িনেদ� শনা

��সমাস সময়কােলর জন� িনেদ�শনা
��সমাস সময়কােলর জন� িনেদ� শনা
29 নেভ�র 2020 তািরেখ �কািশত

19 িডেস�র 2020 তািরেখ সবেশষ
�
আপেডট হেয়েছ — সব আপেডট েদখুন

হইেত:

ক�ািবেনট অিফস

েযখােন �েযাজ�:

ইংল�া�

িবষয়ব�

পিরবার এবং ব�ুেদর সােথ েদখা করা
বার, পাব এবং েরে�ারাঁয় যাওয়া
িগজ�া এবং অন�ান� উপাসনা করার �ােন যাওয়া
েদাকানপাট এবং ��সমােসর বাজাের যাওয়া
পারফরম�া� এবং ��সমাস লাই�টং উৎসবসহ ইেভ��েলােত উপি�ত হওয়া
নববেষর� আেগর স��া

ক�ারল গাওয়া
কােজ যাওয়া
চাই�েকয়ার
েকয়ার েহােম থাকা আ�ীয়েদর েদখেত যাওয়া
যু�রােজ�র মেধ� �মণ করা
ে��ােসবা
িববাহ, িসিভল পাট� নারিশপ এবং অে������য়া

এই পৃ�া�ট ি�� ক�ন

2 িডেস�র েথেক, আপনার এলাকার �টয়ােরর জন� �েযাজ� িনেদ�শনা
আপনােক অবশ�ই েমেন চলেত হেব। আপনার এলাকার জন� কী কী িবিধিনেষধ
রেয়েছ তার েখাঁজখবর িনন। �টয়ার 4 এ আপিন কী কী করেত পারেবন এবং কী
কী পারেবন েস�েলা িনেয় েযসকল িনয়ম রেয়েছ তা আইেনর আওতায় আনা
হেব। কাযকর
� হওয়ার পর েথেক আপনােক অবশ�ই িনয়ম�েলা অনুসরণ
করেত হেব।

পিরবার এবং ব�ুেদর সােথ েদখা করা
25 িডেস�ের
এই ��সমােস সবেথেক ভােলা হয় যিদ আপিন �ধুমা� আপনার পিরবােরর
সােথ অথবা আপনার সােপাট� বাবেলর সােথ সময় কাটান। 25 িডেস�ের আপিন
এক�ট ��সমাস বাবল গঠন করার িস�া� িনেত পােরন যিদ আপিন আসেলই
এর �েয়াজনীয়তা অনুভব কেরন। যারা �টয়ার 4 এলাকায় বসবাসরত নন
�ধুমা� তােদর জন�ই এ�ট �েযাজ�।
�টয়ার 4 এর এলাকাসমূেহ ��সমাস চলাকালীন সমেয় আপনােক অবশ�ই
আপনার �টয়ােরর িনয়মাবলী েমেন চলেত হেব। অথাৎ
� ��সমাস চলাকালীন

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 �ধুমা�
েযেকােনা একজন সদেস�র সােথ েদখা করেত পারেবন।
এক�ট ��সমাস বাবল এক�ট �াইেভট �েম, উপাসনালেয় অথবা বাইের
সবসাধারেণর
�
চলাচেলর েকােনা �ােন েদখা-সা�াৎ করেত পাের। অন�ান� সকল
অব�ায় আপিন যিদ এক�ট ��সমাস বাবল গঠন কেরন তাহেলও আপিন েয
�টয়ােরর সােথ েদখা করেবন তার িনয়মাবলী অবশ�ই অনুসরণ করেত হেব।
��সমােসর পর
26 িডেস�র েথেক, আপনার এলাকার �টয়ােরর জন� �েযাজ� িনেদ�শনা
অ�তপে� আপনােক অবশ�ই েমেন চলেত হেব। ��সমাস বাবল আর �েয়াগ
করা যােব না। যু�রাজ� জুেড় অিধকাংশ এলাকােতই েসে�ে� আপিন নববেষর�
আেগর স��া সহ অন�ান� সমেয় বাসা-বািড়র মেধ� অন�ান�েদর সােথ
েমলােমশা করেত পারেবন না।
��সমাস বাবেল যারা যু� হওয়ার িস�া� িনেবন, তােদর উিচত হেব অিতির�
সতক�তা অবল�ন করা আর ভাইরােসর ছিড়েয় পড়ার ঝু ঁ িক কিমেয় আনেত
তােদর ��সমাস বাবেল থাকা ব���েদর সােথ েদখা করার পর অ�েয়াজেন
সামা�জক েমলােমশা কম করা।

