নির্দেশিা

কর্রািাভাইরাস (ককানভড-19): নিরাপর্দ
অিযর্দর সার্ে কদখা সাক্ষাৎ (সামানিক
দূরত্ব)
৭ িািুয়ানর ২০২১ তানরর্খ আপর্ডট করা হর্য়র্ে
নিষয়িস্তু

হাত। মুখ। দূরত্ব।
সামানিক দূরত্ব
তািা িাতাস নভতর্র আসর্ত কদওয়া (কভিটির্েশি)

এই পৃষ্ঠাটি নিন্ট করুি

ওর্য়েস, স্কটেযান্ড ও িদে ািে আয়ারেযার্ন্ডর িিয সামানিক দূরত্ব িিায় রাখার িযাপার্র নভন্ন একটি নির্দেশিা
রর্য়র্ে।

িাতীয় েকডাউি: িানির্ত োকুি

আপিার্ক অিশযই িানির্ত োকর্ত হর্ি। এিএচএস-কক রক্ষা করার িিয এিং িীিি িাাঁচার্িার িিয আমরা
সকর্ে এই একটি গুরত্বু পূরণ পদর্ক্ষপ গ্রহণ করর্ত পানর। এর্কিার্র িরুনর িা হর্ে আপিার অিশযই িানির িাইর্র
যাওয়া উনচত িয়। কির্ি নিি আপনি কী করর্ত পারর্িি ও কী করর্ত পারর্িি িা ।

হাত। মুখ। দূরত্ব।

কর্রািাভাইরার্স আক্রান্ত আিুমানিক িনত 3 ির্ির 1 ির্ির মর্যয ককার্িা উপসগে োর্ক িা এিং এটি উপেনি িা
কর্রই এটিি্ েিার্ত পার্রি।

নির্নাক্ত িযাি িযাি আচরণ কমর্ি চো সিার িিয িরুরীীঃ

● হাত- 2০ কসর্কন্ড পযেন্ত নিয়নমত আপিার হাত কযার্িি।
● মুখ- কযসি ইির্ডার স্থািগুর্োর্ত সামানিক দূরত্ব িিায় রাখা কঠিি এিং সচরাচর কযসি কোকির্ির
সার্ে আপিার কদখা হয়িা কসসি স্থার্ি তার্দর সানন্নর্যয আসর্ে আপনি একটি কেস কভানরং িযিহার
করুি।
● দূরত্ব- আপনি যার্দর সার্ে িসিাস কর্রি িা তার্দর কের্ক কযখার্ি সম্ভি 2 নমটার দূরত্ব িিায়
রাখর্িি, িা িািনত সতকে তামূেক িযিস্থা গ্রহণ পূিকে 1 নমটার দূরত্ব িিায় রাখর্িি (কযমি একটি
কেস কভানরং িযিহার কর্র িা অভযন্তরীণ পনরর্ির্ষ পযোপ্ত িায়ু চোচর্ের িযিস্থা নিদযমাি োকর্ে)।

আপনি যার্দর সার্ে িসিাস কর্রি িা সম্ভি হর্ে তার্দর সার্ে িাইর্র কদখা করা গুরত্বু পূণ।ে আপনি যার্দর সার্ে
িসিাস কর্রি িা এমি কার্রা সার্ে, কযমি আপিার িাসার্ত কাি কর্রি এমি ককউ, ইির্ডার পনরর্ির্শ কদখা
হর্ে শীত িা ঠাণ্ডার অস্বনি এনির্য় আপিার উনচত হর্ি যতদূর সম্ভি নিশুদ্ধ িাতাস চোচর্ের িযিস্থা নিনিত
করা (উদাহরণস্বরূপ িািাো খুর্ে রাখা)

সামানিক দূরত্ব

কর্রািাভাইরার্সর সংক্রমণ িা নিিার্রর ঝুাঁ নক কনমর্য় আির্ত আপিার উনচত হর্ি আপনি যার্দর সার্ে িসিাস
কর্রি িা তার্দর সার্ে সময় কাটার্িা কনমর্য় আিা এিং অিযািয কোকিি যারা আপিার িাসার িা সার্পাটে
িাির্ের িাইর্র তার্দর আর্শপার্শ োকার সময় দুই নমটার দূরত্ব িিায় রাখা নিনিত করর্িি। ভাইরার্সর নিিার
করার্য সামানিক দূরত্ব িিায় রাখা আিশযক, কারণ কোকিি একনিত হর্ে এটি নিিার্রর ঝুাঁ নকর সম্ভািিা কিশী
োর্ক। এমিনক ককার্িা উপসগে িা োকর্েও সংক্রনমত িযনক্তর কোিাতে া, শ্বাস িশ্বাস গ্রহণ, হাাঁনচ-কানশর মাযযর্ম
ভাইরাসটি েনির্য় পির্ত পার্র।

