বািড়েত থাকুন: সম্ভাবয্ বা িনিশ্চত
কেরানাভাইরাস (েকািভড-19) সংকৰ্মেণ
আকৰ্ান্ত পিরবােরর জনয্ িনেদর্ শনা
এই িনেদর্ শনা কার জনয্
এটা ��ত্বপূণর্ েয আমরা সকেলই েযন পৰ্াণ বাঁ চােত এবং এনএইচএস-েক সুরিক্ষত
রাখেত কিমউিনিটেত কেরানাভাইরাস (েকািভড-19) এর সংকৰ্মণ ছিড়েয় পড়া
কমােনার জনয্ পদেক্ষপ গৰ্হণ কির।
এই িনেদর্ শনা যােদর উেদ্দেশয্:
•
•

•

পরীক্ষার অেপক্ষায় থাকা বয্িক্তসহ, েকািভড-19 এর কারেণ
সৃষ্ট উপসগর্ যুক্ত েলাকজন
েয বয্িক্তরা েকািভড-19 পরীক্ষার ইিতবাচক ফলাফল েপেয়েছন (তােদর উপসগর্
থাকুক বা না থাকুক)
েয বয্িক্তরা বতর্ মােন এমন একিট পিরবাের থাকেছন েযখােন কারও মেধয্
েকািভড-19 এর উপসগর্ �েলা রেয়েছ বা েযখােন কােরা েকািভড-19 পরীক্ষার
ফলাফল ইিতবাচক হেয়েছ

এই িনেদর্ শনােত একিট পিরবােরর অথর্ হল:
•

একজন বয্িক্তর একাকী বাস করা

•

একদল েলাক (যারা সম্পিকর্ত হেত পােরন আবার নাও হেত পােরন) একই
িঠকানায় বসবাস করেছন এবং যারা রান্নার সুিবধা, বাথ�ম বা টয়েলট
এবং/অথবা িলিভং এিরয়া েশয়ার কেরন। এর মেধয্ েবািডর্ ং স্ক� ল বা আবািসক
হল�েলার িশক্ষাথ�রা অন্তভ�র্ ক্ত থাকেত পাের যারা এই ধরেনর সুিবধা েশয়ার
কের

এই িনেদর্ শনািট আপনার সােপাটর্ বাবল বা চাইল্ড েকয়ার বাবেলর েলাকেদর েক্ষেতৰ্ও
পৰ্েযাজয্।
পৃথক িনেদর্ শনা অনুসরণ ক�ন যিদ এমন কারও সােথ আপনার েযাগােযাগ থােক িযিন
েকািভড-19 পরীক্ষায় ইিতবাচক ফলাফল েপেয়েছন তেব আপিন বতর্ মােন তােদর সােথ
একই পিরবাের বাস কেরন না। আপিন িবেদশ েথেক ইউেক-েত আসেল আপনারও
েসলফ-আইেসােলশেন যাওয়ার দরকার হেত পাের।
এই িনেদর্ শনা ইংলয্ােন্ডর জনয্ পৰ্েযাজয্।

উপসগর্ সমূহ
েকািভড-19 এর সবেচেয় ��ত্বপূণর্ উপসগর্ �েলা হল িনেচর েয েকান একিটর সম্পৰ্পৰ্িত
�� হওয়া:
•

নত� নভােব হওয়া একটানা কািশ

•

তীবৰ্ জ্বর

•

আপনার স্বাদ বা গেন্ধর স্বাভািবক সংেবদনশীলতা কেম যাওয়া, বা পিরবিতর্ ত
হওয়া (অয্ােনাসিময়া)

েবিশরভাগ মানুেষর জনয্, েকািভড-19 একিট হালকা অসুস্থতা হেব। তেব, আপনার
মেধয্ উপের বিণর্ ত উপসগর্ �েলা থাকেল, বাসায় অবস্থান ক�ন এবং পরীক্ষা করােনার
বয্বস্থা ক�ন।
েকািভড-19 এর সােথ যুক্ত আরও েবশ কেয়কিট উপসগর্ রেয়েছ। অনয্ানয্
উপসগর্ �েলার অনয্ কারণ থাকেত পাের এবং �ধুমাতৰ্ এই কারণ�েলার িভিত্তেত
েকািভড-19 পরীক্ষা করােনার েকানও পৰ্েয়াজন েনই। আপিন যিদ আপনার
উপসগর্ �েলা িনেয় উিদ্বগ্ন হন, তেব িচিকৎসাগত পরামশর্ িনন।

েকািভড-19 এর জনয্ পরীক্ষা
কারও েকািভড-19 আেছ িকনা তা সনাক্ত করেত বতর্ মােন 2 িট পৰ্ধান ধরেণর পরীক্ষা
করা হেচ্ছ:

•

পিলমােরজ েচইন িরঅয্াকশন (িপিসআর) পরীক্ষা

•

লয্ােটরাল েফ্লা িডভাইস অয্ািন্টেজন (এলএফিড) পরীক্ষা

িপিসআর পরীক্ষা�েলা একিট ভাইরােসর আরএনএ (রাইেবািনউিক্লিয়ক অয্ািসড,
িজনগত উপাদান) সনাক্ত কের িপিসআর পরীক্ষা হল সবেচেয় িনভর্ রেযাগয্ েকািভড-19
পরীক্ষা। ফলাফল েপেত িকছ� টা সময় লােগ কারণ এ�েলা সাধারণত পরীক্ষাগাের
পৰ্িকৰ্য়া করা হয়। আপনার মেধয্ যিদ েকািভড-19 এর উপসগর্ �েলা থােক তেব
আপনার একিট িপিসআর পরীক্ষা করার বয্বস্থা করা উিচত।

এলএফিড পরীক্ষা কেরানাভাইরাস�েলার েপৰ্ািটন সনাক্ত কের এবং গভর্ াবস্থা পরীক্ষা
করার অনু�প কাজ কের। এ�েলা সহজ এবং �ত বয্বহার েযাগয্। এলএফিড পরীক্ষা
সকল পিরিস্থিতেত িপিসআর পরীক্ষার মেতা িনভ�র্ ল নয়, তেব িপিসআর পরীক্ষার মেতা
উচ্চ মাতৰ্ার কেরানাভাইরাসযুক্ত একই সংখয্ক েলাকেক সনাক্ত করেত পাের।
এ�েলা মূলত এমন েলাকেদর জনয্ বয্ব�ত হয় যােদর মেধয্ েকািভড-19 এর
উপসগর্ �েলা েনই। কিমউিনিট েপৰ্াগৰ্াম�েলার পাশাপািশ েকয়ার েহােম, এনএইচএস
এবং স্ক� ল�েলােত, কাজ করেছন এমন কম�েদর িনয়িমত পরীক্ষার জনয্ এলএফিড
পরীক্ষা বয্বহার করা হেচ্ছ উপসগর্ েনই এমন েলাকেদর �ত পরীক্ষা করােনার জনয্, যা
‘অয্ািসম্পেটােমিটক েটিস্টং েপৰ্াগৰ্াম’ নােম পিরিচত।

