বাসায় থাকুন: সম্ভাবয বা নননিত কররানাভাইরারস (ককানভড19) আকরর ান্ত পনরবারগুর ার জনয ননরদেশনা
এই ননরদেশনাটি কার জনয
জীবন বাাঁর্ারনার জনয এবং এনএইর্এস-কক রক্ষা করার জনয এটা অতযন্ত গুরত্বু পূর্ে কে আমরা সকর
কনমউননটিরত কররানাভাইরাস (ককানভড-19) সংক্রমরর্র নবস্তার করাধ করার জনয উপেুক্ত পদরক্ষপ গ্রহর্
কনর।
এই ননরদে নশকাটি োরদর জনয প্ররোজয:
•
ককানভড-19 এর কাররর্ হয়রতা োরদর মরধয উপসগে ররয়রে বা একটি পরীক্ষার জনয োরা অরপক্ষা
কররেন
•

ককানভড-19 পরীক্ষারত োরদর মরধয করাগটি ধরা পরেরে (তারদর উপসগে থাকুক বা না থাকুক)

•
ককানভড-19 উপসগে থাকা ককারনা বযনক্তর সারথ বা ককানভড-19 পরীক্ষার ফ াফ ইনতবার্ক হরয়রে
এমন ককানও বযনক্তর সারথ বতে মারন োরা একই বাসারত বসবাস কররেন
এই ননরদে শনাটিরত একটি বাসা বানে ব রত কেটি বুঝারনা হরয়রে:
•

একাকী বসবাসরত একক একজন বযনক্ত

•
একদ ক াক (এরক অপররর সারথ সম্পনকে ত কহাক বা না কহাক) োরা একই ঠিকানারত বসবাস
কররন এবং রান্না, বাথরুম বা টয়র ট এবং/বা বসার ঘররর সুরোগ সুনবধা একরে উপরভাগ কররন। এরত
হয়রতা কবানডে ং স্কুর র বা আবানসক হর র োেরা অন্তভুে ক্ত ররয়রেন োরা এই ধররনর সুনবধা বযবহার কররেন
এই ননরদে শনাটি কসই সক ক াকজরনর কক্ষরেও প্ররোজয হয় োরা আপনারসারপাটে বাব বা র্াইল্ডরকয়ার বাব
-এ ররয়রেন।
আপনন েনদ এমন ককানও বযনক্তর সানন্নরধয এরসরেন োর ককানভড-19 পরীক্ষার ফ াফ ইনতবার্ক নে নকন্তু
আপনন বতে মারন তারদর সরে একই বাসায় থারকন না তাহর আ াদা ননরদে শনা অনুসরর্ করুন। আপনন অনয
ককারনা কদশ কথরক েুক্তরারজয আগমন করর আপনারকও হয়রতা কস ফ আইরসার শরন কেরত হরত পারর।
এই ননরদে শনাটি ইং যারে প্ররোজয হয়।

উপসগেসমূহ

ককানভড-19 এর সবরর্রয় গুরত্বু পূর্ে উপসগেগরু ার মরধয ননরনাক্ত কেরকারনা উপসগে হরত পারর:
•

নতু নভারব হওয়া একটানা কানশ

•

তীব্র জ্বর

•

আপনার স্বাদ বা গরের স্বাভানবক অনুভূনত ক াপ পাওয়া বা পনরবনতে ত হওযা (অযারনাসনময়া)

কবনশরভাগ মানুরের কক্ষরে, ককানভড-19 হা কা অসুস্থতার মরতা মরন হরব। তরব, উপররাক্ত উপসরগের
কেরকারনাটি েনদ আপনার থারক তাহর আপনন বাসারত থাকুন এবং একটি নপনসআর পরীক্ষার বরদাবস্ত করুন
।
ককানভড-19-এর সরে আরও কবশ করয়কটা উপসগে জনেত ররয়রে। এই উপসগেগরু া কদো কদওয়ার হয়রতা
অনয কারর্ও কথরক থাকরত পারর এবং শুধমু াে এগুর া থাকা নকন্তু ককানভড-19 পরীক্ষা করারনার ককানও
কারর্ নয়। আপনন আপনার উপসরগের বযাপারর উনিগ্ন হর নর্নকৎসরকর পরামশে ননন।

