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আপনার এনএইচএস ন/র: [NHS NUMBER]
ি2য় [েরাগী],
িচিকৎসাগতভােব অতCD ঝঁু িকHIেদর জনC 1 এিMল !থেক িনেদP শনায় পিরবতPন আসেছ
22েশ #ফ8য়ািরেত সরকার সম< জনেগা>ীর জন? জাতীয়ভােব িবিধিনেষধ তু েল #নওয়ার একG
#রাডম?াপ 2কাশ কেরেছ, #যখােন কীভােব সমেয়র সােথ িবিধিনেষধNেলা িশিথল করা হেব তা
ব?াখ?া করা হেয়েছ। #সই #রাডম?ােপর অংশ িহেসেব আমরা এখন আপনােক এই িবষেয় অবগত
করিছ #য, 1 এি2ল 2021 তািরখ #থেক আপনার আর সুরUামূলক পদেUপ পালন করেত হেব
না।
জানুয়ািরেত জাতীয়ভােব িবিধ-িনেষধ এবং সুরUামূলক ব?বYা চালু করার পর #দেশর সকল
Yােন #কািভড-19-এর সং\মণ উে_খেযাগ?ভােব কেম এেসেছ এবং 22 িমিলয়েনরও #বিশ
মানুেষর কমপেU এক #ডাজ কের ভ?াকিসন #নওয়া হেয় িগেয়েছ। আমরা জািন #য, সুরUামূলক
পদেUপ পালন করাটা আপনার জন? সহজ িছেলা না এবং আমরা আপনােক এই ক(ন সমেয়
আপনার চালােনা 2েচaার জন? আপনােক ধন?বাদ জানােত চাই।
িচিকৎসাগতভােব অত?c ঝুঁ িক<f ব?িgেদরেক আর সুরUামূলক পদেUপ পালন করেত বলা না
হেলও, আমােদর কিমউিনGেত ভাইরােসর সং\মণ এখনও চলমান থাকার কারেণ এখনও
আমােদর পU হেত অিতিরg সতকh তামূলক পদেUপ #নওয়ার জন? পরামশh #দওয়া হেi।
হালনাগাদকৃ ত িনেদh শনােত সামািজক #মলােমশা, kমণ এবং কােজ ও lু েল যাওয়ার মত
িবষয়Nেলােত বাfবসmত পদেUেপর কথা বলা আেছ। এNেলা িবিধিনেষধ নয় বরং পরামশh,
তাই আপিন চাইেল #সNেলা অনুসরণ করেতও পােরন অথবা না-ও করেত পােরন। এই পেnর
#শষ অংেশ এবং www.gov.uk/coronavirus (কানায় আপিন স}ূণh িনেদh শনাG পােবন।
এই পরামেশhর পাশাপািশ আপনােক অবশCই মহামারীর সমেয় সকেলর জন? থাকা িনয়মNেলা
অনুসরণ করা অব?াহত রাখেত হেব। যার মেধ? রেয়েছ িভ~ বািড়র মানুষেদর সােথ #মলােমশা
স}িকh ত িনয়ম।

