার অথবা েরস্ট� েরে� আপনার ��সমাস বাবেলর 
সােথ সা�াত করেত পারেবন না। এরকম অব�ায় আপিন কার সােথ েদখা 

https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family#if-you-are-clinically-extremely-vulnerable
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করেত পারেবন এবং কার সােথ পারেবন না েস�ট িনভ�র করেব আপনার 
�টয়ােরর উপর। 

আপনার বািড়েত বা বাগােন আপিন বসবাস কেরন না এমন ব�ু এবং পিরবােরর 
সােথ আপিন সামা�জকভােব েদখা করেবন না যিদ না তারা আপনার ��সমাস 
বাবেলর অংশ হয়। আপিন েয �টয়াের বাস করেছন েস�টর িনয়মাবলী েমেন 
আপিন আপনার ��সমাস বাবেলর বাইেরর েলাকেদর সােথ েদখা করেত 
পারেবন, তেব সকল অ�েয়াজনীয় েযাগােযাগ কিমেয় আনাই আপনার ল�� 
হওয়া উিচৎ। আপিন যিদ এমন েকােনা �টয়াের �মণ কেরন েযখােন আপনার 
�টয়ােরর ত�লনায় িনয়মকাননু আরও কেঠার, তাহেল আপনার েসই কেঠার 
িনয়ম�েলাই অনসুরণ করা উিচৎ। 

যারা সাধারণত েয সব ব���েদর সােথ বসবাস কেরন, তােদর সােথ িভ� �কৃিতর 
��সমাস বাবল গঠেনর িস�া� িনেয়েছন এবং যারা ��সমাস বাবল গঠন 
করেত চান না, তােদর জন� সুিনিদ�� িনেদ�শনা রেয়েছ। 

আমরা জািন েয, িব�� বায়ু�বাহ না থাকেল ঘেরর িভতের এই ভাইরােস 
আ�া� হওয়া বা সং�মণ িব�ার সহজ হেয় পেড়। অতএব, আপনার ��সমাস 
বাবেলর সােথ সা�ােতর সময় ভাইরাস�টেত আ�া� হওয়া ও এর িব�ার েরােধ 
আপনার এই পদে�প�েলা �হণ করা উিচত: 

● সংি�� সমেয়র জন� �মণ ক�ন, েকননা আপিন যেতা েবিশ সময় 
িনেয় থাকেবন সং�মেণর ঝঁুিক তেতাই ব�ৃ� পােব। 

● ঘন ঘন আপনার হাত ধুেয় িনন। 

● ঘন ঘন �শ � করেত হয় এমন জায়গা�েলা িনয়িমত পির�ার ক�ন, 
দরজার হাতল এবং প�ৃতল�েলা 

● আপনার সােথ বসবাস কের না এমন মানষুেদর েথেক যতটা স�ব 
ততটা সামা�জক দরূ� েমেন চলুন 

● অিতিথ েবড়ােত আসেল এবং তারা চেল যাওয়ার পর আপিন জানালা 
দরজা খুেল িদেয়, ঠা�া না লািগেয় যতটা স�ব িব�� বাতাস ঘেরর 
িভতের আসেত িদন 

https://www.gov.uk/guidance/local-restriction-tiers-what-you-need-to-know


�েয়াজন হেল িকছ�  মানষু অেন�র বাসায় কাজ করা অব�াহত রাখেত পাের 
েযমন – ন�ািন, ি�নার অথবা কািরগরগণ। ঝঁুিক কমােত েযখােন স�ব েসখােন 
তােদর সামা�জক দরূ� েমেন চলা ও ��সমাস বাবল আেয়াজন করা হেয়েছ 
এমন বািড়র িভতর যাওয়া এিড়েয় চলা উিচত। 

3.3 ঘেরর বাইের আপনার ��সমাস বাবেলর সােথ 
সা�াৎ 
আপিন আপনার ��সমাস বাবেলর সােথ আপনার বাগােন বা বাইের সা�াত 
করেত পােরন। আপিন চাইেল আপনার ��সমাস বাবেল না থাকা মানষুেদর 
সােথ বািড়র বাইেরর েকান �ােন আপিন েয �টয়ােরর এলাকায় েদখা করেছন, 
েসটার িনয়ম�েলা, েমেন সা�াত করেত পারেবন; তেব অত�াবশ�কীয় নয়, 
এমন সকল ধরেণর েযাগােযাগ বাদ েদওয়াটাই ল�� রাখা উিচত। 