বার, পাব এবং েরে�ারাঁয় যাওয়া
2 িডেস�র েথেক, বার, পাব এবং েরে�ারাঁ�েলােত আপিন কার কার সােথ েদখা
করেত পারেবন তা আপনার �টয়ােরর উপর িনভ�র করেব। ইনেডার এবং

আউটেডােরর আিতেথয়তার পিরেবেশর জন� িনয়মাবলী আলাদা হেত পাের।
আপনার �টয়ােরর জন� �েযাজ� িনয়মাবলী েদখুন।
25 িডেস�ের বার, পাব এবং েরে�ারাঁ�েলােত আপিন কার কার সােথ েদখা
করেত পারেবন েস ব�াপাের িনয়মাবলী বদলােব না।
যিদও কােজর কারেণ অব�াহিত �েযাজ� থােক, তারপেরও আপিন অবশ�ই
কমে�ে�
�
��সমাস লা� বা পা�ট� করেবন না, েয�ট মূলত সামা�জক কাযকলাপ
�
এবং েয�টেক আপনার �টয়ােরর িনয়মাবলী অনুেমাদন কের না।

িগজ�া এবং অন�ান� উপাসনা করার �ােন যাওয়া
2 িডেস�র েথেক, আপিন সকল �টয়ােরর উপাসনার �ােন েযেত পারেবন।
উপাসনা করার �ান�েলােত আপিন কার কার সােথ েদখা করেত পারেবন তা
আপনার �টয়ােরর উপর িনভ�র করেব। আপনার �টয়ােরর জন� �েযাজ�
িনয়মাবলী েদখুন।
25 িডেস�েরের, আপিন যিদ ��সমাস বাবল গঠেনর িস�া� িনেয় থােকন
তাহেল আপিন আপনার ��সমাস বাবেলর সদস�েদর সােথ েযেকােনা
উপাসনালেয় েযেত পারেবন। আপনার উিচত হেব েযখােন স�ব হেব, আলাদা
আলাদা বািড়র সদস�েদর মেধ� দূর� বজায় রাখা সহ িনরাপদ আচরণ করা
চািলেয় যাওয়া।
মহামারীর সমেয় উপাসনার �ােনর িনরাপদ ব�বহােরর জন� আরও তথ�
িনেদ� শনায় রেয়েছ।

েদাকানপাট এবং ��সমােসর বাজাের যাওয়া

2 িডেস�র েথেক, েদাকানপাট�েলােত আপিন কার কার সােথ েদখা করেত
পারেবন তা আপনার �টয়ােরর উপর িনভ�র করেব। ইনেডা্ের অবি�ত েদাকান
এবং েখালা ময়দােনর েদাকােনর জন� িনয়মাবলী আলাদা হেত পাের, েযমন
��সমাস মােক�ট বা ��সমাস �� মােক�ট। আপনার �টয়ােরর জন� �েযাজ�
িনয়মাবলী পরী�া কের েদখুন।
স�া�া'র �েটা�েলা সব �টয়ােরই েখালা থাকেত পারেব যিদ েস�েলা েভনু�েত
অব�ান কের অন�থায় েখালার অনুেমাদন েনই। সামা�জক দূর� বজায় রাখা
সহ, যেথাপযু� েকািভড-সুরি�ত পদে�প, িনেয় েভনু� িনধারণ
� করেত হেব।
25 িডেস�ের েদাকানপাট�েলােত আপিন কার কার সােথ েদখা করেত পারেবন
েস ব�াপাের িনয়মাবলী বদলােব না। আপনার উিচত হেব েযখােন েযখােন স�ব
িভড় এিড়েয় অনলাইেন শিপং করার মতন িনরাপদ আচরণ�েলা করেত থাকা
আর িভেড়র মেধ� থাকেল মুেখ আবরণী পরা। ��সমাস বাবেলর ব���েদর সােথ
শিপং করেত যাওয়া যােব না।
িনেদ� শনায় েসই েলাকজনেদর জন� আরও তথ� রেয়েছ যারা েদাকান, �া�,
ে�ার বা একই ধরেণর পিরেবেশ কাজ কেরন বা চালান।