1 এিMল 2021 !থেক কাযP কর হওয়া পরামেশP র সার-সংে[প
সামািজক দূর• সং\াc িনয়মাবলী িবfৃ তভােব আেরা িশিথল না করা পযhc আপনার জন?
িনেজর সামািজক #মলােমশার মাnা সীিমত রাখা এবং #য সকল Yােন আপনার পেU সামািজক
দূর• বজায় রাখা স‚ব না, #সখােন আেরা কম সময় কাটােনার #চaা করাটা জƒির।
স‚ব হেল সকলেকই বািড়েত #থেক কাজ করার পরামশh #দওয়া হেi, যিদও আপিন বািড়েত
#থেক কাজ করেত না পারেল এখন আপনার কমhYেল যাওয়া উিচত। কমhYেল #কািভড-19
সং\মেণর ঝুঁ িক কিমেয় আনার জন? আপনার িনেয়াগকতh ােক পদেUপ <হণ করেত হেব এবং
আপনার কমhYেল আপনােক িনরাপদ রাখেত তােদর গৃহীত পদেUপNেলা ব?াখ?া করেত পারেত
হেব।
#সলফ এম„য়েম… সােপাটh িlম (Self-Employment Income Support Scheme) (SEISS)এর মেতা একইভােব কেরানাভাইরাস জব িরেটনশন িlম (Coronavirus Job Retention
Scheme) (furlough)-এর #ময়াদও 30েশ #সে—˜র পযhc বাড়ােনা হেয়েছ। এই সময়G জুেড়
আপিন সুিবধার উপযুg #থেক #যেত পােরন।
সুরUামূলক পদেUেপর পরামেশhর িভি™েত 1 এি2ল #থেক আপিন š?াটু টির িসক #প (Statutory
Sick Pay) (SSP) অথবা এম„য়েম… অ?াœ সােপাটh অ?ালাউ• (Employment and
Support Allowance) (ESA)-এর জন? আর উপযুg বেল িবেবিচত হেবন না।
িচিকৎসাগতভােব অত?c ঝুঁ িকপূণh িশUাথ রা তােদর lু ল বা অন?ান? িশUা 2িত>ােন িফের
যােব।
!কািভড-19-এর ^কাদান
আপনার বয়স 16 বছর বা তার #বিশ হেয় থাকেল আপনােক ইেতামেধ?ই ভ?াকিসেনর 2থম
#ডাজ িনেত বলা হেয় থাকেত পাের। এখনও 2থম #ডাজG িনেয় না থাকেল অনু<হ কের
আপনার িজিপ (GP)-এর সােথ #যাগােযাগ কƒন।
12 #থেক 15 বছর বয়সী িশ¤েদর #Uেn যােদর ¥ায়িবক জGলতা রেয়েছ তারা ভ?াকিসন
িনেলও Uিত #নই। এই িবক¦G িনেয় িশ¤র বাবা-মা/অিভভাবক এবং তার ি§িনিশয়ান বা
িজিপর সােথ আেলাচনা করা উিচত। 15 বছর বা তার #চেয় কম বয়সী অন?ান? িশ¤েদর জন?
আেরা গেবষণা চলমান থাকেলও এখনও ভ?াকিসন #নওয়ার কথা সুপািরশ করা যােi না।
2থম #ডাজG িনেয় থাকেলও যখন আপনােক ি¨তীয় #ডাজ িদেত চাওয়া হেব, তখন #সG <হণ
করা িনি©ত করেবন। দুইG #ডাজ িনেল আপনার সুরUার মাnা আেরা বৃিª পােব।
#কান ভ?াকিসনই 100% কাযhকরী নয় এবং তাই আপিন দুইG #ডাজ #নওয়ার পরও #য
#কািভড-19-এর কারেণ অসুY হেয় পড়েবন না, তা িনি©ত কের বলা যায় না। তাই আপনার

উিচত হেব িনেজেক িনরাপদ রাখেত এই িনেদh শনায় থাকা অিতিরg সতকh তাNেলা #মেন চলা
অব?াহত রাখা।
সহায়তা Mাি_
Yানীয় কাউি•ল ও সুপারমােকh টNেলা 31 মাচh পযhc সুরUামূলক পদেUপ অনুসরেণর জন?
সহায়তা 2দান অব?াহত রাখেব। কাউি•লNেলাও #সই তািরেখর পর #যখােন স‚ব সহায়তা
2দােনর িদেক লU? রাখেব এবং যিদ আপিন ইেতামেধ? সুপারমােকh েটর #ডিলভাির ¬েট
অ<ািধকার িভি™ক ব?বহােরর সুেযাগ পাওয়ার জন? িনব-ন কের থােকন, সুপারমােকh টNেলার
কাছ #থেক 21 জুন পযhc অ<ািধকার িভি™ক ব?বহােরর সুেযাগ #পেত থাকেবন। সহায়তার
2েয়াজন থাকার পরও যিদ আপিন #সGর জন? িনব-ন না কের থােকন তাহেল অনু<হ কের
https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support (কানায় িগেয় 31 মােচhর মেধ? তা
কের িনন। ই…ারেনট ব?বহােরর সুেযাগ না থাকেল অনু<হ কের Yানীয় কাউি•েলর সােথ
#যাগােযাগ কƒন, যারা িকনা আপনােক আপনার এলাকায় থাকা সহায়তার সােথ সংযুg কের
িদেত পারেবন।
31 মােচhর পর কেরানাভাইরােসর কারেণ 2িত¯ল পিরিYিতেত থাকেল কী ধরেনর সহায়তা 2দান
করা হেi, তা জানেত অনু<হ কের www.gov.uk/find-coronavirus-support (কানায় যান
অথবা আপনার Yানীয় কাউি•েলর সােথ #যাগােযাগ কƒন।