ককানভড-19 পরীক্ষা
কাররা ককানভড-19 আরে নকনা তা সোন করার জনয প্রধানত 2 ধররর্র পরীক্ষা বযবহার করা হরে:
•
•

পন মাররজ কর্ইন নরঅযাকশন (নপনসআর) পরীক্ষা
যাটারর কলা নডভাইস অযানিরজন (এ এফনড) কটস্ট

নপনসআর পরীক্ষার মাধযরম ভাইরারসর আরএনএ (রারবাননউনিক অযানসড, কজরনটিক উপাদান) সনাক্ত করা
হয়। নপনসআর পরীক্ষা হরে সবোনধক ননভে ররোগয ককানভড-19 পরীক্ষা। পরীক্ষার ফ াফ কপরত নকেুটা সময়
ারগ ককননা সাধারর্ত কপ্রারসস করার জনয এগুর ারক একটি যাবররটনররত পাঠারনা হয়। আপনার মরধয েনদ
ককানভড-19 এর ক্ষর্, কথরক থারক তাহর আপনার একটি নপনসআর পরীক্ষা করা উনর্ৎ।
এ এফনড পরীক্ষা কররানাভাইরারসর কপ্রাটিন সনাক্ত করর এবং তারা গভে াবস্থার পরীক্ষার মতন একইভারব
কাজ করর। এগুর া সহরজ এবং দ্রুত বযবহার করা োয়। এ এফনড কটস্টগুর া সব কক্ষরে নপনসআর কটরস্টর
মত ননভুে হয় না তরব নপনসআর কটরস্টর মত এগুর া উচ্চ মাোয় কররানাভাইরারস আক্রান্ত অনুরূপ সংেযক
ক াকজনরক নর্নিত কররত পারর। এগুর ারক প্রধানত কসই সক ক াকজরনর কক্ষরে বযবহার করা হয় োরদর
মরধয ককানভড-19-এর উপসগে কনই। ককয়ার কহাম, এনএইর্এস এবং স্কুর র কমীরদর ননয়নমত পরীক্ষার জনয
এ এফনড কটস্টগুর া বযবহার করা হরে পাশাপানশ কনমউননটি ও ওয়াকে রেস কপ্রাগ্রামগুর ারত উপসগেনবহীন
ক াকজনরদররক দ্রুত পরীক্ষা করার জনযও এটি বযবহার করা হয় কেটি ‘অযানসম্পরটারমটিক কটনস্টং কপ্রাগ্রাম
নহসারব পনরনর্ত।

প্রধান বাতে াসমূহ

ককানভড-19-এর উপসগে ররয়রে বা পরীক্ষার ফ াফ ইনতবার্ক হরয়রে এমন কেরকারনা বযনক্তর অবশযই
সম্পূর্ে আইরসার শন কময়ারদর জনয বাসায় থাকা উনর্ত। এমননক আপনার মরধয ককারনা উপসগে না থাকর ও
আপনন সংক্রমর্টি অনযরদর মারঝ েনেরয় নদরত পাররন।
এনএইর্এস কটস্ট এে কেস [ফু টরনাট 1] এর কাে কথরক একটি কনাটিশ পাবার পর আপনন েনদ কস ফআইরসার শন না কররন তাহর আপনারক জনরমানা করা কেরত পারর। আপনারক েনদ বাসায় থাকরত হয় এবং
কস ফ আইরসার শরন কেরত হয় তাহর আপনন হয়রতা এনএইর্এস কটস্ট এে কেস সারপাটে কপরমি নস্করমর
আওতায় এককা ীন £500 পাওয়ার কোগয হরত পাররন।
ককানভড-19 ভযানিরনর এক বা একানধক কডাজ কপর ও আপনার জনয এই ননরদে নশকাটি প্ররোজয।
নকেু নকেু ক াকরদর জনয ননরজরক বাসার অনযানয ক াকরদর কথরক আ াদা করা কঠিন হরত পারর। আপনন
েনদ বাচ্চারদর সারথ বসবাস কররন অথবা কাউরক কদোশুনার দানয়রত্ব থারকন তাহর এসব বযবস্থার সবগুর া
আপনার পরক্ষ কমরন র্ া সম্ভব হরব না, তরব এসব পনরনস্থনতরত েতটু কু সম্ভব এই ননরদে শনাটি কমরন র্ নু ।