আপনি যার্দর সার্ে িসিাস কর্রি িা আপিার উনচত তার্দর শারীনরক সংস্পশে, কাোকানে আসা ও মুর্খামুনখ
হওয়া এনির্য় চো; এিং তার্দর সামর্ি উচ্চস্বর্র কো িো িা কাোকানে এর্স গাি িা গাওয়া। িচু র কোক
সমাগর্মর স্থািগুর্োও আপিার এনির্য় চো উনচত; এিং অিয কোকিি কতৃে ক স্পষেকৃত নিনিষপিও স্পশে করা
এনির্য় চের্ত হর্ি।

কযসি স্থার্ি আপনি 2 নমটার দূরত্ব িিায় রাখর্ত পারর্িি িা কসখার্ি আপিার উনচত 1 নমটার্ররও কিশী দূরত্ব
িিায় রাখা পাশাপানশ নিরাপদ োকার িিয িািনত পদর্ক্ষপ গ্রহণ করুি। উদাহরণস্বরুপীঃ

● একটি কেস কভানরং পরা: আপনি অিযাহনতিাপ্ত িা হর্ে গণপনরিহি এিং অর্িকগুর্ো ইির্ডার স্থার্ি
আইি অিুযায়ী আপিার্ক অিশযই একটি কেস কভানরং পরর্ত হর্ি
● িাইর্র যাি, কযটা কিনশ নিরাপদ এিং কযখার্ি আরও িায়গা আর্ে
● যনদ ইির্ডার্র অিস্থাি কর্রি তাহর্ে কসখািকার িািাো দরিার কখাোর মাযযর্ম কক্ষগুর্োর্ত নিশুদ্ধ
িাতাস চোচর্ের িযিস্থা নিনিত করর্িি

আপিার িাসা িানির কার্রা সার্ে অেোৎ আপনি যার্দর সার্ে িসিাস কর্রি তার্দর সার্ে আপিার্ক সামানিক
দূরত্ব িিায় রাখর্ত হর্ি িা। এোিা আপিার সার্পাটে িাির্ের অন্তভুে ক্ত কার্রা সার্েও আপিার সামানিক দূরত্ব
িিায় রাখার দরকার কিই, আপনি যনদ একা োর্কি কসর্ক্ষর্ি সামানিক দূরত্ব িিায় রাখর্ে কসটি সংক্রমণ কমার্ত
কার্ি োগর্ি।

একটি চাইল্ড ককয়ার িাির্ের মর্যয আপনি যনদ অিািুষ্ঠানিক চাইল্ড ককয়ার কসিা িদাি কর্রি তাহর্ে আপনি
সামানিক দূরত্ব িিায় রাখার কচষ্টা করর্িি। সামানিকভার্ি আপিার চাইল্ডর্কয়ার সার্পাটে িাির্ের সর্ে কদখা করা
উনচত িয় এিং অিশযই চাইল্ডর্কয়ার এিং সার্পাটে িাির্ের সদসযর্দর সার্ে একই সার্ে কদখা করা এনির্য় চের্ত
হর্ি।

তর্ি আপনি যনদ একিি অল্পিয়সী িাচ্চা, নডসএিল্ড ককাি িযনক্ত িা িযানযর্ত ভু গর্েি এমি কাউর্ক কদখাশুিা
কর্রি নযনি আপিার িাসার িা সার্পাটে িাির্ের অন্তভুে ক্ত ককউ িি তাহর্ে কসর্ক্ষর্ি আপিার পর্ক্ষ সিসময় হয়ত
সামানিক দূরত্ব িিায় রাখা সম্ভি িা িািনিক িাও হর্ত পার্র। এই যরর্ণর কসিা িা পনরচযো িদার্ির সময়
আপিার তখিও উনচত হর্ি যতটু কু সম্ভি কম কাোকানে আসা যায় কসটি কচষ্টা করা পাশাপানশ আপিার্ক অিযািয
পূিে সতকে তামূেক িযিস্থা নির্ত হর্ি কযমি হাত কযায়া এিং িায়ু চোচর্ের িিয িািাো খুর্ে কদয়া।

তািা িাতাস নভতর্র আসর্ত কদওয়া (কভিটির্েশি)

ককানভড-19 কোট কোট কোাঁটা, অযার্রার্সাে িার্ম পনরনচত িাতাস িানহত ক্ষুদ্র কণার মাযযর্ম এিং সরাসনর
সংস্পর্শরে মাযযর্ম িযনক্ত কের্ক িযনক্তর্ত েন়ির়্ে পর়্ি।

সামানিক দূরত্ব িিায় রাখা ও অিযািয পদর্ক্ষর্পর িাইর্রও আপনি ককানভড-19 এর নিিার্রর ঝুাঁ নক কমার্ত পার্রি
যনদ আপনিীঃ