`াaC !সবা ও পিরচযP া Mাি_
অনু<হ কের মেন রাখেবন #য, এনএইচএস চালু রেয়েছ এবং এনএইচএস-এর #কােনা পিরেষবার
দরকার হেল #সG <হণ করা অব?াহত রাখেত আমরা আপনােক অনুেরাধ করব। একা একা
সামলােনার #চেয় এনএইচএস-এ যাওয়াটাই আপনার জন? #বিশ িনরাপদ হেব।
যিদ িনেজর °ােY?র উপর #কািভড-19-এর 2ভাব িনেয় আপনার উে¨গ #থেক থােক তাহেল
আপনার িজিপ, হাসপাতােলর ি§িনিশয়ােনর সােথ কথা বলুন নয়েতা এনএইচএস111-এর সুিবধাG
কােজ লাগান। সংযুg িনেদh শনাG #থেক সাহায? ও সহায়তা 2াি± স}েকh আেরা তথ? পাওয়া
যােব।

ভিবষCেত এই িনেদP শনা^েত পিরবতPন আনা হেল আপনার সােথ !যাগােযাগ করা হেব
আপনার িজিপর কােছ আপনার বািড়র (কানা সহ আপনার সবhসা²িতক #যাগােযােগর (কানা
আর স‚ব হেল ব?িgগত ইেমইল (কানা রেয়েছ িক-না তা িনি©ত হেয় িনন, যােত কের এই
িনেদh শনােত ভিবষ?েত পিরবতh ন আনা হেল আমােদর পেU আপনার সােথ ³ত #যাগােযাগ করা
স‚ব হয়।

িনেজেক ও অন?েদরেক িনরাপদ রাখায় আপনার 2েচaার জন? আমরা আপনােক আবারও
ধন?বাদ িদেত চাই।
আপনার একাc অনুগত,

মCাট হCানকক
#সে\টাির অব #šট ফর #হলথ ও #সাশ?াল #কয়ার

রবাটP !জনিরক
#সে\টাির অব #šট ফর হাউিজং,
কমুিনGজ ও #লাকাল গভনhেম…

এই িচd^ GOV.UK- !ত সহজ পঠন সহ িবিভk ভাষায় এবং ফমP Cােট পাওয়া যােব।
অিডও, !nইল, বড় িMেpর জনC 0303 1239999 ন/ের RNIB !ক কল কsন