পারফরম�া� এবং ��সমাস লাই�টং উৎসবসহ
ইেভ��েলােত উপি�ত হওয়া
2 িডেস�র েথেক, পারফরম�া� এবং ��সমাস বা অন�ান� েফস�টভ লাই�টং
উৎসব সহ, ইেভ��েলােত অংশ েনওয়ার িনয়মাবলী আপনার �টয়ােরর উপর
িনভ�র করেব। ইনেডার এবং আউটেডােরর ইেভ��েলার জন� িনয়মাবলী
আলাদা হেত পাের। আপনার �টয়ােরর জন� �েযাজ� িনয়মাবলী পরী�া কের
েদখুন।
25 িডেস�ের, ইনেডার ইেভ��েলার িনয়মাবলীর েকােনা পিরবত�ন হেব না।

িনেদ� শনায় েসই েলাকজনেদর জন� আরও তথ� রেয়েছ যারা আট�
অগানাইেজশন,
�
েভনু� অপােরটর এবং অংশ�হণকারী সহ, পারফিমং� আেট�
কাজ কেরন।

নববেষর� আেগর স��া
নববেষর� আেগর স��া সহ, আপিন েকাথায় েযেত পারেবন এবং কার সােথ েদখা
করেত পারেবন েসই স�িক�ত িনয়মাবলী আপনােক আপনার �টয়ার অনুযায়ী
িনয়মাবলী অবশ�ই েমেন চলেত হেব। আপনার ��সমাস বাবল আর �েয়াগ
করা যােব না। যু�রাজ� জুেড় অিধকাংশ এলাকােতই েসে�ে� আপিন বাসাবািড়র মেধ� অন�ান�েদর সােথ েমলােমশা করেত পারেবন না। �িত িতনজন
কেরানাভাইরােস 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। এই িনয়ম�েলা সকেলর অনুসরণ করাটা জ�রী।
যিদ আপিন ��সমাস বাবেল যু� হেয় থােকন, তাহেল আপনার ��সমাস
বাবেলর ব���েদর সােথ সা�ােতর পর উিচত হেব েয সকল ব���েদর সােথ
আপিন বসবাস কেরন না, তােদর সং�েশ যাওয়া
�
কিমেয় েদওয়া। যার মেধ�
রেয়েছ নববেষর� আেগর স��ায় ব�ুেদর সােথ বা পিরবােরর সদস�েদর সােথ
বাসার বাইের েদখা না করা, এমনিক যিদ আপনার শরীর ভােলা থােক তারপরও।
আিতেথয়তার েভনু��েলােক সবেশষ
�
23:00 টার মেধ� ব� করেত হেব। আপনার
�টয়ােরর জন� �েযাজ� িনয়মাবলী পরী�া কের েদখুন।

ক�ারল গাওয়া
কেরানাভাইরাস েছাট েছাট েফাঁটা, অ�ােরােসাল এবং সরাসির সং�েশর� মাধ�েম
ব��� েথেক ব���েত ছিড়েয় পেড়। গান গাওয়া, িচৎকার করা এবং শারীিরক