আপনন েনদ ককানভড-19 ভযানিরনর এক বা একানধক কডাজ কপরয় থারকন
েনদও কদো োরে কে ককানভড-19 এর ভযানিন গ্রহর্ ফর মারাত্মক অসুস্থতায় কভাগার সম্ভাবনা করম এরসরে
তারপররও আমরা এেনও পেেন্ত নননিত নই কে ভযানিন গ্রহর্কারী কাররা মাধযরম ককানভড-19 এর সংক্রমর্
নবস্তাররর সম্ভাবনা কতটু কু করমরে।
আপনার েনদ ককানভড-19 এর উপসগে থারক বা পরীক্ষায় আপনার ফ াফ ইনতবার্ক হয় তাহর আপনারক
এেনও এই ননরদে শনাটি কমরন র্ রত হরব এবং আপনন এমননক এক বা একানধক ককানভড-19 ভযানিন ননরয়
থাকর ও আপনারক এই ননরদে শনাটি কমরন র্ রত হরব। এরত করর আপনার কাররর্ অনযরদর সংক্রনমত হওয়ার
ঝুাঁ নক হ্রাস পারব এবং অনযরদররক সুরনক্ষত রােরত সাহােয কররব।

আপনার েনদ ককানভড-19 এর উপসগে থারক বা আপনার ককানভড-19 পরীক্ষার
ফ াফ েনদ ইনতবার্ক হয়
বাসায় থাকুন এবং কস ফ-আইরসার ট করুন
েনদ আপনার মরধয ককানভড-19-এর উপসগে কদো কদয় তাহর বাসায় থাকুন এবং অনব রে কস ফআইরসার ট করুন। আপনার পরীক্ষার ফ াফ েনদ ইনতবার্ক হয় নকন্তু আপনার মরধয ককানও উপসগে না
থারক তাহর বাসায় থাকুন এবং ফ াফ পাওয়া মােই কস ফ-আইরসার ট করুন। আপনার পনরবাররকও
আইরসার ট কররত হরব।