িচিকৎসাগতভােব অতCD ঝঁু িকHI বCিtেদর জনC চলমান পরামশP (1
এিMল 2021)
31 মাচh #থেক জাতীয়ভােব সুরUামূলক পদেUেপর পরামশh 2দান ব- কের #দওয়া হেব। 1
এি2ল #থেক আপনােক সুরUামূলক ভূ িমকা পালন করেত বলা না হেলও আপনােক জাতীয়ভােব
িবদ?মান থাকা বতh মান িবিধিনেষেধর অধীেন সকেলর জন? 2েযাজ? আইনNেলা অবশCই #মেন
চলেত হেব।
সরকার ‘েকািভড-19 #রসপ• – ি¶ং 2021’ (COVID-19 Response - Spring 2021)
2কাশ কেরেছ, #যখােন ইংল?ােœ বতh মােন চলমান লকডাউন তু েল #নওয়ার #রাডম?াপG বণhনা
করা রেয়েছ। #সGেত সমেয়র সােথ সােথ িবিধিনেষধNেলা কীভােব িশিথল করা হেব, #সই
ব?াখ?া রেয়েছ। আপিন www.gov.uk/coronavirus (কানায় িগেয় ‘েরাডম?াপ’ িলেখ সাচh কের
#সই িবিধিনেষধNেলা অনুস-ান করেত পােরন।
আপনােক অবশ?ই সকেলর জন? 2েযাজ? জাতীয় িবিধিনেষধNেলা #মেন চলা অব?াহত রাখেত
হেব। আমরা একইসােথ িচিকৎসাগতভােব অত?c ঝুঁ িক<f ব?িgেদরেক িনেজেদর সুরিUত রাখার
জন? বাড়িত সতকh তা অবল˜ন করা চািলেয় যাওয়ার জন?ও পরামশh িদিi। িনেজরা
ভাইরাসGেত সং\িমত হওয়ার ঝুঁ িক কিমেয় আনেত িনেচর বাfবসmত পদেUপNেলা অনুসরেণর
পরামশh #দওয়া যােi।
বািড়র িভতের ও বাইের সামািজক !মলােমশা
সামািজক দূর• #মেন চলা অব?াহত রাখুন, িনয়িমত হাত ধুেয় #ফলুন এবং িনেজর মুেখ »শh
করা এিড়েয় চলুন।
আপনার করা সামািজক #মলােমশার পিরমাণ কিমেয় আনার #চaা করেত থা¼ন। আপনার করা
সামািজক #মলােমশার সংখ?া যত কম হেব আপনার #কািভড-19-এ আ\াc হওয়ার স‚াবনা
ততই কেম যােব।
এই িনয়ম অনুসরণ কের #যখােন আপনার বািড়র বাইেরর কােরা সােথ #দখা করার সুেযাগ
থােক, তখন তা বািড়র বাইের করেল আপনার #কািভড-19-এ আ\াc হওয়ার ঝুঁ িক কেম
যােব।
যখন আপনার পেU অন?েদর সােথ গৃহাভ?cের #দখা করার সুেযাগ থােক, তখন #সই YানGেত
সেতজ বায়ু চলাচেলর ভােলা ব?বYা রাখুন, #যমন জানালা খুেল #দওয়া। আেরা তেথ?র জন?
অনু<হ কের #কািভড-19: গৃহাভ?cের বায়ু চলাচেলর িনেদh শনাG #দখুন।

#যসব Yােন আপনার পেU সামািজক দূর• বজায় রাখা স‚ব না অথবা #যসব Yােন অন?
ব?িgেদর কমhকাে½র ফেল #সখােন থাকা ব?িgেদর সামািজক দূর• বজায় রাখার সুেযাগ কেম
#যেত পাের, #সসব Yােন যতটা পারা যায় কম সময় থাকার #চaা কƒন।
আপিন চাইেল সােপাটh বাবল এবং চাই¾ #কয়ার বাবল ¿তির করেত অথবা অব?াহত রাখেত
পারেবন।
কেরানা ভাইরােসর িবfার কীভােব থামােনা যােব #স িবষেয় আপিন ই…ারেনট #থেক আেরা তথ?
পােবন।
কমP ে[w
স‚ব হেল বতh মােন সকলেকই বািড়েত #থেক কাজ করার পরামশh #দওয়া যােi।
যিদ বািড়েত #থেক কাজ করা আপনার পেU স‚ব না হয় তাহেল কােজ যান। কমhYেল
#কািভড-19 সং\মেণর ঝুঁ িক কিমেয় আনার জন? আপনার িনেয়াগকতh ােক পদেUপ <হণ করেত
হেব এবং আপনার কমhYেল আপনােক িনরাপদ রাখেত তােদর গৃহীত পদেUপNেলা ব?াখ?া করেত
পারেত হেব। #কান #কান িনেয়াগকতh া এসব পদেUেপর অংশ িহেসেব কম েদরেক িনয়িমত পরীUা
করােত ¤ƒ করেত পােরন। এছাড়াও আপনার উিচত হেব, আপিন কীভােব কমhYেল যাতায়াত
করেছন #সG িনেয়ও #ভেব #দখা, #যমন স‚ব হেল ভীেড়র সময় গণপিরবহেন না ওঠা।
আপনার কমhYেল সামািজক দূর• আর ঝুঁ িক ব?বYাপনার বেÁাবf বজায় রাখার উপােয়র
পাশাপািশ িনেয়াগকতh ারা কীভােব কমhYলেক #কািভড #থেক িনরাপদ রাখেত পারেবন #স স}েকh
পৃথকভােব সরকাির িনেদh শনা 2দান করা হেয়েছ। এছাড়াও #হলথ অ?াœ #সফG এিÂিকউGভ
(Health and Safety Executive) (HSE) #থেকও কমhYেল ঝুঁ িক Åােসর িবষয়Gেত কীভােব
কথা বলেত হেব #স িবষেয় িনেয়াগকতh া ও কম েদর জন? পরামশh সহ ঝুঁ িক<f কম েদর সুরUা
িবষেয় িনেদh িশকা 2কাশ করা হেয়েছ।
যিদ বািড়েত বা কমhYেল কাজ করার #Uেn আপনার সহায়তার 2েয়াজন হয় তাহেল আপিন
অ?াকেসস টু ওয়াকh (Access to Work)-এর জন? আেবদন করেত পােরন। অ?াকেসস টু
ওয়াকh -এর মাধ?েম িনেয়াগকতh ােদরেক অবশ? 2েদয় যুিgযুg ব?েয়র বাইেরও 2িতবি-• কারেণ
কমhYেলর বাড়িত ব?েয়র #Uেn সহায়তা পাওয়া #যেত পাের।
কেরানাভাইরাস জব িরেটনশন িlম (ফারেলা)-এর #ময়াদ 30েশ #সে—˜র পযhc বাড়ােনা
হেয়েছ। আপিন চাইেল এই #ময়াদকােল, সুরUামূলক পদেUপ ব- করার পরও, আপনার
িনেয়াগকতh ার সmিত সােপেU #সGর জন? উপযুg িহেসেব #থেক #যেত পােরন। #সলফ
এম„য়েম… ইনকাম সােপাটh িlম (SEISS)-এর #ময়াদও 30েশ #সে—˜র পযhc বাড়ােনা
হেয়েছ।