বাইেরর সাব �জনীন �ান�েলার মেধ� অ�ভ� �� রেয়েছ: 

● পাক�, িবচ, শহেরর বাইেরর অংশ যা জনসাধারেণর জন� উ�ু� 

● জনসাধারেণর যাওয়ার বাগান (েসখােন �েবশ করার জন� িফ েদওয়ার 
�েয়াজন েহাক বা না েহাক) 

● অ�ােলাটেম� 

● েখলার মাঠ 

4. েযসব পিরবােরর সবাই একই 
��সমাস বাবেল অংশ�হণ কেরন না 
আপিন আপনার পিরবােরর অন�ান� মানষু, অথ �াৎ যােদর সােথ আপিন বসবাস 
কেরন তােদর সােথ আলাদা ��সমাস বাবল গঠন করেল, আপনার বািড়েত 
অথবা বাবল�েলার মেধ� ভাইরাস�টর সং�মণ েরাধ করার জন� আপনার িকছ�  
অিতির� ব�ব�া �হণ করা উিচত। 

এর মেধ� থাকেত পাের: অিতির� সতক�তা �হণ করা েযমন: িবিভ� প�ৃ, ঘন ঘন 
�শ � করার �ান েযমন দরজার হাতল পির�ার করা ও েকউ আপনার বাসা 
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েথেক েবিরেয় যাওয়ার পর যেতাটা স�ব িব�� বাতাস ঘেরর িভতর �েবশ 
করেত েদওয়া 

5. আপিন ��সমাস বাবল গঠন করেত 
না চাইেল 
��সমাস বাবল ৈতির করেত না চাইেল আপনার অবশ�ই এলাকার িনয়ম�েলা 
েমেন চলেত হেব। যার মােন হে�, 1ম �টয়ােরর এলাকা�েলােত আপিন 
ব���গত িনবােসর েভতর সেব �া� ছয় জন ব���র দল িহেসেব েদখা করেত 
পারেবন, যিদ তারাও 1ম �টয়ােরর েকান এলাকা েথেক এেস থােকন এবং 
��সমাস বাবল ৈতির না কের থােকন। 

আপনার যিদ সােপাট� বাবল থােক তাহেল আপিন েসটার ব���েদর সােথও েদখা 
করা চািলেয় েযেত পারেবন। 

6. েসলফ-আইেসােলশন ও ��সমাস 
বাবল 
আপনােক অবশ�ই েসলফ আইেসােলশেনর িনয়মাবলী েমেন চলেত হেব, যিদ 
আপিন, আপনার সােথ বসবাস কের এমন েকউ, আপনার চাই�েকয়ার অথবা 
সােপাট� বাবেলর েকউ অথবা আপনার সােথ ক��া� আেছ এমন েকউ 
কেরানাভাইরাস প�জ�টভ হয় অথবা েকান উপসগ � থােক। অথ �াৎ, আপনার 
কেরানাভাইরােসর উপসগ � থাকেল বা আপিন েসলফ-আইেসােলেটড অব�ায় 
থাকেল অবশ�ই ��সমাস বাবল গঠন করেবন না। এই িনয়ম�েলা হেলা আইন 
এবং আপনার পিরবার ও ব�ুেদর সােথ ��সমােস সা�াৎ করার ে�ে�ও 
এ�েলা েমেন চলেত হেব। 