মূল বাতর্ া
েকািভড-19 এর উপসগর্ রেয়েছ বা পরীক্ষার ফলাফল ইিতবাচক এেসেছ এমন েয
কাউেক বাসায় থাকেত হেব এবং অিবলেম্ব েসলফ-আইেসােলট করেত হেব। এর কারণ
আপনার মেধয্ উপসগর্ �েলা না থাকা সেত্ত্বও আপিন অনয্েদর মেধয্ সংকৰ্মণ ছিড়েয়
িদেত পােরন।
আপিন এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস[footnote 1]এর িবজ্ঞিপ্ত অনুসরণ কের েসলফআইেসােলট না করেল আপনােক জিরমানা করা হেত পাের। আপনােক যিদ বািড়েত
এবং েসলফ-আইেসােলশেন থাকেত হয় েসেক্ষেতৰ্ আপিন এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড
টৰ্য্াস সােপাটর্ েপেমন্ট িস্কম-এর মাধয্েম এককালীন £500 পাওয়ার অিধকারী হেত
পােরন।
িকছ� িকছ� েলােকর জনয্ তােদর পিরবােরর অনয্েদর কাছ েথেক িনেজেদরেক আলাদা
করা কিঠন হেত পাের। যিদ আপিন িশ�েদর সােথ বসবাস কেরন বা পিরচযর্ার দািয়েত্ব
থােকন তেব এই পদেক্ষপ�েলার সব�েলা েনওয়া সম্ভব হেব না, তেব এই পিরিস্থিতেত
আপনার সেবর্াচ্চ সামথর্ য্ িদেয় এই িনেদর্ শনা�েলা েমেন চলুন।

আপনার যিদ েকািভড-19 উপসগর্ থােক বা েকািভড-19 পরীক্ষার
ফলাফল ইিতবাচক েপেয় থােকন
বািড়েত থাকুন এবং েসলফ-আইেসােলট ক�ন

আপনার মেধয্ যিদ েকািভড-19 এর উপসগর্ �েলা েদখা েদয় তেব বািড়েত থাকুন এবং
তাৎক্ষিণকভােব িনেজেক আইেসােলট ক�ন। যিদ আপনার পরীক্ষার ফলাফল
ইিতবাচক পাওয়া যায় িক� েকান উপসগর্ না েথেক থােক, েসেক্ষেতৰ্ ফলাফল পাওয়ার
সােথ সােথই বািড়েত থাকুন এবং েসলফ-আইেসােলট ক�ন। আপনার পিরবারেকও
আইেসােলট করেত হেব।
আপনার মেধয্ যিদ েকািভড-19 এর উপসগর্ থােক, তেব িপিসআর পরীক্ষা করার বয্বস্থা
ক�ন যিদ না আপিন ইিতমেধয্ই একিট পরীক্ষা কিরেয় থােকন। েহাম েসলফ-সয্াম্পল
িকট, েটস্ট সাইট অয্াপেয়ন্টেমন্ট বা পরীক্ষার ফলাফেলর জনয্ অেপক্ষা করাকালীন
সমেয় আপনার বািড়েত থাকা উিচত। আপিন
িকছ� সুিনিদর্ ষ্ট পিরিস্থিতেত আপনার বািড় েছেড় েযেত পােরন, তেব কাজ, স্ক� ল বা
সবর্সাধারেণর জনয্ উন্মুক্ত স্থান�েলােত যােবন না এবং গণ পিরবহণ বা টয্ািক্স বয্বহার
করেবন না। েকান পিরিস্থিত�েলােত আপিন বািড় েছেড় চেল েযেত পােরন তা েদখুন।
যিদ েকানও পরীক্ষার সাইেট যাওয়ার জনয্ আপনার বািড় েছেড় েযেত হয়, েসেক্ষেতৰ্
কেঠার সামািজক দূরেত্বর পরামশর্ েমেন চলুন এবং কাজ েশষ হওয়ার সােথ সােথ িফের
আসুন।
আপনােক যিদ এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস কতৃর্ ক পরীক্ষার ফলাফল ইিতবাচক বেল
অবিহত করা হয় তেব আপনােক অবশয্ই আপনার পুেরা আইেসােলশন কাল সম্পন্ন
করেত হেব। আপনার উপসগর্ �েলা �� হওয়ার সােথ সােথই আপনার আইেসােলশন
কাল �� হয়, বা, যিদ আপনার মেধয্ েকানও উপসগর্ না থােক, তাহেল পরীক্ষা করার
পর েথেক। আপনার আইেসােলশন কােল আপনার উপসগর্ �েলা �� হওয়ার িদন (বা
আপনার উপসগর্ না থাকেল আপনার েযিদন পরীক্ষা করা হেয়িছল), এবং পরবত� 10
পূণর্ িদন অন্তভ�র্ ক্ত থােক। এর অথর্ হল যিদ, উদাহরণস্ব�প, আপনার উপসগর্ �েলা
মােসর 15 তািরেখর (বা আপনার মেধয্ যিদ েকানও উপসগর্ না থােক িক� আপনার
পৰ্থম েকািভড-19 ইিতবাচক পরীক্ষা 15 তািরেখ করা হেয় থােক) েয েকানও সমেয়
�� হেয় থােক তেব আপনার আইেসােলশেনর সময়কাল 25 তািরেখ 23:59 ঘণ্টায়
েশষ হেব।
পুেরা 10 িদন পের যিদ আপনার উপসগর্ চেল যায়, বা যিদ আপনার মেধয্ েকবলমাতৰ্
কািশ বা অয্ােনািসিময়ার মত উপসগর্ থােক যা েবশ কেয়ক সপ্তাহ ধের চলেত পাের,
তখন আপিন আপনার স্বাভািবক �িটেন িফের আসেত পােরন এবং েসলফ-

আইেসােলট করা বন্ধ করেত পােরন। যিদ আপনার 10 িদেনর পেরও তীবৰ্ জ্বর থােক বা
অনয্থায় অসুস্থ থােকন, তেব বািড়েত থাকুন এবং িচিকৎসাগত পরামশর্ িনন।
যিদ আপিন পরীক্ষার ইিতবাচক ফলাফেলর কারেণ আইেসােলশেন থােকন িক�
েকানও উপসগর্ না েদখা েদয়, এবং আপনার আইেসােলশন কােলর মেধয্ আপনার
েকািভড-19 উপসগর্ �েলার িবকাশ হয়, েসেক্ষেতৰ্ আপনার উপসগর্ �� হওয়ার িদন
েথেক 10 িট পূণর্ িদন গণনা কের একিট নত� ন 10 িদেনর আইেসােলশন কাল ��
ক�ন।
আপনার আইেসােলশেনর পৰ্থম পযর্ায়িট েশষ করার পের যিদ আপনার মেধয্ েকািভড19 উপসগর্ �েলার িবকাশ হেয় তেব আপনােক এবং আপনার পিরবারেক এই
িনেদর্ শনািটর পদেক্ষপ�েলা আবারও অনুসরণ করেত হেব।
েকািভড-19-এ আকৰ্ান্ত েবিশরভাগ েলাক একিট হালকা অসুস্থতার অনুভব
করেবন।আপনার বা আপনার পিরবােরর কারও অসুস্থতা যিদ আরও খারাপ হেত থােক
তেব অিবলেম্ব িচিকৎসাগত পরামশর্ েনওয়ার েচষ্টা ক�ন।
আপনার পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্েদর কাছ েথেক যতটা সম্ভব দূের থাকুন, িবেশষ কের
যিদ তারা িচিকৎসাগতভােব অতয্ন্ত দুবর্ল হন। েযখােনই সম্ভব, েশয়ার করেত হয় এমন
জায়গা�েলা েযমন রান্নাঘর এবং অনয্ানয্ িলিভং এিরয়া�েলা অনয্েদর উপিস্থিতেত
এিড়েয় চলুন এবং খাওয়ার জনয্ আপনার খাবার আপনার �েম িনেয় যান। আপনার
বািড়র িভতেরর েশয়ার করেত হয় এমন জায়গা�েলােত সময় কাটােনার সময় মুেখর
আবরণী বা সািজর্ কয্াল মাস্ক প�ন।
বয্ায়াম আপনার বািড়, বাগান বা বয্িক্তগত বিহরঙ্গন এলাকার মেধয্ই ক�ন। আপনার
পিরবােরর মেধয্ সংকৰ্মেণর িবস্তার কমােত সাধারণ পরামশর্ অনুসরণ ক�ন।