সুরUামূলক পদেUেপর পরামেশhর িভি™েত 1 এি2ল #থেক আপিন š?াটু টির িসক #প (Statutory
Sick Pay) (SSP) অথবা এম„য়েম… অ?াœ সােপাটh অ?ালাউ• (Employment and
Support Allowance) (ESA)-এর জন? আর উপযুg বেল িবেবিচত হেবন না। যিদ আপিন
কেরানাভাইরাস বা অন? #কােনা °াY?গত সমস?ার কারেণ অসুY থােকন বা কাজ করেত অসমথh
হেয় থােকন তাহেল #যাগ?তার শতh পূরণ সােপেU আপিন SSP বা ESA-এর উপযুg হেত
পােরন। যিদ কমhYেল িনেজর °াY? ও সুরUার িবষেয় আপনার #কােনা উে¨গ থাকেল আপিন
আপনার কমhYেলর ইউিনয়ন, এইচএসই(HSE) বা #লাকাল অেথািরGেক তা জানােত পােরন।
যিদ #কােনা িনেয়াগকতh া #কািভড-19-এর ঝুঁ িক ব?বYাপনা না কেরন তাহেল এইচএসই ও
#লাকাল অেথািরG সুিনিদh a পরামশhেক িনয়েম পিরণত করা, আইন 2েয়াগ করা স}েকh জািনেয়
িবÇি± 2দান করা, কমhYল িনরাপদ না হওয়া পযhc কােজর িকছু িকছু রীিত Yিগত রাখা #থেক
¤ƒ কের িবিভ~ আইিন পদেUপ <হণ করেব, #য #Uেn ব?বসায় 2িত>ানG আইন 2েয়ােগর
িবষয়G অমান? করেল তার িবƒেª মামলা করা হেত পাের।
বতh মান কম অিধকার কাঠােমােত ¿বষম?, অন?ায়ভােব বরখাf করা আর Uিতর িবƒেª সুরUা
2দান করা হেয়েছ। কেরানাভাইরাস (েকািভড-19)-এর কারেণ কমhYেল অনুপিYত থাকার উপর
িনেয়াগকতh া ও কম েদর জন? সুিনিদh a িনেদh শনা 2কাশ করা হেয়েছ।
এছাড়াও িসGেজ• অ?াডভাইস বু?েরা (Citizen’s Advice Bureau) #থেকও কমhYেল আপনার
অিধকার আর কমhYেল কীভােব সমস?ার সমাধান করেত হেব, #স িবষেয় পরামশh পাওয়া যােব।
#কােনা িবষেয় আপনার #কােনা উে¨গ থাকেল আপিন 0300 123 1100 ন˜ের Acas-এর
#হ¦লাইেন #ফান িদেয় অথবা আপনার পিরিYিতর জন? সুিনিদh aভােব এবং িনেয়াগ2া± িহেসেব
আপনার অিধকার স}েকh Acas-এর ওেয়বসাইেট িগেয় পরামশh িনেত পারেবন।