● সীনমত তািা িাতার্সর চোচে আর্ে এমি সকে স্থার্ি কোকর্দর সর্ে কদখা করার সম্ভািিা এনির্য়
চেুি কযমি যরুি এমি সকে ঘর্র কযখািকার িািাোগুর্োর্ক কখিও কখাো হয় িা
● আপনি িসিাস কর্রি িা এমি কোকর্দর সার্ে ইির্ডার্র সময় কাটার্িার পনরমাণ কনমর্য় নদি
● যনদ আপিার িাসায় কোকিি কাি করর্ে িা কদখা করর্ত এর্সর্ে (শুযমু াি যনদ তা অিুর্মানদত
হয়) তাহর্ে নিনিত করর্িি কয আপনি কযি আপিার িাসায় িচু র পনরমার্ণ তািা িাতাস আসর্ত
কদি তর্ি এর্তাটা ঠান্ডা করর্িি িা কয আপনি অস্বনি কিায করর্ত শুরু কর্রি। আপিার এটা তার্দর
নভনির্টর সময় এিং চর্ে যািার পর করা উনচত

িাতাস চোচর্ের িিাহ িািার্ত আপনি যা যা করর্ত পার্রিীঃ

● যতদূর সম্ভি িািাোগুর্ো খুর্ে নদি।
● দরিাগুর্ো খুর্ে রাখুি
● িায়ু চোচর্ের কয ককাি পে (উদাহরণস্বরূপ িািাোর উপর্রর অংশ) কখাো রাখা নিনিত করর্িি
এিং িাতাস চোচে কযি িাযাগ্রি িা হয়
● ককউ কক্ষটি িযিহার্রর পর দরিা িন্ধ করর্খ সচরাচর্রর কচর্য় কিশী সময় পযেন্ত িায়ু নিষ্কাশর্ির
েযািগুর্ো (উদাহরণস্বরূপ িােরুর্ম) চােু রাখর্িি

আপিার িাসার্ত যনদ কমকানিকযাে িায়ু নিষ্কাশর্ির িযিস্থা োর্ক কযখার্ি িায়ু চোচে নিগেমি পে ও ডার্ের
মাযযর্ম পনরচানেত হয় তাহর্ে এটি কয কাি করর্ে কসটি নিনিত করর্িি এিং আপিার িাসার্ত ককউ কদখা
করর্ত আসর্ে (উদাহরণস্বরূপ যনদ ককউ আপিার িাসা ককিার উর্ের্শয কসটার্ক কদখর্ত আর্স) িা িাসার্ত অসুস্থ
ককউ োকর্ে এর কলা করট িানির্য় নদর্িি।

উষ্ণ কের্ক নিশুদ্ধ িাতাস কভতর্র আসর্ত নদি

আপিার ঠাণ্ডা োগর্ে আপনি গরম কাপি িা কেয়ার পরর্ত পার্রি।

শীর্তর সময় অল্প পনরমাণ িািাো কখাো রাখর্েও কসটি উপকার্র আর্স।

িািাোগুর্োর্ত যনদ উপর ও িীচ উভয় নদর্ক কখাোর িযিস্থা োর্ক (কযমি সাশ উইর্ন্ডা) তাহর্ে শুযমু াি
উপর্রর নদর্ক খুর্ে রাখর্ে ঠাণ্ডা িাতার্সর ির্িশ এনির্য় চো যায়।

আপনি যনদ উচ্চ শব্দ, নিরাপত্তা িা নহটিং এর খরচ নির্য় নচনন্তত োর্কি তাহর্ে িািাোগুর্ো অর্পক্ষাকৃ ত অল্প
সমর্য়র িিযও কখাো রাখর্ে কসটি ভাইরার্সর নিিার্রর ঝুাঁ নক হ্রাস করর্ি।

কর্রািাভাইরার্সর ের্ে আপনি যনদ আপিার এিানিে নিে পনরর্শার্য নহমনশম খাি তাহর্ে আপিার করিীয় কী কস
িযাপার্র Ofgem এর কাে কের্ক আরও পরামশে পাওয়া যার্ি।

আপিার িাসার কভতর্র নিশুদ্ধ িাতাস চোচর্ের িযিস্থা করার মাযযর্ম কর্রািা ভাইরার্সর সংক্রমর্ণ আক্রান্ত হওয়া
িা এর নিিার্রর ঝুাঁ নক নিমূেে কর্র িা। পূিসে তকে তাগুর্ো আপিার্ক এখিও কমর্ি চো অিযাহত রাখর্ত হর্ি এিং
আপিার িাসার িাইর্রর কোকির্ির সার্ে কদখা সাক্ষাৎ করর্ে ির্যািয নিয়মগুর্ো কমর্ি চের্ত হর্ি।

িাসার্ত নিরাপর্দ কোকসমাগর্মর পনরকল্পিার িিয িাসার্ত কর্রািাভাইরার্সর সংক্রমর্ণর ঝুাঁ নক হ্রার্স সাইনন্টনেক
এডভাইিনর গ্রুপ ের ইমার্িেন্সী (SAGE) এর পরামশে িকানশত হর্য়র্ে।