��য়াকলাপ েছাট েছাট েফাঁটা এবং অ�ােরােসােলর মাধ�েম সং�মেণর ঝু ঁ িকেক
বািড়েয় েদয়। যিদ গান গাওয়া হয়, অংশ�হণকারীেদর সংখ�া যতদূর স�ব
সীিমত করা সহ, সং�মেণর ঝু ঁ িক কমােত পদে�প িনেত হেব। অ�ােরােসাল
সং�মেণর �মবিধত� �ভােবর অথ হল
�
যত েবিশ েলাক সংি�� থাকেব,
সং�মেণর ঝু ঁ িকও তত েবিশ থাকেব।
ঘেরর িভতের বা বাইের ক�ােরাল িসি�ং অথবা ক�ােরাল সািভ�স �ধুমা� �টয়ার 4
এ তােদর উপাসনার অংশ িহেসেব অনু��ত হেব এবং উ� �টয়ােরর েলাকজন
জমােয়েতর িনয়মানুযায়ী এ�ট অনু��ত হেব।
�টয়ার 4 এর এলাকার বাইের ক�ােরাল িসি�ং অথবা ক�ােরাল সািভ�স েলাকজন
জমােয়েতর িনয়মানুযায়ী অনু��ত হেত পাের এবং অংশ�হণকারীরা সকেল যিদ
পাবিলক েহলথ ইংল�াে�র সমি�ত এক�ট িবেশষ� �েপর ৈতির করা িনরাপদ
উপােয় গাওয়ার িনয়মকানুন এবং িশ� পিরেবশনার িনেদ�িশকা েমেন চেলন।
এ�ট েপশাদার এবং অেপশাদার উভয় কেয়রস-এর জন� �েযাজ�।
যারা পারফম করেছন
�
বা মহড়া িদে�ন:
● েপশাদােরর মত; বা
● 18 বছেরর কম বয়সীেদর জন� ত�াবধানকৃত ��য়াকলােপর অংশ
িহসােব

সংখ�ায় সীমাব� নয় এবং সং�েহর সীমাও েমেন চলেত হেব না তেব তবুও
পারফিমং� আট� স িনেদ� শনা েমেন চলেত হেব।
�া�বয়� অেপশাদারেদর পারফরম�া� এবং মহড়ার জন�, েকস�টেক এিগেয়
িনেয় যাওয়ার (বা না িনেয় যাওয়া) যাওয়ার ব�াপার�ট আপনােক িবেবচনা করেত

হেব, আপনার এলাকার আরও িবস্তৃত �া�� এবং আপনার অংশ�হণকারীেদর
�সে�, িবেশষত যিদ দুবল� ব���রা সংি�� থােক েস�ট ধের িনেয়।
আপিন যিদ এিগেয় যান, েসে�ে� আপনােক পারফিমং� আট� স িনেদ� শনা েমেন
চলেত হেব এবং েস�ট �ানীয় সমােবশ সীমার সােপে�। এর অথ হল
�
যিদ ছয়
জেনর েবিশ এক�টর �প (�টয়ার 1 এ) বা পিরবার (�টয়ার 2, 3 বা 4 এ) ঘেরর
িভতের পারফম কেরন
�
বা মহড়া েদন, েসে�ে� তােদর অবশ�ই েমলােমশা করা,
‘িমিলত হওয়া’ বা সামা�জক েমলােমশা করা উিচত নয়। ভবেন �েবশ করার বা
েবর হওয়ার সময় বা েয েকােনা িবরিত সহ, আপনােক সব সময়ই �েপ বা
বািড়েত সামা�জক দূর� বজায় রাখেত হেব। কায�ম
�
চলাকালীন সমেয়
িদকিনেদ�শনা েদওয়া অব�াহত থাকেত পারেব েযমন ক�া�র এবং �েপর
মেধ�, িক� অন�ান� শারীিরক এবং সামা�জক েমলােমশা িনিষ�।
ইনেডার পারফরম�া�
�িত�ট �টয়াের �েযাজ� িবিধিনেষধ অনুযায়ী, েপশাদার এবং অেপশাদার
কেয়র�েলা চাইেল েয েকােনা অভ��রীণ েভনু�েত পারফম করেত
�
পারেব িক�
তােদরেক উপের িনধািরত
�
িনয়মাবলী েমেন চলেত হেব।
ইনেডাের অনু��ত হওয়া পারফরম�া� উপের েদওয়া পাবিলক েহলথ
অ�াডভাইেসর উপর িভি� কের, ে�াতা বা জমােয়েতর গান গাওয়া, িচৎকার করা
এবং ে�াগান েদওয়া সহ, এমন েকােনা কায�েম
�
অংশ �হণ করেবন না যা
অ�ােরােসাল ৈতির করেত পাের। সবািধক
�
কত সংখ�ক েলাকজন উপি�ত
থাকেত পারেবন েসইজন� জায়গা�টর ে��ফল এবং 2 িম সামা�জক দূর�
বজায় রাখার �েয়াজনীয়তা�ট িবেবচনায় িনেত হেব। এ�ট মূলত পারফিমং�
আট� েসরপরামশ�েলােক
�
েমেন চেল। সামা�জক দূর� বজায় েরেখ
অংশ�হণকারীরা িকভােব সাইট�টেত িনরাপেদ আসেত এবং েবর হেয় েযেত
পাের েসিদেক িবেশষ মেনােযাগ িদেত হেব।