xু ল, কেলজ ও অনCানC িশ[া Mিতyান
িচিকৎসাগতভােব অত?c ঝুঁ িক<f িশUাথ েদর উিচত হেব 1 এি2ল 2021 #থেক তােদর lু ল বা
িশUা 2িত>ােন পুনরায় #যেত ¤ƒ করা। #য িশ¤রা িচিকৎসাগতভােব অত?c ঝুঁ িকপূণh কােরা
সােথ একই বািড়েত বসবাস কের, তােদরেক সুরUামূলক পদেUপ ব- করার জন? বলা হেi
আর তারা 8 মাচh #থেক তােদর lু ল বা কেলেজ পুনরায় #যেত ¤ƒ করেত পারেব।
#রিপড ল?ােটরাল #Ëা পরীUার মাধ?েম লUণিবহীন কেরানাভাইরাস (েকািভড-19) #রাগীেদর
িচিÌত করা যায়, যারা িকনা সব #কেসর 2ায় িতন ভােগর এক ভাগ। সং\মণ 2িতেরাধ আর
সামািজক দূর• বজায় রাখার মেতা সং\মণ িনয়Íণ পÎাNেলার পাশাপািশ লUণিবহীন
সং\মেণর ঘটনাNেলার স-ান ভাইরােসর সং\মণ #মাকােবলায় আমােদর জন? সহায়ক হেত
পাের।

#স কারেণই িশUাদানকারী জনেগা>ীর °াY? সুরিUত রাখা এবং lু ল ও কেলজNেলােত যতটা
#বিশ স‚ব কম , িশUাথ ধের রাখার উেÐেশ? আমরা lু ল ও কেলজNেলােত কেরানাভাইরাস
(েকািভড-19)-এর #রিপড ল?ােটরাল #Ëা কেরানাভাইরাস (েকািভড-19) পরীUার ব?বYা
কেরিছ। এছাড়াও 2াথিমক ও #সেকœাির lু লNেলার িশUাথ েদর জন? থাকা আবাসন, চাই¾
#কয়ার ও সােপাটh বাবল এবং 2াথিমক ও #সেকœাির lু েলর কম েদর জন? আবাসন, চাই¾
#কয়ার ও সােপাটh বাবেলর #Uেn ল?ােটরাল #Ëা পরীUা সরাসির করােনা যােব। এই পরীUাG
আমােদরেক িচিকৎসাগতভােব অত?c ঝুঁ িক<fেদর কিমউিনG ও তােদর পিরবারেক সুরিUত
রাখেতও সহায়ক হেব।
লUণিবহীনেদর শনাg করার পরীUার পাশাপািশ #সেকœাির fেরর lু ল ও কেলজNেলােত
#কািভড-19-এর সং\মেণর ঝুঁ িক কিমেয় আনেত