আপনার মেধয্ উপসগর্ থাকার কারেণ আপনােক পরীক্ষা করার পের
েকািভড-19 িপিসআর পরীক্ষার ফলাফল যিদ েনিতবাচক হয়
যিদ আপনার িপিসআর পরীক্ষার ফলাফল েনিতবাচক হয় িক� আপনার মেধয্ এখনও
উপসগর্ �েলা েথেক থােক তেব আপনার মেধয্ অনয্ একিট ভাইরাস থাকেত পাের েযমন
সিদর্ বা ফ্ল�। আপিন ভাল েবাধ না করা পযর্ন্ত আপনােক বািড়েত থাকেত হেব। আপিন
যিদ আপনার উপসগর্ �েলা িনেয় উিদ্বগ্ন থােকন তেব িচিকৎসাগত পরামশর্ িনন।
আপিন তখনই আইেসােলশন বন্ধ করেত পােরন যখন:
•

আপিন ভাল হেয় যােবন

•

আপনার পিরবােরর কারও মেধয্ই উপসগর্ থাকেব না বা েকািভড-19 পরীক্ষার
ফলাফল ইিতবাচক আেস না

•

আপনােক এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস কতৃর্ ক েসলফ-আইেসােলট করার
পরামশর্ েদওয়া না হয়

আপনার মেধয্ উপসগর্ �েলা থাকার কারেণ আপনার পিরবােরর েকউ আইেসােলশেন
থাকেল তারাও আইেসােলট করা বন্ধ করেত পােরন।

আপনার আইেসােলশন সময়কাল েশষ হওয়ার পের পরীক্ষা করা
আপনার যিদ িপিসআর দ্বারা করােনা েকািভড-19 পরীক্ষার ফলাফল ইিতবাচক হয়,
তেব আপনার মেধয্ এই েরােগর িব�েদ্ধ সম্ভবত িকছ� টা পৰ্িতেরাধ ক্ষমতার িবকাশ
হেয়েছ। তেব, এিটর িনশ্চয়তা েদওয়া যায় না েয পৰ্েতয্েকরই েরাগ পৰ্িতেরাধ ক্ষমতার
িবকাশ হেব, বা এিট কত িদন স্থায়ী হেব। েকািভড-19 সংকৰ্মণ হওয়ার েবশ িকছ� টা
সময় পর পযর্ন্তও িপিসআর পরীক্ষার ফলাফল ইিতবাচক আসা সম্ভব।
এর আেগ যিদ েকউ েকািভড-19 িপিসআর পরীক্ষায় ইিতবাচক ফলাফল পায় েসেক্ষেতৰ্
তারা েসই পরীক্ষার 90 িদেনর মেধয্ পুনরায় পরীক্ষা করেবন না, যিদ না তােদর মেধয্
েকািভড-19 এর নত� ন েকানও উপসেগর্ র িবকাশ ঘেট।
তেব, যিদ, ইিতপূেবর্ ইিতবাচক েকািভড-19 িপিসআর পরীক্ষার 90 িদেনর মেধয্ আপিন
একিট এলএফিড অয্ািন্টেজন পরীক্ষা কেরন, েযমন েকানও কমর্েক্ষেতৰ্র বা কিমউিনিট
পরীক্ষার েপৰ্াগৰ্ােমর অংশ িহসােব, এবং এই পরীক্ষার ফলাফল ইিতবাচক হয়, েসেক্ষেতৰ্
আপনােক এবং আপনার পিরবারেক েসলফ-আইেসােলট করেত হেব এবং আবারও
এই িনেদর্ শনার পদেক্ষপ�েলা অনুসরণ করেত হেব।
েকািভড-19 এর জনয্ িপিসআর-এর মাধয্েম যিদ আপনার পরীক্ষার ফলাফল
ইিতবাচক হওয়ার পের 90 িদেনর েবিশ হেয় থােক, এবং আপনার মেধয্ েকািভড-19 এর
উপসগর্ �েলা নত� ন কের েদখা েদয়, বা একিট ইিতবাচক এলএফিড অয্ািন্টেজন বা
িপিসআর পরীক্ষার ফলাফল পাওয়া যায়, তাহেল আবারও এই িনেদর্ শনার
পদেক্ষপ�েলা অনুসরণ ক�ন।

আপিন যিদ েকয়ার েহাম, এনএইচএস বা পৰ্াইমাির স্ক� েল কাজ কেরন
যারা এনএইচএস, েকয়ার েহামস এবং পৰ্াইমাির স্ক� েল কাজ কেরন এবং যােদর একিট
ওয়াকর্েপ্লস অয্ািসম্পেটােমিটক েটিস্টং েপৰ্াগৰ্ােমর অংশ িহসােব িনয়িমত এলএফিড
অয্ািন্টেজন পরীক্ষা করােনা হয় তােদর জনয্ িবেশষ বয্বস্থা রেয়েছ।

এই পিরিস্থিতেত, যিদ আপনার এলএফিড অয্ািন্টেজন পরীক্ষার ফলাফল ইিতবাচক
হয়, তেব আপনােক এবং আপনার পিরবারেক েসলফ-আইেসােলট করেত হেব এবং
উপেরর পদেক্ষপ�েলা অনুসরণ করেত হেব। আপনােক িপিসআর পরীক্ষা করােনার
বয্বস্থা করেত হেব।
যিদ এই িপিসআর পরীক্ষার ফলাফলিট ইিতবাচক হয় তেব আপনােক এবং আপনার
পিরবারেক অবশয্ই আপনার পুেরা েসলফ-আইেসােলশন কালিট সম্পূণর্ করেত হেব।
যিদ এই িপিসআর পরীক্ষার ফলাফলিট েনিতবাচক হয় এবং আপনার মেধয্ েকািভড19 এর েকানও উপসগর্ না থােক, তেব আপিন এবং আপনার পিরবার আইেসােলট করা
বন্ধ করেত পােরন।

এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস
আপিন যিদ এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস সািভর্ স ওেয়বসাইেট লগইন করেত এবং
আপনার উপসগর্ এবং কখন এ�েলা �� হেয়িছল েস সম্পেকর্ তথয্ পৰ্দান করার জনয্
যিদ আপিন পাঠয্ বাতর্ া, ইেমইল বা েফােনর মাধয্েম অনুেরাধ েপেয় থােকন। কখন েকউ
পরীক্ষা করেবন এবং তােদরেক কখন েথেক েসলফ-আইেসােলট করেত হেব তা সনাক্ত
করেত বয্ব�ত হয় েকািভড-19 এর 3 িট পৰ্ধান উপসগর্ । 3 িট পৰ্ধান উপসেগর্ র েয
েকানও একিটর িবকােশর আেগ আপিন অনয্ানয্ উপসগর্ অনুভব করেত পােরন (কািশ,
তীবৰ্ জ্বর বা গন্ধ বা স্বােদর অনুভ�িত কেম যাওয়া), এবং এই অনয্ানয্ উপসগর্ �েলা েদখা
েদওয়ার সমেয়র উপর িভিত্ত কের আপনার কন্টয্াক্ট�েলােক সনাক্ত করা হেব।
আপনােক আপনার সাম্পৰ্পৰ্িতক কন্টয্াক্ট�েলা সম্পেকর্ িজেজ্ঞস করা হেব যােত
তােদরেক পাবিলক েহলথ সম্পিকর্ত পরামশর্ েদওয়া যায়। তােদরেক আপনার পিরচয়
বলা হেব না। আপনার এই তথয্ পৰ্দান করা খুব ��ত্বপূণর্, কারণ এিট আপনার পিরবার,
বন্ধু এবং বৃহত্তর কিমউিনিটেক িনরাপদ রাখেত অতয্ন্ত ��ত্বপূণর্ ভ� িমকা পালন করেব।
যিদ আপনােক এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস কতৃর্ ক, এনএইচএস েকািভড-19 অয্াপ
সহ, েসলফ-আইেসােলশেন েযেত বলা হয়, েসেক্ষেতৰ্ আপিন েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস সােপাটর্
েপেমন্ট িস্কম-এর আওতায় আপনার েলাকাল অেথািরিটর কাছ েথেক £500 পাওয়ার
অিধকারী হেত পােরন।

এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস কতৃর্ ক েদওয়া িবজ্ঞিপ্ত পাওয়ার পের যিদ আপিন বািড়েত
না থােকন এবং েসলফ-আইেসােলট না কেরন েসেক্ষেতৰ্ আপনােক জিরমানা করা হেত
পাের, িক� েকািভড-19 এর িবস্তার েরাধ করেত েয েকানও ইিতবাচক পরীক্ষার
ফলাফল পাওয়ার সােথ সােথই আপনার জনয্ এিট করা ��ত্বপূণর্।

যিদ আপিন এমন একিট পিরবাের থােকন েযখােন কারও েকািভড19 রেয়েছ
বািড়েত থাকুন এবং েসলফ-আইেসােলট ক�ন। কােজ, স্ক� েল বা সবর্সাধারেণর জনয্
উন্মুক্ত এলাকা�েলােত যােবন না এবং গণ পিরবহণ বা টয্ািক্স বয্বহার করেবন না।
আপনার আইেসােলশন কােল আপনার উপসগর্ �েলা �� হওয়ার িদন (বা আপনার
উপসগর্ না থাকেল আপনার েযিদন পরীক্ষা করা হেয়িছল), এবং পরবত� 10 পূণর্ িদন
অন্তভ�র্ ক্ত থােক। এর অথর্ হল, েযমন, যিদ আপনার 10 িদেনর আইেসােলশন কাল
মােসর 15 তািরেখ েয েকানও সমেয় �� হেয় থােক তেব আপনার আইেসােলশেনর
সময়কাল 25 তািরেখ 23:59 টায় েশষ হয় এবং আপিন আপনার স্বাভািবক �িটেন
িফের আসেত পারেবন।
যিদ আপনার িনেজর মেধয্ েকািভড-19 এর উপসগর্ �েলা না থােক, তেব আপনার
পরীক্ষা করােনার দরকার েনই। �ধু তখনই পরীক্ষার বয্বস্থা ক�ন যিদ আপনার মেধয্
েকািভড-19 এর উপসগর্ �েলার িবকাশ হয় বা উপসগর্ িবহীন েলাকেদর জনয্ একিট
পরীক্ষামূলক কমর্সূিচর অংশ িহসােব আপনােক এিট করেত বলা হয়। যিদ েকানও
কারেণ আপনার 10 িদেনর আইেসােলশন কােল পরীক্ষার ফলাফল েনিতবাচক হয়,
তারপেরও আপনােক অবশয্ই েসলফ-আইেসােলশেন থাকা চািলেয় েযেত হেব। এমনিক
যিদ আপনার উপসগর্ নাও থােক, তারপেরও আপিন অনয্েদরেক সংকৰ্িমত করেত
পােরন। অনয্েদরেক ঝুঁিকর মেধয্ েফলা এড়ােত পুেরা 10 িদন বািড়েত থাকুন।
আইেসােলশেন থাকাকালীন সমেয় যিদ আপনার মেধয্ উপসগর্ �েলার িবকাশ হয় তেব
েকািভড-19 এর জনয্ একিট িপিসআর পরীক্ষা করার বয্বস্থা ক�ন। যিদ আপনার
পরীক্ষার ফলাফল ইিতবাচক হয় তেব েকািভড-19 এ আকৰ্ান্ত েলাকেদর জনয্ ঘের
থাকার পরামশর্ েমেন চলুন এবং আরও পুেরা 10 িদেনর জনয্ আইেসােলশন কাল ��
ক�ন। আপনার উপসগর্ �েলা �� হওয়ার সময় েথেক এিট �� হয়, আপনার মূল 10
িদেনর আইেসােলশন সমেয়র মেধয্ আপিন েযখােনই থাকুন না েকন তা িনিবর্েশেষ। এর
অথর্ হল আপনার েমাট আইেসােলশন কাল 10 িদেনর েবিশ হেব।
যিদ এই সমেয়র মেধয্ পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্েদর মেধয্ উপসগর্ �েলার িবকাশ ঘেট,
তেব আপনােক 10 িদেনর েবিশ আইেসােলশেন থাকার পৰ্েয়াজন হেব না।
যিদ আপনােক কন্টয্াক্ট িহসােব িচিহ্নত করা হয় এবং এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস,
কতৃর্ ক এনএইচএস েকািভড-19 অয্াপ সহ, েসলফ-আইেসােলশেন েযেত বলা হয়,
েসেক্ষেতৰ্ আপিন েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস সােপাটর্ েপেমন্ট িস্কম-এর আওতায় আপনার
েলাকাল অেথািরিটর কাছ েথেক £500 পাওয়ার অিধকারী হেত পােরন।

েসলফ-আইেসােলশন েমেন চলেত বয্থর্ তার ফলাফল জিরমানা £1,000 েথেক �� কের
হেত পাের। 18 বছেরর কম বয়সীেদর েসলফ-আইেসােলশেন থাকা িনিশ্চত করার জনয্
মা-বাবা বা অিভভাবকরা আইনত দায়বদ্ধ যিদ তােদর েকািভড-19 পরীক্ষার ফলাফল
ইিতবাচক হয় এবং এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস কতৃর্ ক েযাগােযাগ করা হয় এবং
েসলফ-আইেসােলট করেত বলা হয়।

বাসায় আসা িভিজটর
বন্ধু এবং পিরবার সহ, েসাশয্াল িভিজটরেদর আপনার বািড়েত পৰ্েবেশর করার জনয্
আমন্তৰ্তৰ্ণ করেবন বা অনুমিত েদেবন না। আপিন যিদ িনেজর পিরবােরর সদসয্ নন এমন
কারও সােথ কথা বলেত চান, েসেক্ষেতৰ্ েফান, ইেমইল বা েসাশয্াল িমিডয়া বয্বহার
ক�ন।
আপিন বা পিরবােরর েকানও সদসয্ যিদ আপনার বািড়েত অতয্াবশয্কীয় পিরচযর্া েপেয়
থােকন, েসেক্ষেতৰ্ সংকৰ্মেণর ঝুঁিক কমােত েকয়ারারেদর িভিজট করা এবং েহাম েকয়ার
িনেদর্ শনার িবধান অনুসরণ করা চািলেয় েযেত হেব।
েসলফ-আইেসােলশেনর সময়কাল েশষ না হওয়া পযর্ন্ত সকল অপিরহাযর্ নয় এমন
অভয্ন্তরীণ পিরেষবা এবং েমরামত স্থিগত করেত হেব।