অংশ�হণকারীেদর িনরাপদ �মণ স�িক�ত পরামেশর� সােথ স�িত েরেখ
ইেভে� েহঁ েট বা সাইেকেল কের েযেত হেব এবং পাবিলক �া�েপাট� ব�বহার
করা বা পিরবােরর বাইের কারও সােথ গািড় েশয়ার করা এড়ােত হেব।
আউটেডার পারফরম�া�
�িত�ট �টয়াের �েযাজ� িবিধিনেষধ অনুযায়ী, েপশাদার এবং অেপশাদার
কেয়র�েলা চাইেল েয েকােনা েভনু�েত ঘেরর বাইের পারফম করেত
�
পারেব
িক� তােদরেক উপের িনধািরত
�
িনয়মাবলী েমেন চলেত হেব।
েযখােন ঘেরর বাইের েকােনা পারফরম�া� অনু��ত হয় েসখােন ে�াতা বা
জমােয়ত গান গাওয়ায় েযাগ িদেত পারেব এবং পারফিমং� আট� স িনেদ� শনা েমেন
চলেত হেব। এর অথ হল
�
ে�াতা বা জমােয়েতর সদস�েদর 2 িমটার সামা�জক
দূর� বজায় রাখা েমেন চলেত হেব এবং ইেভে�র আেয়াজকেদর এ�ট বজায়
রাখা িন��ত করেত হেব। স�াব� ে�ে� উপি�ত সুধীেদর বেস থাকেত হেব।
সবািধক
�
কত সংখ�ক েলাকজন উপি�ত থাকেত পারেবন েসইজন� জায়গা�টর
ে��ফল এবং 2 িম সামা�জক দূর� বজায় রাখার �েয়াজনীয়তা�ট িবেবচনায়
িনেত হেব। সামা�জক দূর� বজায় েরেখ অংশ�হণকারীরা িকভােব সাইট�টেত
িনরাপেদ আসেত এবং েবর হেয় েযেত পাের েসিদেক িবেশষ মেনােযাগ িদেত
হেব।
�টয়ার 1 েথেক 3 পয�
� ঘের ঘের িগেয় ক�ারল গাওয়া ছয় জেনর েবিশ নয় এমন
�প(�েলা) তােদর কায�ম
�
চািলেয় েযেত পারেব। যিদ েমাট ছয় জেনরও েবিশ
েলাক থােক তেব �িত�ট ‘�প’ অবশ�ই েমলােমশা, ‘িমিলত হওয়া’ বা অন�থায়
সামা�জক েমলােমশা করেত পারেব না। �টয়ার 4 এ গায়েকরা অবশ�ই দুইজেনর
েবিশ �প গঠন করেত পারেবন না, তারা একই পিরবােরর সদস� অথবা একই
সােপাট� বাবেল েথেক থাকেল এর ব�িত�ম হেত পাের। যার সােথ আপিন
বসবাস কেরন না তার কাছ েথেক কমপে� 2 িমটার এবং েয েকােনা বািড়র