একNi সুরUা পদেUপ বাfবায়ন অব?াহত

রেয়েছ। #যNেলার মেধ? রেয়েছ সামািজক দূর• বজায় রাখা, হাত #ধায়া, সুিনিদh a
পিরিYিতNেলােত মুখ #ঢেক রাখা, বাবল, বাড়িত পিরi~তা আর বায়ু চলাচল ব?বYা আর
িনি©ত হওয়া সং\মেণর ঘটনাNেলার ব?বYাপনা।
zমণ করা
গণপিরবহেন উঠেত চাইেল আপনােক অবশ?ই মুখ #ঢেক রাখেত হেব, যিদ না আপিন অব?াহিত
2া± না হন। মানুেষর সােথ সং»েশhর মাnা কিমেয় আনেত ভীেড়র সময় বােদ অন? সময়
kমেণর কথা িবেবচনা কƒন।
kমণ করেত হেল, স‚ব হেল #হঁ েট যান বা সাইেকেল কের যান। দীঘh kমেণর #Uেn অথবা
আপনার পেU #হঁ েট বা সাইেকেল কের যাওয়া স‚ব না হেল #লাকজেনর সােথ সং»েশhর মাnা
কম রাখার #চaা কƒন।
অনু<হ কের আপনার বািড় বা সােপাটh বাবেলর বাইেরর মানুেষর সােথ এক গািড়েত উঠেবন না
আর ট?ািÂেত উঠেল মুখ ঢাকা রেয়েছ িকনা, তা িনি©ত কƒন।
!দাকান আর ফােমP িসেত যাওয়া
আপনােক #দাকােন যাওয়া এিড়েয় চলার জন? পরামশh না #দওয়া হেলও আপিন হয়েতা খাবার ও
আবশ?কীয় পণ?Nেলার #কনাকাটায় অনলাইন #ডিলভাির কােজ লাগােত অথবা পিরবােরর সদস?
আর ব-ু েদর উপর িনভh র করেত চাইেবন। যিদ আপিন #দাকান বা ফােমhিসেত যান, তাহেল
িদেনর #য সময়Gেত ভীড় কম থােক তখন যাওয়ার কথা িবেবচনা কƒন। সকল #দাকােনই
আপনােক মুখ-আবরণী পরেত হেব যিদ িকনা আপিন অব?াহিত 2া± না হেয় থােকন।
ইেতামেধ?ই সুরUামূলক পদেUপ িবষয়ক সহায়তার ওেয়বসাইেট বা আপনার কাউি•েলর মাধ?েম
31 মােচhর পূেবh অ<ািধকার িভি™েত সুপারমােকh েটর #ডিলভাির ¬েটর জন? িনব-ন কের থাকেল

আমরা িনি©ত করেত পাির #য, অংশ<হণকারী সুপারমােকh টNেলা 21 জুন পযhc অ<ািধকারিভি™ক অিভগম?তা অব?াহত রাখেব। এই তািরেখর পর #কউ চাইেল সুপারমােকh ট #থেক
#ডিলভাির বুক অব?াহত রাখেত পােরন।
যিদ 31 মােচhর পূেবh খাদ? ও আবশ?কীয় পণ?Nেলা \েয় আপনার সহায়তার 2েয়াজন হয় আর
আপিন যিদ িনেজ িনেজ বা ব-ু , পিরবার বা অন?ান? সহায়ক #নটওয়ােকh র মাধ?েম #সGর
ব?বYা করেত না পােরন, তাহেল আপিন
shielding-support (কানায় সুরUামূলক
অ<ািধকার-িভি™ক 2াি±র জন? অনুেরাধ
পর আর আপিন এই ওেয়বসাইট ব?বহার

31 মােচhর মেধ? www.gov.uk/coronavirusপদেUপ িবষয়ক সহায়তার ওেয়বসাইট #থেক
করেত িনব-ন করেত পারেবন। 31 মাচh মধ?রােতর
কের িনব-ন করেত পারেবন না।