আপনার ��সমাস বাবেলর েকােনা সদস� যিদ কেরানাভাইরােস আ�া� হেয় 
থােক অথবা 25 িডেস�ের, অথবা বাবেলর সদস�েদর সব �েশষ সা�ােতর পর 48 
ঘ�া পয �� সমেয় যিদ তার মেধ� যিদ কেরানাভাইরােসর ল�ণ েদখা যায়, 
তাহেল একই পিরবােরর সকল সদেস�র মেতাই বাবেলর সকল সদস�েক েসলফ-
আইেসােলশেন েযেত হেব। 
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7. আপিন িচিকৎসাগতভােব খুব েবিশ 
ঝঁুিকপূণ � হেল 
পিরবার ও ব�ুেদর সােথ অপিরহায � েযাগােযাগ ছাড়া শারীিরক ও মানিসক �া�� 
ভােলা রাখাটা কতটা ক�ঠন হেত পাের, েসটা মাথায় েরেখ ঝঁুিক�� ব���রা 
বহৃ�র েয ঝঁুিকেত রেয়েছন, তা িনেয় ভাবাটা িবেশষ ভােব ���পণূ �। আপিন 
এক�ট ��সমাস বাবল গঠন করেত চাইেল আপনার উিচত হেব এর জন� 
অিতির� সতক�তার িবষয়�েলা িচিকৎসাগতভােব অত�� ঝঁুিকপূণ � মানষুেদর 
জন� িনেদ�শাবলী -েত বিণ �ত থাকা অিতির� সতক�তা�েলা অবল�ন করা। 
আপনার বাবেল অংশ�হণকারী অন�ান�েদর আপনার বিধ �ত ঝঁুিকর ব�াপাের 
সতক� থাকা উিচত এবং আপনারা এক� হওয়ার আেগ তােদর অিতির� সাবধান 
হওয়া উিচত। 

যিদ আপিন িচিকৎসাগতভােব খুব েবিশ ঝঁুিক�� েকান ব���র বািড়েত বা 
সােপাট� বাবেল থােকন, তাহেল সতক�তার সােথ ভাবুন। তােদর �াে��র েয ঝঁুিক 
রেয়েছ, তা �াস করার সবেচেয় িনরাপদ উপায় হেলা অন�েদর সােথ না িগেয় 
িনেজর বািড়র সদস� বা সােপাট� বাবেলর ব���েদর সােথই উদযাপন করা। 

8. আপিন েকান েকয়ার েহােমর 
বািস�া হেয় থাকেল 
েকয়ার েহােমর এই িনেদ�শনা ইংল�াে�র জন� �েযাজ� - আর ওেয়লস, 
�টল�া�, এবং নদ�ান � আয়ারল�া� এর িনেদ�শনা এখােন েদখুন। 

েকয়ার েহােমর বাইের অন�েদর সােথ সময় কাটােল েসখানকার বািস�ােদর 
জন�ও তারা েফরত েগেল তােদর বািড়েত বসবাসকারীেদর কেরানাভাইরােস 
সং�মেণর ঝঁুিক বাড়েব এবং এটা েকয়ার েহােমর জন� এক�ট অিতির� েবাঝা 
হেয় যােব। এত�ারা, েকয়ার েহােমর েযসব বািস�ােদর কাজ করার বয়স আেছ 
�ধমুা� তােদরই েকয়ার েহােমর বাইের েবর হেত েদওয়ার ব�াপাের িবেবচনা 
করা উিচত। েকয়ার েহােমর বািস�া, তােদর পিরবার ও েকয়ার েহামেক খুব 
সতক�তার সােথ িবেবচনা করেত হেব েয এটা করা �ঠক হেব িক না অথবা েকউ 
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েকয়ার েহাম িভ�জেট েগেল িনরাপদ উপােয় অথ �পূণ � েযাগােযাগ করা যােব িক 
না। েকয়ার েহাম পিরদশ �ন িবষয়ক িনেদ�িশকা উপলভ� রেয়েছ। 

েকয়ার েহােমর কম ��ম বয়েসর বািস�ারা েহােমর সােথ চ� �� কের ও ব���গত 
ঝঁুিক িনরী�া কের েকান বাবল গঠেনর জন� েকয়ার েহােমর বাইের েযেত 
পােরন। েকয়ার েহােমর একজন বািস�া অন� এক�ট পিরবােরর সােথ বাবল 
গঠন করেত পােরন, িক� েকান অব�ােতই িতন�ট পিরবােরর সােথ ��সমাস 
বাবল গঠন করেত পারেবন না। 