েকািভড-19 িকভােব ছড়ায়
েকািভড-19 েছাট েছাট েফাঁ টা, অয্ােরােসাল এবং সরাসির সংস্পেশর্ র মাধয্েম এক বয্িক্ত
েথেক আেরক বয্িক্তেত মেধয্ ছিড়েয় পেড়। সংকৰ্িমত েলােকরা কািশ বা হাঁ িচ িদেল বা
তারা স্পশর্ করেল পৃষ্ঠতল এবং িজিনসপতৰ্�েলাও েকািভড-19 দ্বারা দূিষত হেত পাের।
মানুষজন এেক অপেরর িনকটবত� থাকাকালীন সমেয় ছিড়েয় পড়ার ঝুঁিক সবেচেয়
েবিশ থােক, িবেশষ কের ভােলা বায়ু চলাচেলর বয্বস্থা েনই এমন গৃহমধয্স্থ স্থান�েলােত
এবং যখন েলােকরা একই ঘের একসােথ পৰ্চ� র সময় কাটায়।
সামািজক দূরত্ব বজায় রাখা, আপনার হাত েধায়া এবং শ্বাস পৰ্শ্বােসর ভােলা স্বাস্থয্িবিধ
(িটসুয্ বয্বহার করা ও েফেল েদওয়া) েমেন চলা, পৃষ্ঠতল পিরষ্কার করা এবং অভয্ন্তরীণ
জায়গা�েলােত ভােলা বায়ু চলাচেলর বয্বস্থা রাখা েকািভড-19 এর িবস্তার ছিড়েয়
পড়ার েরাধকেল্প গৃহীত সবেচেয় ��ত্বপূণর্ উপায়।
যােদর মেধয্ েকািভড-19 রেয়েছ তারা উপসগর্ �েলা �� হওয়ার 2 িদন আেগ েথেক
এবং পরবত� 10 িদন পযর্ন্ত অনয্েক সংকৰ্িমত করেত পাের। তারা অনয্েদর মেধয্
সংকৰ্মণিট ছিড়েয় িদেত পাের, এমনিক যিদ তােদর মেধয্ সামানয্ উপসগর্ থােক বা েকান
উপসগর্ ই না থােক, এজনয্ তােদরেক অবশয্ই বািড়েত থাকেত হেব।

েকািভড-19 এ আকৰ্ান্ত বয্িক্তর সােথ একই পিরবাের বসবাসকারী েলাকেদর েকািভড19 হওয়ার ঝুঁিক েবিশ থােক। তারা ভাল েবাধ করার পেরও অনয্েদর মেধয্ এই েরাগ
ছড়ােত পাের, এজনয্ তােদরেক অবশয্ই বািড়েত থাকেত হেব।

আপনার যিদ েকািভড-19 থােক তেব িকভােব পিরবােরর অনয্ানয্েদর
সােথ ঘিনষ্ঠভােব েযাগােযাগ করােক সীিমত করেবন
েশয়ার করেত হয় এমন জায়গা�েলােত যতটা সম্ভব কম সময় কাটান েযমন রান্নাঘর,
বাথ�ম এবং বসার জায়গা�েলা। েশয়ার করেত হয় এমন জায়গা�েলা েযমন রান্নাঘর
এবং অনয্ানয্ িলিভং এিরয়া�েলা অনয্েদর উপিস্থিতেত এিড়েয় চলুন এবং খাওয়ার
জনয্ আপনার খাবার আপনার �েম িনেয় যান। কেঠার সামািজক দূরত্ব েমেন চলুন।
আপনার বাসায় থাকা েলাকজনেদর আপনার জনয্ খাবার আনেত বেল, পিরষ্কার
করেত সহায়তা কের এবং আপনােক (একাকী সময় কাটাবার) জায়গা িদেয় সাহাযয্
করার জনয্ বলুন।
সম্ভব হেল পিরবােরর বািকেদর সবার েথেক আলাদা বাথ�ম বয্বহার ক�ন। যিদ
েকানও পৃথক বাথ�ম না পাওয়া যায়, তেব সুিবধা�েলা েশেষ বয্বহার করার েচষ্টা
ক�ন এবং বয্বহার করার পর আপনার স্বাভািবক পিরষ্কার করার পণয্�েলা বয্বহার
কের বাথ�ম পিরষ্কার ক�ন।বাথ�ম িনয়িমত পিরষ্কার করেত হেব।
স্নান বা শাওয়ােরর পের িনেজেক �কােত এবং হােতর স্বাস্থয্িবিধ উেদ্দেশয্ উভয়
কারেণই, আপনার পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্েদর েথেক পৃথক েতায়ােল বয্বহার করেত
হেব। বাইেরর িদেকর একিট জানালা খুেল েরেখ আপনার �েমর বায়ু চলাচল ভােলা
রাখুন।
অনয্েদর মেধয্ ছিড়েয় যাওয়ার ঝুঁিকেক কমােত আপনার বািড়র িভতেরর েশয়ার করেত
হয় এমন জায়গা�েলােত সময় কাটােনার সময় মুেখর আবরণী বা সািজর্ কয্াল মাস্ক
বয্বহার ক�ন। সিঠকভােব বয্ব�ত হেল, এ�েলা েকািভড-19 সংকৰ্মণ কিমেয় অনয্েক
রক্ষা করেত সহায়তা করেত পাের তেব এ�েলা আপনােক পিরবােরর অনয্ানয্েদর সােথ
আপনার েযাগােযাগ সীিমত করার পৰ্েয়াজনেক পৰ্িতস্থাপন কের না।
আপিন GermDefence-এ আপনার বািড় েথেক েকািভড-19 এর ঝুঁিকেক কমােনার
িবষেয় আরও পরামশর্ েপেত পােরন।
যারা িচিকৎসাগতভােব অতয্ন্ত দুবর্ল তােদরেক এই সময়টােত পিরবােরর অনয্ানয্
বয্িক্তর সােথ েযাগােযাগ করা কমােত সহায়তা করেত হেব, অনয্েদর মেধয্ উপসগর্
রেয়েছ িকনা তা িনিবর্েশেষ।

আপনার পিরবাের েকািভড-19 এর িবস্তার কমােনা
পৰ্েতয্কেক তােদর পিরবােরর মেধয্ সংকৰ্মেণর িবস্তার কমােত িনম্নিলিখত
পদেক্ষপ�েলা গৰ্হণ করেত হেব।
আপনার হাত েধান

এিট েকািভড-19 এ আকৰ্ান্ত হওয়ার বা এিট অেনয্র মেধয্ ছড়ােনার ঝুঁিক কমােনার
একিট ��ত্বপূণর্ উপায়। 20 েসেকন্ড ধের আপনার হাত সাবান এবং জল িদেয় ধুেয়
েফলুন বা হয্ান্ড সয্ািনটাইজার বয্বহার ক�ন, িবেশষ কের কািশ, হাঁ িচ এবং নাক ঝাড়ার
পের এবং আপিন খাবার খাওয়ার বা খাবার নাড়াচাড়া করার আেগ। ঘন ঘন আপনার
হাত পিরষ্কার ক�ন এবং আপনার মুখ স্পশর্ করা এিড়েয় চলুন।
কািশ এবং হাঁ িচ ঢাকুন

আপিন কািশ বা হাঁ িচ েদওয়ার সমেয় িডজেপােজবল িটসুয্ িদেয় আপনার মুখ এবং নাক
েঢেক রাখুন। আপনার কােছ যিদ িটসুয্ না থােক, তেব আপনার কনুইেয়র ভাঁ েজ কািশ
বা হাঁ িচ িদন, আপনার হােত নয়।
িটসুয্�িল একিট আবজর্ নার বয্ােগর মেধয্ েফেল িদন এবং অিবলেম্ব আপনার হাত ধুেয়
েফলুন। যিদ আপনার েকয়ারার থােক, েসেক্ষেতৰ্ আপিন হাঁ িচ বা কািশ েদবার পের
েকানও েশ্লষ্মা বা কফ মুেছ েফলার জনয্ তােদর িডসেপােজবল িটসুয্ বয্বহার করেত
এবং তারপের তােদর হাত ধুেয় েফলেত বা সয্ািনটাইজ করেত হেব।
সংকৰ্মেণর িবস্তার কমােত আপনার বািড় পিরষ্কার রাখুন