আপনার েনদ ককানভড-19 এর উপসগে থারক তাহর ইনতমরধয ককানভড এর একটি পরীক্ষা না করার একটি
নপনসআর পরীক্ষার বরদাবস্ত করুন। কহাম কটস্ট নকরটর জনয বা কটস্ট কসিারর নগরয় পরীক্ষার জনয বা কটরস্টর
ফ াফ পাওয়ার অরপক্ষা করার সময় আপনন বাসারতই থাকুন। আপনন করযকটি নননদে ষ্ট পনরনস্থনতরত
আপনার বান়ি কের়ি কেরত পাররন, তরব কাজ, স্কু বা সাবেজনীন এ াকায় োরবন না এবং পাবন ক
োন্সরপাটে বা টযানি বযবহার কররবন না। কেসব পনরনস্থনতরত আপনন বাসার বাইরর কেরত পাররন কসটি কদেুন।
প্ররয়াজন হর শুধমু াে পরীক্ষা করারনার জনয বাসা কেরে বাইরর োরবন এবং করঠারভারব সামানজক দূরত্ব
বজায় রাোর পরামশে অনুসরর্ কররবন এবং তারপর অনব রে বাসায় নফরর আসরবন।
এনএইর্এস কটস্ট এে কেস কততে ক আপনারক েনদ আপনার ইনতবার্ক ফ াফর র কথা জানারনা হয় তাহর
আপনারক অবশযই আইরসার শরন থাকার সম্পূর্ে সময়কা কশে কররত হরব, েনদ না বযনতক্রমী কক্ষরে আপনার
অযানসরস্টড এ এফনড কটস্ট কনররয় না থারকন। আপনার আইরসার শরনর সময়সীমা শুরু হরব আপনার
উপসগেগরু া শুরু হবার সারথ সারথই বা আপনার ককান উপসগে না থাকর আপনন েেন কথরক কটস্ট
কনররয়রেন কসই সময় কথরক। আপনার আইরসার শরনর সময়সীমার মরধয কে নদন কথরক আপনার মরধয
উপসগেগরু া কদো নদরব (অথবা েনদ আপনার মরধয উপসগেগরু া কদো না নগরয় থারক, তাহর আপনার
পরীক্ষা করারনার নদন) কসনদনটি আর পরবতী পুররা 10 পূর্ে নদবস অন্তভুে ক্ত হরব। এর অথে হ কে
উদাহরর্স্বরূপ েনদ আপনার উপসগেগরু া মারসর 15 তানররে ককানও এক সমরয় শুরু হরয় থারক (অথবা েনদ
আপনার মরধয ককানও উপসগে না থারক নকন্তু আপনার প্রথম ইনতবার্ক ককানভড-19 পরীক্ষা 15 তানররে
কনওয়া হরয় থারক) তাহর আপনার আইরসার শরনর কময়াদ 25 তানররে 23:59 ঘণ্টায় কশে হরব।
পুররা 10 নদন পর েনদ আপনার উপসগেগরু া র্র োয় বা আপনার শুধমু াে েনদ কানশ বা অযারনাসনময়া
থারক তাহর আপনন আপনার স্বাভানবক রুটিরন নফরর আসরত পাররন এবং কস ফ আইরসার শরন থাকা বে
করর নদরত পাররন ককননা এই উপসগেগরু া কবশ করয়ক সপ্তাহ ধরর র্ রত পারর। 10 নদন পররও েনদ
আপনার শরীরর তীব্র জ্বর থারক অথবা অনযথায় আপনন অসুস্থ অনুভব কররন তাহর আপনারক বাসারত
থাকরত হরব এবং নর্নকৎসরকর পরামশে ননরত হরব।
েনদ আপনার মরধয ককানও উপসগে নে না এবং শুধমু াে পরীক্ষার ফ াফ ইনতবার্ক হওয়ার কাররর্ আপনন
আইরসার ট কররেন এবং আপনার আইরসার শরনর কময়ারদ আপনার মরধয ককানভড-19-এর উপসগে কদো কদয়
তাহর আপনার উপসগেগরু া শুরু হওয়ার নদন কথরক 10 পুররা নদন গুরন আবার একটি নতু ন 10 নদরনর
আইরসার শন কময়াদ শুরু করুন।
প্রথম আইরসার শন কশে করার পর পরবতী কেরকারনা সমরয় েনদ আপনার মরধয নতু ন করর ককানভড-19 এর
ককারনা উপসগে কদো োয়, তাহর আপনারক এবং আপনার পনরবাররর অনযানয সদসযরদররক আবারও এই
ননরদে শনাটি অনুসরর্ কররত হরব।
ককানভড-19 এ আক্রান্ত অনধকাংশ ক াকজন মতদু অসুস্থতায় ভু গরবন। আপনার বা আপনার পনরবাররর কারও
শরীররর অবস্থা েনদ আরও োরাপ হরত থারক তরব অনব রে নর্নকৎসা কনওযার কর্ষ্টা করুন।
েতদূর সম্ভব আপনার বাসার অনযানয সদসযরদর কথরক দূরত্ব বজায় রাোর কর্ষ্টা করুন, নবরশেত এরদর ককউ
েনদ নর্নকৎসাগতভারব মারাত্মক ঝুাঁ নকর মরধয থারক। কেোরন সম্ভব অনযরা উপনস্থত থাকর ভাগাভানগ করা
জায়গা বযবহার করা এনেরয় র্ নু কেমন, রান্নাঘর ও বসার জায়গা এবং োবার ননরয় আপনার ননরজর
করক্ষ র্র োন। আপনার বাসার কভতরর কশয়ার করা জায়গাগুর ারত সময় কাটারনার সময় মুরে একটি
আবরর্ী বা সানজে কা মাস্ক পরুন।