দরজা পয�
� দূর� বজায় রাখা সহ, অংশ�হণকারীেদর পাবিলক েহলথ
স�িক�ত পরামশ েমেন
�
চলেত হেব।
অংশ�হণকারীেদর িনরাপদ �মণ স�িক�ত পরামেশর� সােথ স�িত েরেখ
ইেভে� েহঁ েট বা সাইেকেল কের েযেত হেব এবং পাবিলক �া�েপাট� ব�বহার
করা বা পিরবােরর বাইের কারও সােথ গািড় েশয়ার করা এড়ােত হেব।
আরও তেথ�র জন�, অনু�হ কের পারফিমং� আট� স িনেদ�শনা এবং মহামারী
কালীন সমেয় উপাসনা করার �ান�েলার িনরাপদ ব�বহােরর জন� িনেদ� শনা
েদখুন।

কােজ যাওয়া
আপিন যিদ এই সমেয় কাজ করেত থােকন, েসে�ে� আপিন বািড়েত েথেক
েযখান েথেক এ�ট করেত পােরন েসখান েথেক তা করা চািলেয় েযেত হেব।

চাই�েকয়ার
পুেরা ��সমােসর সময় জুেড়, �ানীয় িবিধিনেষধ এবং অব�াহিত বহাল থাকেব।
তাই, িনবি�ত িশ� পিরচযা,� িশ�েদর জন� অন�ান� ত�াবধানকৃত কায�ম
�
এবং চাই�েকয়ার বাবল অনুেমািদত। আপনার চাই�েকয়ার বাবল যিদ
আপনার ��সমাস বাবেলর এক�ট অংশ হেয় থােক তাহেল তারা পৃথক পিরবার
িহেসেব গণ� করা হেব যােত কের আপিন 25 িডেস�ের অন� েযেকােনা
আেরক�ট পিরবােরর সােথ েযাগ িদেত পােরন।

েকয়ার েহােম থাকা আ�ীয়েদর েদখেত যাওয়া

সব �টয়াের আপিন আেগর মেতাই েকয়ার েহামস এ থাকা আ�ীয়েদর েদখেত
েযেত পারেবন, যিদ েকয়ার েহামস এ ভাইরােসর �াদুভা� ব েদখা না েদয়।
��সমােসর সময়টােত েকয়ার েহামস-�েলােক �দান করা র�ািপড (ল�ােটরাল
ে�া) েট� ব�বহার কের ��সমােসর মেধ� েসখানকার বািস�ারা �িত স�ােহ
দুইজন পয�
� দশনাথ�
�
তােদর ঘের �হণ করেত পারেবন। যিদ দশনাথ�র
�
েনেগ�টভ েরজা� আেস, িতিন যথাযথ ভােব িপিপই পের থােকন আর সং�মণ
�িতেরােধর অন�ান� উপায়�েলা অনুসরণ কেরন, তাহেল তােদর ি�য়জনেদর
সােথ ব���গত ভােব য� করা, হাত ধরা ও আিল�ন করার মতন শারীিরক
সং�শ�েলা
�
সীিমত আকাের করা েযেত পাের।
বাইের বা অন�ান� েকািভড-সুরি�ত িভ�জ�টং এলাকায়, সামা�জক দূরে�র
বজায় েরেখ এবং িপিপই পের িভ�জেটর কাজ স�� করা েযেত পাের।
েকািভড-19 এর সমেয় েকয়ার েহাম পিরদশন� করা িবষেয় িনেদ� িশকা েদখুন