িনয়িমতভােব ঘন ঘন স্পশর্ করা পৃষ্ঠতল�েলােক পিরষ্কার ক�ন েযমন দরজার হাতল
এবং িরেমাট কেন্টৰ্টৰ্াল এবং রান্নাঘর এবং বাথ�েমর মেতা েশয়ার করা জায়গা�েলা।
এিট িবেশষভােব ��ত্বপূণর্ যিদ আপনার বািড়েত েকােনা িচিকৎসাগতভােব অতয্ন্ত
দুবর্ল বয্িক্ত থােকন।
আপনার বািড় পিরষ্কার করার জনয্ িডটারেজন্ট এবং িব্লেচর মেতা স্টয্ান্ডাডর্ গৃহস্থািল
পিরষ্কারক পণয্ বয্বহার ক�ন কারণ এ�েলা পৃষ্ঠতেলর ভাইরাস েথেক পিরতৰ্াণ েপেত
খুব কাযর্কর। েশয়ার করেত হয় এমন বাথ�ম�েলা পৰ্িতবার বয্বহার করার সমেয়
পিরষ্কার ক�ন, িবেশষ কের আপিন েয পৃষ্ঠতল�েলা স্পশর্ কেরেছন তা আপনার
সাধারণ বাথ�ম পিরষ্কারক পণয্�েলা বয্বহার কের পিরষ্কার ক�ন।
পিরষ্কার করার কাপড় এবং বয্িক্তগত বজর্ য্ েযমন বয্ব�ত িটসুয্ এবং িডসেপােজবল
মুেখর আবরণী�েলা িডসেপােজবল আবজর্ না বয্ােগ সংরক্ষণ করেত হেব। আপনার

গৃহস্থািল বজর্ য্ রাখার সাধারণ বাইেরর িবেন রাখার আেগ এই বয্াগ�েলা অনয্ বয্ােগর
মেধয্, িনরাপেদ েবঁেধ
কমপেক্ষ 72 ঘণ্টার জনয্ আলাদা েরেখ িদেত হেব। অনয্ানয্ গৃহস্থািল বজর্ য্
স্বাভািবকভােব েফেল েদওয়া েযেত পাের।
আপনার বয্ব�ত থালা-বাসন এবং ছ� ির, কাঁ টা, চামচ ইতয্ািদ পিরষ্কার করা এবং
�কােনার জনয্ িডশওয়াশার বয্বহার ক�ন। যিদ এিট সম্ভব না হয়, তেব এ�েলা
ওয়ািশং আপ িলকুইড এবং গরম জল বয্বহার কের হাত িদেয় ধুেয় েফলুন এবং
আলাদা চােয়র েতায়ােল বয্বহার কের ভােলাভােব �িকেয় িনন।
লিন্ডৰ্ডৰ্

বাতােসর মাধয্েম ভাইরাস ছিড়েয় পড়ার সম্ভাবনা কমােত েনাংরা কাপড় ঝাড়েবন না।
পৰ্�তকারেকর িনেদর্ শনা অনুসাের আইেটম�েলা ধুেয় েফলুন। সব েনাংরা কাপড় একই
সােথ ধুেয় েনওয়া েযেত পাের। যিদ আপনার কােছ েকােনা ওয়ািশং েমিশন না থােক,
তেব আপনার েসলফ-আইেসােলশন েশষ হওয়ার পের আরও 72 ঘণ্টা অেপক্ষা করার
পর আপিন কাপড় পাবিলক লেন্ডৰ্ডৰ্েট িনেয় েযেত পারেবন।
হাত েতায়ােল এবং চােয়র েতায়ােল সহ েতায়ােল েশয়ার করেবন না।
অভয্ন্তরীণ এলাকা�েলােত বায়ু চলাচেলর বয্বস্থা করা

অভয্ন্তরীণ এলাকা�েলােত তাজা বাতােসর ভাল বায়ুচলাচেলর বয্বস্থা রাখুন, িবেশষ
কের েশয়ার করা িলিভং এিরয়া�েলােত। বাতােসর পৰ্বাহ বাড়ােত আপিন যা করেত
পােরন:
•

যতটা েবিশ সম্ভব জানালা েখালা রাখুন

•

দরজা েখালা রাখুন

•

িনিশ্চত ক�ন সব েভন্ট েখালা আেছ এবং বায়ু পৰ্বাহ অব�দ্ধ েনই

•

বয্বহােরর পের দরজা বন্ধ কের স্বাভািবেকর েচেয় েবিশ সময় ধের এক্সটৰ্াক্টর
(েযমন বাথ�েম) ফয্ান চালু রাখা অবয্াহত রাখুন

েপাষা পৰ্াণীেদর যত্ন েনওয়া

ইউেক-েত েকািভড-19 মানুষ েথেক মানুেষর মেধয্ ছড়ায়। সীিমত পৰ্মাণ আেছ েয েপাষা
পৰ্াণী সহ, িকছ� িকছ� পৰ্াণী সংকৰ্িমত মানুেষর ঘিনষ্ঠ সংস্পেশর্ আসার পের সারসেকািভ-2 (ভাইরাস েযিটর কারেণ েকািভড-19 হয়) এ সংকৰ্িমত হেত পাের।

েপাষা পৰ্াণীেদর মািলক যােদর েকািভড-19 রেয়েছ বা যারা উপসগর্ সহ েসলফআইেসােলট করেছন তােদর েপাষা পৰ্াণীর সংস্পেশর্ আসা সীিমত করেত হেব এবং
েপাষা পৰ্াণীর সােথ েমলােমশা করার আেগ এবং পের তােদর হাত খুব ভালভােব ধুেয়
িনেত হেব।

আপনার স্বাস্থয্ এবং ভােলা থাকার েদখােশানা করা
বািড়েত থাকাকালীন সমেয় আপনার মানিসক এবং শারীিরক সুস্থতার িবষেয় েদখােশানা
করা

দীঘর্ সময় ধের বািড়েত থাকা এবং েসলফ-আইেসােলট করা িকছ� েলােকর জনয্ কিঠন,
হতাশাজনক এবং একাকী মেন হেত পাের এবং আপিন বা পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্রা
মন খারাপ অনুভব করেত পােরন। আপনার খুব েবিশ জায়গা বা বাগােন অয্ােক্সস না
থাকেল এিট িবেশষভােব কিঠন হেত পাের।
আপনার মেনর পাশাপািশ আপনার শরীেরর যত্ন িনেত ভ� লেবন না এবং আপনার
পৰ্েয়াজেন সহায়তা িনন। সহায়তা এবং তেথয্র অেনক উৎস রেয়েছ, েযমন
আপনার মানিসক স্বােস্থয্র েদখােশানা করা এবং িশ� এবং অল্পবয়সীেদর সহায়তা করা
িবষয়ক িনেদর্ শনা।
বািড়েত যারা থাকেছন তােদর পরামেশর্ র জনয্ একিট েকািভড-19 হাব সহ, আপনার
মানিসক স্বােস্থয্র আরও ভাল যত্ন িনেত, এভির মাইন্ড ময্াটারস সহজ িটপস এবং
পরামশর্ িদেয় থােক।
অেনক েলাক তারা যা করেছ তা েকন এত ��ত্বপূণর্ তা িনেজেক মেন কিরেয় েদওয়ােক
সহায়ক মেন কের। বািড়েত অবস্থান কের, আপিন আপনার বন্ধু এবং পিরবার এবং
আপনার কিমউিনিটর অনয্ানয্ েলাকেক িনরাপদ রাখেত সহায়তা করেছন।
বািড়েত থাকা আরও সহজ কের ত� লেত সহায়তা করার জনয্ আপিন যা যা করেত
পােরন:
•