েকয়ার েহােমর েকান বািস�া এক�ট পিরবােরর ��সমাস বাবেল অংশ�হণ 
করেল তােদরেক সামা�জক দরূ� েমেন চলেত হেব, িনয়িমত হাত ধুেত হেব এবং 
দরজা জানালা খুেল িদেয় ঘের �চ�র পিরমােণ িব�� বাতাস �েবশ করেত িদেত 
হেব। 

এক�ট েকয়ার েহােম কেরানাভাইরােসর সং�মণ ঘটেল েসখােন যারা বসবাস 
কের এবং কাজ কের তােদর উভয় প�ই ঝঁুিকর স�ুখীন হেত পাের, তাই েকয়ার 
েহােমর বািস�া ও েকয়ার েহােমর অন�ান�েদর ঝঁুিক কমােনার জন� পিরবােরর 
অন�ান� সদস�েদর পদে�প িনেত হেব। বাবেলর সকল সদস�েদর উিচত: 

● েকয়ার েহােমর েকান বািস�ােক তােদর বািড়েত িনেয় আসার দইু স�াহ 
আেগ েথেক তােদর বাইেরর মানুেষর সােথ সা�াত করা সীিমত কের 
কেরানাভাইরােস তােদর স�াব� সং�মেণর ঝঁুিক কিমেয় আনেত 
পদে�প �হণ করা। 

● েকয়ার েহােমর বািস�ার সােথ েকয়ার েহােমর বাইের সা�ােতর পূেব � 
তােদরেক পরী�া করার ব�াপাের েকয়ার েহােমর সােথ আেলাচনা করা। 
িনরাপদভােব েকয়ার েহােম েফরত আসার জন�, ঐ বািস�ার পরী�া 
কের আইেসােলশেন থাকা �েয়াজন। সংি�� িনেদ�শাবলী �কাশ করার 
মাধ�েম আমরা খবু অ� সমেয়র মেধ� আরও িব�ািরত তথ� �দান 
করেবা। 

িনরাপদভােব েকয়ার েহােম েফরত আসার জন�, ঐ বািস�ার পরী�া কের 
আইেসােলশেন থাকা �েয়াজন। সংি�� িনেদ�শাবলী �কাশ করার মাধ�েম 
আমরা খবু অ� সমেয়র মেধ� আরও িব�ািরত তথ� �দান করেবা। 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus/update-on-policies-for-visiting-arrangements-in-care-homes


েকয়ার েহােম িনরাপেদ িফের আসার জন� উ� বািস�ােক েরাগ িনরী�েণর 
পরী�া করেত হেব এবং আলাদা থাকেত হেব। [আরও িনেদ�িশকা চাইেল পাওয়া 
যােব 

9. �মণ ও আপনার ��সমাস বাবেলর 
সােথ রা��যাপন 
��সমাস েড অথবা তার পের কােরা সােথ সা�াৎ করার জন� আপনার অবশ�ই 
�টয়ার 4 এলাকায় �মণ বা এই এলাকা েথেক ত�াগ করা উিচৎ হেব না। 

আপিন �টয়ার 3 অথবা এর িনেচর �টয়াের েথেক থােকন এবং ��সমাস বাবল 
গঠন করার িস�া� িনেয় থােকন, তাহেল আপনার সাবধানতার সােথ �মণ 
করার ঝঁুিকসমূেহর ব�াপাের িচ�া-ভাবনা করা উিচৎ। যিদ আপিন সেব �া� 
সুরি�ত েকান �ােন থােকন, েযমন, ইংল�াে�র জন� �টয়ার 3, তাহেল আপনার 
উিচত হেব কম �াদুভ�াব স�� এলাকা�েলােত স�ব হেল না যাওয়া। 

যিদ আপনােক েসখােন েযেতই হয়, তাহেল িনেজেক ও অন�েদরেক িনরাপেদ 
�মণ করার সুেযাগ কের িদেত আেগ েথেক বুক ক�ন আর বাইের যাওয়ার ও 
িফের আসার সমেয়র �মেণর পিরক�না সতক�তার সােথ কের িনন। 