যু�রােজ�র মেধ� �মণ করা
2 িডেস�র েথেক আপনার �টয়ােরর বাইের রােত অব�ান করাসহ, �মণ করার
উপর পরামশ আপনার
�
�টয়ােরর উপর িনভ�র করেব। আপনার �টয়ােরর জন�
�েযাজ� িনয়মাবলী পরী�া কের েদখুন।
25 িডেস�ের েকােনা এক�ট ��সমাস বাবেল অংশ েনওয়ার ব�াপাের যিদ
আপনার কােছ অনুমিত থােক তাহেল তােদর সােথ েদখা-সা�াৎ করার জন�
�মণ করার ঝু ঁ িক�েলার ব�াপাের আপনার সাবধানতার সােথ ভাবা উিচৎ।
েরােগর িব�ার েবিশ এরকম েকােনা এলাকায় যিদ বসবাসরত থােকন, েযমন,
ইংল�াে�র �টয়ার 3, তাহেল েযখােনই স�ব হেব েরােগর িব�ার কম আেছ
এরকম এলাকায় আপনার �মণ করা েথেক িবরত থাকা উিচৎ। 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। গ�ব��েল েপৗ�েছ
যাওয়ার পর েসই �টয়ােরর িনয়ম�েলা মানুন, ঐ �ােনই থাকুন আর যাওয়ার পর
েস অ�েলর মেধ� অকারেণ েঘারাঘুির করা এিড়েয় চলুন।
আপিন �টল�া�, ওেয়লস অথবা নদ� ান আয়ারল�াে�
�
�মণ করার পিরক�না
করেল �মেণর পূেব আপনার
�
�টল�া�, ওেয়লস অথবা নদ� ান আয়ারল�াে�র
�
িনেদ� শাবলী পেড় েনওয়া উিচত।
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��
� ।
যাতায়ােতর রা�ায় �াভািবেকর েচেয় েবিশ ভীড় হেত পাের। আপনার উিচত:
● আেগ েথেকই পিরক�না ক�ন, যাওয়ার আেগই িব� রেয়েছ িকনা
েখাঁজ ি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 দূর� বজায় রাখুন
● িনয়িমতভােব আপনার হাত ধুেয় েফলুন বা স�ািনটাইজ ক�ন

● যিদ না আপিন অব�াহিত পান তেব ইংল�াে�র পাবিলক �া�েপােট�
মুেখ আবরণী পের থাকুন

�েয়াজন হেল ��সমােসর সময়টােত ইংল�াে� আপিন েহােটল, েহাে�ল অথবা
B&B েত থাকেত পােরন এবং এসময় আপনােক আপনার �টয়ােরর িনয়মাবলী
েমেন চলেত হেব। আপিন যিদ একা অথবা আপনার বািড়র বা সােপাট� বাবেলর
অন�ান� সদস�েদর সােথ থােকন, তাহেল 24 েথেক 26 িডেস�েরর মেধ� �টয়ার 3
এলাকা�েলার ে�ে�ও তা �েযাজ� হেব। আপনার ��সমাস 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।
�েয়াজন হেল আপিন ছ��টর সময়কার �� েময়াদী েলটস�েলার মত ব���গত
ভােব ভাড়া েদয়া আবাসন ব�ব�া�েলােতও আপনার বািড়র সদস� বা আপনার
��সমাস বাবেলর সােথ থাকেত পারেবন।
আপনােক যিদ আপনার ��সমাস বাবেলর সােথ �মণ করেত হয়, তা আপিন
েযখােনই থাকুন না েকন, েসে�ে� আপনার িনরাপদ �মণ িনেদ� শনা েমেন
চলেত হেব।
িবেদেশ �মণ করা
2 িডেস�র েথেক আপিন ব�ু এবং পিরবারেক িভ�জট করা সহ িবেদশ �মণ
করেত পােরন, আপনার গ�ব��েলর েয েকােনা িবিধিনেষধ েমেন চলা
সােপে�। �টয়ার 3 েত যারা আেছন কাজ, িশ�া অথবা য� সং�া� কাজকম �
ছাড়া তােদর ঘর েথেক েবর হওয়া এিড়েয় চলা উিচৎ। �মেণর আেগ আপনােক
�াসি�ক �মণ করার পরামশ যাচাই
�
কের েদখেত হেব।