েফােন বা সামািজক েযাগােযােগর মাধয্েম বন্ধুেদর এবং পিরবােরর সােথ
েযাগােযাগ রাখুন

•

মেন রাখেবন শারীিরক বয্ায়াম আপনার সুস্থতার জনয্ ভাল হেত পাের। আপনার
বািড়েত হালকা বয্ায়াম করায় আপনােক সহায়তা করেত পাের এমন অনলাইন
ক্লাস বা েকােসর্র সন্ধান ক�ন

•

আইেসােলশেনর পুেরাটা সময় জুেড় আপিন েযন ঘের থাকেত পােরন েসইজনয্
আপনার কী কী পৰ্েয়াজন হেব তা িনেয় আেগ েথেকই পিরকল্পনা এবং িচন্তা
ক�ন

•

বািড়েত থাকাকালীন সমেয় আপনার পৰ্েয়াজনীয় িজিনস�েলা পাওয়ার জনয্
আপনার িনেয়াগকতর্ া, বন্ধুবান্ধব এবং পিরবারেক তােদর সহায়তার জনয্ বলুন

•

এই সমেয়র মেধয্ আপনার পৰ্েয়াজন হেব এমন খাবারদাবার এবং অনয্ানয্
িজিনসপেতৰ্র, েযমন ওষুধ, িকভােব আপিন অয্ােক্সস েপেত পােরন েস সম্পেকর্
িচন্তাভাবনা এবং পিরকল্পনা ক�ন

•

আপনার আেশপােশ বা েলাকাল কিমউিনিটেত েকানও েস্বচ্ছােসবী বয্বস্থা আেছ
িকনা তার েখাঁ জ খবর িনন যা আপনােক রসদপতৰ্ আনেত বা অনয্ানয্ সহায়তা
পৰ্দােন সহায়তা করেত পাের

•

বন্ধু বা পিরবারেক আপনার পৰ্েয়াজনীয় িকছ� রসদপতৰ্ ডৰ্প করেত বলুন বা
অনলাইেন বা েফােন িজিনসপেতৰ্র জনয্ অডর্ ার িদন, তেব িনিশ্চত ক�ন েয
এ�েলা আপনার বািড়র বাইের েরেখ েদওয়া হেয়েছ েযন আপিন সংগৰ্হ কের
িনেত পােরন

•

বাসায় বেস আপিন কী কী করেত পােরন েস সম্পেকর্ ভাবুন েযমন রান্না করা,
পড়া, অনলাইন েশখা এবং িফল্ম েদখা

•

পুেরা 10 িদেনর জনয্ পিরকল্পনা করা েবিশর ভাগ েলােকর কােছ সহায়ক মেন
হয়। আপিন কী করেবন তা আেগ েথেকই পিরকল্পনা করা আপনার জনয্ সহায়ক
হেত পাের, েযমন, আপনার পিরবােরর েকউ যিদ খুব েবিশ খারাপ েবাধ কের

যিদ আপনার েকানও মানিসক স্বাস্থয্ সঙ্কট, জ�রী অবস্থা বা েভেঙ্গ পড়ার জনয্
সহায়তার পৰ্েয়াজন হয়, তেব অিবলেম্ব পরামশর্ এবং মূলয্ায়েনর জনয্ েখাঁ জ ক�ন
এমনিক েকািভড-19 মহামারী চলাকালীন সমেয়, জ�রী মানিসক স্বাস্থয্ সহায়তা
পৰ্াপ্তবয়স্ক এবং িশ�েদর জনয্ চিব্বশ ঘণ্টা উপলব্ধ থােক। একিট নত� ন সািভর্ স
ফাইন্ডার-এ আপনার েপাস্টেকাড বা েহাম টাউন অনুসন্ধান কের আপনার েলাকাল
এনএইচএস েহল্পলাইনিটর েখাঁ জ ক�ন।

আপনার যিদ িচিকৎসাগত পরামেশর্ র পৰ্েয়াজন হয়
েহলথ ও েকয়ার পিরেষবা�েলা েকািভড-19 সহ সকল স্বাস্থয্ সমসয্া সম্পিকর্ত
েলাকেদর সহায়তা করার জনয্ েখালা রেয়েছ। েকািভড-19-এ আকৰ্ান্ত েবিশরভাগ
েলাক হালকা ধরেণর অসুস্থতায় ভ� গেবন যা বািড়েত েথেকই েমাকােবলা করা যায়।
েকািভড-19 এর উপসগর্ �েলার বািড়েত েমাকােবলা করার িবষেয় আরও জানুন।
আপিন বািড়েত থাকাকালীন সমেয় সকল �িটন েমিডেকল এবং েডন্টাল
অয্াপেয়ন্টেমন্ট বািতল হেয় যােব। যিদ আপিন উিদ্বগ্ন হন বা এই সময়কােল আপনােক
বয্িক্তগতভােব উপিস্থত থাকেত বলা হয়, েসেক্ষেতৰ্ পৰ্থেমই আপনার িচিকৎসা

পৰ্দানকারী পিরিচতজনেদর সােথ (েযমন, আপনার িজিপ বা েডিন্টস্ট, স্থানীয়
হাসপাতাল বা আউটেপেশন্ট পিরেষবা) েযাগােযাগ ক�ন।
আপনার বা আপনার পিরবােরর কারও অসুস্থতা যিদ আরও খারাপ হেত থােক তেব
অিবলেম্ব িচিকৎসাগত পরামশর্ েনওয়ার েচষ্টা ক�ন। যিদ এিট জ�ির না হয়,
তেব এনএইচএস 111 অনলাইন েকািভড-19 পিরেষবার সােথ বা অনয্ানয্ স্বাস্থয্
সম্পিকর্ত সমসয্ার জনয্ এনএইচএস 111 এর সােথ েযাগােযাগ ক�ন। আপনার যিদ
ইন্টারেনট অয্ােক্সস না থােক তেব এনএইচএস 111 এ কল ক�ন।
যিদ এিট েকানও েমিডেকল ইমােজর্ িন্স হয় এবং আপনার অয্াম্বুেলন্স কল করেত হয়
তেব 999 নম্বের ডায়াল ক�ন। কল হয্ান্ডলার বা অপােরটরেক অবিহত ক�ন েয
আপনার বা আপনার পিরবােরর কারও েকািভড-19 হেয়েছ বা উপসগর্ রেয়েছ যিদ
ঘটনা েসিটই হয়।

আিথর্ ক বা অনয্ানয্ বয্বহািরক সহায়তা
েসলফ-আইেসােলশন হল এমন একিট ��ত্বপূণর্ কাজ যার মাধয্েম আমরা ভাইরােসর
িবস্তার েরাধ করেত এবং আমােদর বন্ধু, পিরবার, কিমউিনিট এবং এনএইচএস-েক
িনরাপদ রাখেত সহায়তা করেত পাির। যিদ আপনার মেধয্ েকািভড-19 এর উপসগর্
থােক, একিট ইিতবাচক পরীক্ষার ফলাফল েপেয় থােকন, বা আপনােক বলা হেয় থােক
েয আপিন এমন কারও সংস্পেশর্ এেসেছন, তাহেল েসলফ-আইেসােলশন হেচ্ছ একমাতৰ্
উপায় যা হেচ্ছ আপনার অনয্ানয্েদর মেধয্ েকািভড-19 ছিড়েয় না েদওয়ার গয্ারািন্ট।
আপনােক আইেসােলট করেত বলা হেল, আপনােক সােথ সােথই এিট
করেত হেব। আপিন কেরানাভাইরােসর কারেণ ক্ষিতগৰ্স্ত হেল আপিন কী সহায়তা েপেত
পােরন েসই বয্াপাের েখাঁ জ খবর িনন।
বািড়েত থাকাকালীন সমেয় আপনার পৰ্েয়াজনীয় িজিনস�েলা পাওয়ার জনয্ আপনার
িনেয়াগকতর্ া, বন্ধুবান্ধব এবং পিরবারেক তােদর সহায়তার জনয্ বলুন। খাদয্ এবং িনতয্
পৰ্েয়াজনীয় দৰ্বয্ািদ পাওয়ার জনয্ আরও তথয্ উপলব্ধ রেয়েছ।
আপনার আেশপােশ বা েলাকাল কিমউিনিটেত েকানও েস্বচ্ছােসবী বয্বস্থা আেছ িকনা
তার েখাঁ জ খবর িনন যা আপনােক রসদপতৰ্ আনেত বা অনয্ানয্ সহায়তা পৰ্দােন
সহায়তা করেত পাের। বন্ধু বা পিরবারেক আপনার পৰ্েয়াজনীয় িকছ� রসদপতৰ্ ডৰ্প
করেত বলুন বা অনলাইেন বা েফােন িজিনসপেতৰ্র জনয্ অডর্ ার িদন, তেব িনিশ্চত ক�ন
েয এ�েলা আপনার বািড়র বাইের েরেখ েদওয়া হেয়েছ েযন আপিন সংগৰ্হ কের িনেত
পােরন।