��সমাস বাবল গঠেনর জন� আপিন যিদ �টল�া�, ওেয়লস অথবা নদ�ান � 
আয়ারল�াে� �মণ করেত চান, তাহেল আপনােক অবশ�ই েসই েদেশর 
িনয়মাবলী েমেন চলেত হেব এবং �মেণর পূেব � �টল�া�, ওেয়লস অথবা নদ�ান � 
আয়ারল�া� এর িনেদ�িশকা�েলা পড়েত হেব। �বিত�ত �শাসেন আপিন 
��সমাস বাবল গঠন করার জন� �টয়ার 4 এলাকা ত�াগ করেত পারেবন না। 

ব�িত�মী পিরি�িত ছাড়া (উদাহরণ��প, অ�ত�ািশতভােব �মণ ব�াহত হেল, 
অথবা আপনার ��সমাস বাবেলর েকােনা সদেস�র মেধ� যিদ কেরানাভাইরােসর 
ল�ণ েদখা যায় এবং আপনার যিদ েসলফ-আইেসােলশেন থাকার �েয়াজন হয়) 
25 িডেস�েরর আেগ বা পের আপনার ��সমাস বাবেল আপিন অন� পিরবােরর 
সদস�েদর সােথ েমলােমশা করেত পারেবন না (যিদ না আপনার �টয়ােরর 
িনয়মানুযায়ী এর অনুমিত না েদওয়া হয়)। নদ�ান � আয়ারল�া� েথেক বা েসখােন 
�মণ করা েয েকউ এর অ�ভ� ��। 

https://www.gov.uk/government/publications/arrangements-for-visiting-out-of-the-care-home/visits-out-of-care-homes
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যাতায়ােতর রা�ায় �াভািবেকর েচেয় েবিশ ভীড় হেত পাের। যিদ আপনার �মণ 
করেতই হয়, তাহেল: 

● আেগ েথেকই পিরক�না ক�ন, যাওয়ার আেগই িব� রেয়েছ িকনা 
েখাজঁ িনেয় েদখুন এবং ব��তম �ট�েলার পাশাপািশ, ব�� সময়ও 
এিড়েয় যান। 

● আপনার �মেণর সময় অ�েয়াজনীয় িবরিত েনওয়া এিড়েয় চলুন 

● আপনার পিরবাের বা ��সমাস বাবেল েনই এমন েলাকেদর সােথ গািড় 
েশয়ার করা এিড়েয় চলুন 

● স�াব� ে�ে�, আপিন যখন �মণ করেবন তখন অন� েলাকেদর কাছ 
েথেক আপনার দরূ� বজায় রাখুন 

● িনয়িমত হাত েধায়া অথবা হাত স�ািনটাইজ করা 

আপিন আপনার ��সমাস বাবেলর সােথ �মণ করত চাইেল, আপিন েযখােনই 
থাকেবন েসখান েথেক িনরাপদ �মেণর িনেদ�শাবলী েমেন চলেত হেব। 

�মেণর ব�াপাের আরও তথ� িনন 

��সমােসর সময় �টয়ার 4 এলাকার বাইের ইংল�াে� আপিন ব���গতভােব 
ভাড়া করা �ােন থাকেত পারেবন, েযমন েহােটল, েহাে�ল অথবা B&B এবং 
সময় আপনােক আপনার �টয়ােরর সামা�জক সমােবশ সং�া� িনয়মাবলী 
েমেন চলেত হেব। �টয়ার 3 েত এর মেধ� রেয়েছ: 24 েথেক 26 িডেস�র পয �� 
অত�� ঝঁুিকপূণ � এলাকা, যত�ণ পয �� আপিন িনেজ একা থাকেবন, অথবা 
আপনার পিরবােরর সদস�েদর সােথ থাকেবন এবং ��সমাস েড েত আপনার 
��সমাস বাবেলর সােথ েদখা-সা�ােতর উে�েশ� এ�ট জ�রী। �েয়াজন হেল, 
আপিন আপনার পিরবােরর অন�ান� সদস� অথবা আপনার ��সমাস বাবেলর 
সােথ ব���গত ভাড়া বাসায় থাকেত পােরন। 