িবেদশ েথেক যু�রােজ� �মণ করা �মণ কিরেডার পদে�েপর �ারা িনয়ি�ত
থাকেব। যিদ েকউ েকােনা নন-�ােভল কিরেডােরর েদশ বা এলাকা েথেক
আেসন বা �মণ কের থােকন তাহেল তােদরেক 10 িদেনর জন� েসলফআইেসােলশেন থাকেত হেব। 15 িডেস�র 2020 তািরখ েথেক, সরকােরর �মণ
কিরডেরর তািলকায় েনই এমন েদশ�েলা েথেক ইংল�াে� আগত যা�ীেদরেক
েসলফ-আইেসােলশেনর 5 িদন পের এক�ট পরী�া করার সুেযাগ থাকেব,
েনেগ�টভ েরজা� আসেল তােদরেক েসলফ-আইেসােলশন েথেক মু�� েদওয়া
হেব।
10 িদেনর েসলফ-আইেসােলশন, অথবা েনেগ�টভ েট� েরজা�সহ 5 িদেনর
েসলফ-আইেসােলশন স�� করা না পয�
� আপিন েকােনা ��সমাস বাবেল
েযাগ িদেত পারেবন না। আপনার কেরানাভাইরােসর উপসগ থাকেল
�
বা আপিন
েসলফ-আইেসােলেটড অব�ায় থাকেল অবশ�ই ��সমাস বাবল গঠন করেবন
না।
25 িডেস�ের, আ�জ�ািতক �মেণর িনয়েমর েকােনা পিরবত�ন হেব না।

ে��ােসবা
ে��ােসবীরা ��সমাস সময়কােল মানুষেক সহায়তা েদবার ে�ে� ���পূণ �
ভূ িমকা পালন কের থােকন আর আপিন সকল �টয়াের এ�ট করা অব�াহত
রাখেত পারেবন।
স�াব� ে�ে�, আপিন বাসা েথেক ে��ােসবা িদেত পােরন। যিদ আপিন এ�ট
করেত না পােরন, তেব আপিন আপনার বািড়র বাইের ে��ােসবা িদেত পােরন।
িকভােব িনরাপেদ সহায়তা েদেবন েস স�িক�ত িনেদ� শনা আপনােক েমেন
চলেত হেব। আপিন যিদ ে��ােসবক হেয় থােকন, তেব আপনােক অবশ�ই
সামা�জক দূর� বজায় রাখার িনেদ� শনা েমেন চলেত হেব। �িত িতনজন

কেরানাভাইরােস 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। যিদ আপিন এই পরামশ েমেন
�
না চেলন তেব আপিন
িনেজেক সং�মেণর ঝু ঁ িকেত, বা এ�ট অন�েদর মেধ� ছিড়েয় েদওয়ার ঝু ঁ িকেত
থাকেত পােরন। আপিন কমে�ে�
�
ে��ােসবা িদেত থাকেল েসটােক
কেরানাভাইরাস জিনত সুর�া আদশ�েলা
�
পূরণ করেত হেব।
ে��ােসবার উপায়�েলা স�েক� আরও জানুন।

িববাহ, িসিভল পাট� নারিশপ এবং অে������য়া
2 িডেস�র েথেক, িববাহ, িসিভল পাট� নারিশপ এবং অে������য়ার িনয়মাবলী
আপনার �টয়ােরর উপর িনভ�র করেব। আপনার �টয়ােরর জন� �েযাজ�
িনয়মাবলী পরী�া কের েদখুন।
25 িডেস�ের, িববাহ, িসিভল পাট� নারিশপ এবং অে������য়ার জন� িনধািরত
�
িনয়মাবলীর েকােনা পিরবত�ন হেব না।