আপিন চাইেল তারপরও ব-ু , পিরবার বা #°iােসবীেদরেক ওষুধ এেন িদেত বলেত পােরন।
এনএইচএস ভলাি…য়াসh #রসপœাসh (NHS Volunteer Responders) কমhসূিচG যােদর সাহােয?র
2েয়াজন, তােদরেক তা #দওয়ার জন? চালু রেয়েছ। #°iােসবীরা বাজার, ওষুধ ও অন?ান?
জƒির পণ?Nেলা িনেয় আসেব ও #পৗঁেছ িদেব। #সলফ-েরফার করেত 0808 196 3646 ন˜ের
সকাল 8টা #থেক রাত 8টার মেধ? স±ােহ 7 িদনই #ফান করেত পারেবন অথবা আরও তেথ?র
জন? www.nhsvolunteerresponders.org.uk (কানায় যান। সহায়তার জন? আপিন আপনার
এলাকার অন?ান? #°iােসবা বা কিমউিনG-িভি™ক পিরেষবার কােছও #যেত পােরন।
যিদ আপনার অিতিরt পিরচযP া ও সহায়তার Mেয়াজন হয়
আপিন সুরিUত এবং ভাল থাকেত আপনােক সহায়তা করার জন? আপনার 2েয়াজনীয় পিরচযhা
এবং সহায়তা অব?াহত রাখা জƒরী। #সাশ?াল #কয়ার ও িচিকৎসা পিরেষবা 2দানকারীরা যতটা
স‚ব িনরাপদভােব পিরেষবাNেলার চলমান থাকা িনি©তকরেণ সকল 2েচaা চািলেয় যােi।
আপনার উিচত হেব আপনার বতh মান °াY? সমস?াNেলার জন? এনএইচএস-এর কাছ #থেক
সাহায? <হণ অব?াহত রাখা। পুনরাবৃি™ #2সি\পশন অডhার করা বা অনলাইেন পরামেশhর
মাধ?েম আপনার °াY? িবেশষেÇর সােথ #যাগােযাগ করা সহ আপিন বািড় #থেক অেনকNিল
এনএইচএস পিরেষবািদর সুিবধা #পেত পােরন। আরও জানেত আসুন www.nhs.uk/health-athome, বা ডাউনলড কƒন NHS অ?াপ। আপনার যিদ জƒির িচিকৎসার 2েয়াজন হয়, NHS
111 এ কল কƒন বা িচিকৎসাগত জƒরী 2েয়াজেন 999 ডায়াল কƒন।
আপনার মানিসক °ােY?র #দখােশানা করাটাও Nƒ•পূণ।
h িনেজর কল?ােণর তািগেদ অথবা এই
মহামারী এবং পরবত সমেয় আপনার মানিসক °ােY?র ব?বYাপনার জন? পরামশh ও বাfব
পদেUেপর জন? এিk মাইœ ম?াটাসh -এর ওেয়বসাইেট যান। Let’s Talk Loneliness -এর
ওেয়বসাইেটও িবিভ~ ধরেনর Gপস, পরামশh ও আেরা উপকরণ রেয়েছ #যNেলা আপনার কােজ
লাগেত পাের।

আপিন বা আপিন #দখা¤না কেরন এমন #কউ যিদ মানিসক °াY? স×েটর মুেখামুিখ হেয়
থােকন, তাহেল আমরা আপনােক অিবলে˜ একজন Yানীয় #হলথ 2েফশনােলর সােথ #যাগােযাগ
করার জন? একাc অনুেরাধ জানািi। এনএইচএস-এর #ম…াল #হলথ Øাš (Mental Health
Trusts) সকল বয়সী মানুষেদর জন? তােদর 2েয়াজেনর সময় সাহায? 2াি±র ব?বYা কের িদেত
24/7 #টিলেফান সংেযােগর ব?বYা কেরেছ।
#য সমf তÚাবধায়ক বা সাUাতকারী যারা আপনার ¿দনিÁন 2েয়াজনNিল #মটায় তারা
আপনার সােথ #দখা করা চািলেয় #যেত পােরন। তােদর সামািজক দূরে•র িনেদh শনা অনুসরণ
করা উিচত #যখােন ঘিন> বা ব?িgগত #যাগােযােগর 2েয়াজন #নই।
এছাড়াও আপিন আপনার Ûালানী সরবরাহকারীর কাছ #থেকও অিতিরg সহায়তা িনেত
পারেবন। Ûালানী সরবরাহকারীেদর উপর ঝুঁ িকপূণh পিরিYিতেত থাকা <াহকেদর তািলকা, #যটােক
2ােয়ািরG সািভh স #রিজšার (Priority Service Register) বলা হেয় থােক, তা রাখার জন?
িনয়Íক সংYা Ofgem-এর পU হেত বাধ?বাধকতা রেয়েছ। যিদ আপিন িচিকৎসাগতভােব অত?c
ঝুঁ িক<f হেয় থােকন তাহেল আপনােক এই তািলকােত অcভুh g করা যােব। কীভােব এই
তািলকার অcভুh g হওয়া যােব আর আপনার সরবরাহকারী আপনােক কী কী অিতিরg পিরেষবা
2দান করেত পারেব, তা জানার জন? অনু<হ কের Ofgem-এর ওেয়বসাইট #দখুন।
#টিলকম পিরেষবা 2দানকারীেদর #Uেnও তােদর ঝুঁ িক<f <াহকেদরেক সহায়তা 2দােনর জন?
িনয়Íক সংYা Ofcom-এর পU হেত বাধ?বাধকতা রেয়েছ। আপনার সরবরাহকারী আপনােক কী
কী অিতিরg পিরেষবা 2দান করেত পারেব, তা জানার জন? অনু<হ কের Ofcom-এর
ওেয়বসাইট #দখুন।