আপনার বাবেলর েকান সদস� যিদ েকান েহােটল, েহাে�ল অথবা িবঅ�া�িব-েত 
�ায়ী ভােব বসবাস না কেরন, তাহেল ��সমাস বাবেলর সদস� িহেসেব আপিন 
েসখােন এক��ত হেত পারেবন না। এ�ট অন�ান� �কৃিতর অ-ব���গত 
আবাসেনর ে�ে�ও �েযাজ� হেব (েযমন িশ�া �িত�ান অথবা েবড অ�া� 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-travel-guidance-for-passengers
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ে�কফা�)। এ�ট আপনার ে�ে� �েযাজ� হেল েরস্ট� েরে�র মতন েকান ব� 
জন ব�ব�ত ভবন বা �ােন আপনার ��সমাস বাবেলর সােথ জেড়া হেবন না। 

আপিন যিদ অন� েকােনা েদশ েথেক যু�রােজ� �মণ কেরন তাহেল আপিন 
এবং আপনার পিরবােরর সদস�রা ��সমাস েড েত এক�ট ��সমাস বাবেল েযাগ 
িদেত পােরন। তেব আপিন যিদ �াভািবকভােবই অন� েকােনা েদেশ েথেক 
থােকন এবং আপনার ব�ুবা�ব ও পিরবােরর সােথ েযাগ েদয়ার জন� যু�রােজ� 
আেসন, তাহেল ��সমাস বাবল গঠন করার ে�ে� আপনােক আপনার 
পিরবােরর েথেক একজন পথৃক সদস� িহেসেব গণ� করা হেব। 

If you arrive in the UK from or have travelled through a �মেণ িনেষধা�া 
আেছ বা নন-�ােভল কিরেডার েদশ বা অ�ল যিদ আপিন �মণ কেরন বা 
েসখান েথেক যু�রাজ� আেসন তাহেল 10 িদেনর জন� আপনােক েসলফ-
আইেসােলশেন, অথবা 5 িদন আইেসােলশেন থাকার পর কেরানাভাইরাস 
িনরী�েণর জন� পরী�া করােত হেব এবং যিদ েনেগ�টভ েরজা� আেস তাহেল 
আপিন েসলফ-আইেসােলশন েথেক েবর হেত পারেবন। 

10. আপনার ��সমাস বাবেলর সােথ 
সা�ােতর পর 
25 িডেস�ের আপনার ��সমাস বাবেলর সােথ েদখা-সা�াৎ করার পর আপিন 
বসবাস করেছন না এমন সকেলর সােথ েযাগােযাগ যেতাটা স�ব কিমেয় 
আনুন। আপনার এলাকা েয �টয়াের রেয়েছ, েস�েলার িনয়মাবলী �েযাজ� 
হেলও আপনার উিচত হেব অিতির� সতক�তা অবল�ন করা আর বাসার বাইের 
ব�ু বা পিরবােরর সদস�েদর সােথ েদখা করা উিচত হেব িক না, েসটা 
সাবধানতার সােথ েভেব েদখা। যার মেধ� রেয়েছ নববেষ �র আেগর স��া তােদর 
সােথ সা�াত না করা, এমনিক যিদ আপনার শরীর ভােলাও থােক। 
কেরানাভাইরােস আ�া� হওয়া �িত িতন জেনর মেধ� এক জন ব���র মেধ� 
েকান ল�ণ েদখা যায় না আর তারপরও তা ছড়ােত পাের। 

আপিন বািড় েথেক কাজ করেত না পারেল কােজ যােবন, িক� আপনার 
অ�েয়াজনীয় সামা�জক েমলােমশা এিড়েয় চলেত হেব। অন� মানুেষর সােথ 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk/coronavirus-covid-19-how-to-self-isolate-when-you-travel-to-the-uk
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-test-to-release-for-international-travel


আপনার েমলােমশা ব�ৃ� েপেল তা আপনার কেরানাভাইরােস আ�া� হওয়ার ও 
সং�মেণর ঝঁুিক বািড়েয় েদয়। 
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