আপিন যিদ েকািভড-19 এর কারেণ কাজ করেত অক্ষম হন তেব আপনার জনয্
উপলব্ধ সহায়তা সম্পেকর্ অনুসন্ধােনর জনয্ িডপাটর্েমন্ট ফর ওয়াকর্ অয্ান্ড েপনসনসএর িনেদর্ শনা েদখুন। আপনােক যিদ বািড়েত এবং েসলফ-আইেসােলট থাকেত হয়
েসেক্ষেতৰ্ আপিন এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস সােপাটর্ েপেমন্ট িস্কম-এর মাধয্েম
এককালীন £500 পাওয়ার অিধকারী হেত পােরন। আপিন এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড
টৰ্য্াস সােপাটর্ েপেমন্ট-এর জনয্ অনলাইেন বা এনএইচএস েকািভড-19 অয্ােপর মাধয্েম
আেবদন করেত পােরন।
আপিন যিদ ইংলয্ােন্ড থােকন এবং িনম্নিলিখত সকল মানদণ্ড পূরণ কেরন তেব আপিন
েযাগয্ হেবন:
•

আপনােক এনএইচএস েকািভড-19 অয্াপ সহ, এনএইচএস েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস
কতৃর্ ক িনেজেক আইেসােলট করেত বলা হেয় থােক

•

আপিন িনযুক্ত বা স্ব-িনযুক্ত হেল

•

আপিন বািড় েথেক কাজ করেত না পারেল এবং ফলস্ব�প আয় হারােল

•

আপিন িনম্নিলিখত েবিনিফট�েলার মেধয্ কমপেক্ষ একিট দািব করেছন:
•

ইউিনভাসর্াল েকৰ্িডট (Universal Credit)

•

ওয়ািকর্ং টয্াক্স েকৰ্িডট (Working Tax Credit)

•

ইনকাম-িরেলেটড এমপ্লয়েমন্ট অয্ান্ড সােপাটর্ অয্ালয্াউন্স (Incomerelated Employment and Support Allowance)

•

ইনকাম-েবইজড জবিসকাসর্ অয্ালয্াউন্স (Income-based Jobseeker’s
Allowance)

•

ইনকাম সােপাটর্ (Income Support)

•

েপনশন েকৰ্িডট বা হাউিজং েবিনিফট (Pension Credit or Housing
Benefit)

আরও তেথয্র জনয্ আপনার েলাকাল অেথািরিটর ওেয়বসাইেট যান।

আপিন যিদ বুেকর দুধ পান করান
যিদ আপনার মেধয্ েকািভড-19 এর উপসগর্ থােক, পরীক্ষার ফলাফল ইিতবাচক হয় বা
এমন বািড়েত থাকেছন েযখােন কারও েকািভড-19 হেয়েছ, েসেক্ষেতৰ্ আপিন যিদ
বুেকর দুধ পান করান তেব আপনার িশ�র মেধয্ সংকৰ্মণ ছিড়েয় পড়া িনেয় আপিন
উিদ্বগ্ন হেত পােরন।

স্তনয্ পান করােনার েবিনিফট�েলা মােয়র দুেধর মাধয্েম বা ঘিনষ্ঠ সংস্পেশর্ থাকার
মাধয্েম ভাইরােসর সংকৰ্মণ হওয়ার েয েকানও সম্ভাবয্ ঝুঁিকেক ছািড়েয় যায়, তেব, এিট
একিট বয্িক্তগত িসদ্ধান্ত হেব। েটিলেফােন আপনার িমডওয়াইফ, েহলথ িভিজটর বা
িজিপ'র সােথ কথা বলুন।
বতর্ মােন এমন েকানও পৰ্মাণ েনই যা ইিঙ্গত কের েয বুেকর দুেধর মাধয্েম েকািভড-19
ভাইরােসর সংকৰ্মণ হেত পাের। তেব, েকািভড-19 সংকৰ্মণ একইভােব একিট িশ�র
মেধয্ চেল েযেত পাের েযমনিট আপনার ঘিনষ্ঠ সংস্পেশর্ আসা কারও হেত পাের।
সাম্পৰ্পৰ্িতক পৰ্মাণািদ এই েয েকািভড-19 এ আকৰ্ান্ত িশ�েদর পৰ্াপ্তবয়স্কেদর ত� লনায়
অেনক কম ��তর উপসগর্ েদখা যায়। আপিন বা পিরবােরর েকানও সদসয্ যিদ
ফরমুলা বা েচেপ েবর করা করা দুধ খাওয়ান তেব পৰ্িতবার বয্বহার করার আেগ
সাবধানতার সােথ সরঞ্জাম�েলা িনব�জন ক�ন। আপিন েবাতল বা েবৰ্স্ট পাম্প অনয্
কারও সােথ েশয়ার করেবন না।
আপিন রয়য্াল কেলজ অফ অবসেটিটৰ্িশয়ানস অয্ান্ড গাইেনাকেলািজস্টস েথেক
আরও তথয্ েপেত পােরন।

লািনর্ং িডেজিবিলিট, অিটজম বা ��তর মানিসক অসুস্থতা থাকা
বয্িক্ত
আপনার বা আপনার সােথ যারা বাস করেছন তােদর যিদ লািনর্ং িডেজিবিলিট,
অিটজম বা ��তর মানিসক অসুস্থতার মেতা উেল্লখেযাগয্ সমসয্া থােক তেব এই সব
পদেক্ষপ েনওয়া সম্ভব হেব না। িনেজেক এবং আপনার কােছর েলাকেদর িনরাপদ এবং
ভাল রাখার পাশাপািশ, েয েকােনা িবদয্মান পিরচযর্া পিরকল্পনার সােথ সামঞ্জসয্ েরেখ,
অনুগৰ্হ কের আপনার সেবর্াচ্চ সামথর্ য্ িদেয় িনেদর্ শনািট েমেন চলুন।
1.

এই িনেদর্ শনার উেদ্দশয্�েলার জনয্ এেত অন্তভ�র্ ক্ত রেয়েছ েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস কন্টয্াক্ট
েটৰ্সার/কল হয্ান্ডলারস, েলাকাল অেথািরিটর কন্টয্াক্ট েটৰ্সাররা যারা এনএইচএস
েটস্ট অয্ান্ড টৰ্য্াস-এর সােথ কাজ করেছ, পাবিলক েহলথ ইংলয্ান্ড েহলথ েপৰ্ােটকশন
িটম এবং এনএইচএস স্টাফ (েহলথেকয়ার কন্টয্াক্টেদর জনয্) ↩