আপনার বাসা বা বাগান নকংবা প্রাইরভট বনহরের্ স্থারনর মরধয বযায়াম করুন। আপনার বাসারত সংক্রমর্
নবস্তার হ্রারসর বযাপারর সাধারর্ পরামশেগরু া কমরন র্ নু ।

েনদ আপনার মরধয উপসগে থাকার কাররর্ পরীক্ষা করার পর আপনার ককানভড-19
নপনসআর পরীক্ষার ফ াফ কননতবার্ক হয়
আপনার নপনসআর পরীক্ষার ফ াফ কননতবার্ক আসার পররও েনদ ককারনা উপসগে থারক তাহর বুঝরত হরব
কে আপনার হয়রতা অনয আররকটি ভাইরাস থাকরত পারর কেমন সনদে বা লু । আপনন সুস্থ কবাধ না করা
পেেন্ত বাসারত থাকুন। আপনন আপনার উপসরগের বযাপারর উনিগ্ন হর নর্নকৎসরকর পরামশে ননন।
আপনন আইরসার ট করা বে কররত পাররন েতক্ষর্ পেেন্ত:
•

আপনন সুস্থ থারকন

•
হয়নন

আপনার বাসার কাররা ককারনা উপসগে কনই বা কাররা ককানভড-19 পরীক্ষার ফ াফ ইনতবার্ক

•
থারক

আপনারক এনএইর্এস কটস্ট এে কেস কততে ক েনদ কস ফ আইরসার শরন থাকার কথা ব া না হরয়

আপনার মরধয উপসগে থাকার দরুন বাসার অনযরাও আইরসার শরন থাকর তারা কসটি বে করর নদরত
পাররন।

আপনার আইরসার শরনর কময়াদ কশে হওয়ার পর কটনস্টং
একটি নপনসআর ককানভড-19 পরীক্ষায় েনদ ফ াফ ইনতবার্ক হয় তাহর আপনার মরধয এই করারগর নবরুরে
সম্ভবত নকেুটা প্রনতররাধ ক্ষমতা ততনর হরয়রে। তরব, প্ররতযরকর কক্ষরে এই সংক্রমর্ প্রনতররারধর ক্ষমতা ততনর
হরব নকনা নকংবা প্রনতররাধ ক্ষমতা কতনদন স্থায়ী হরব কসটি নননিত নয়। ককানভড-19 সংক্রমরর্র পর কবনশ
নকেুটা সমরয়র জনয নপনসআর পরীক্ষার ফ াফ ইনতবার্ক হরত পারর।
পূরবে ককানভড-19 নপনসআর পরীক্ষার ফ াফ ইনতবার্ক হরয়রে এমন ককানও বযনক্তরক 90 নদরনর কময়ারদর
মরধয আবাররা পরীক্ষা কররত হরব না শুধমু াে তেনই আবার পরীক্ষা করা উনর্ত েনদ তারদর মরধয
ককানভড-19-এর ককানও নতু ন উপসগে কদো কদয়।
তরব, পূরবের ককানভড-19 নপনসআর কটরস্টর পর আপনার েনদ নবগত 90 নদরনর মরধয একটি এ এফনড
এনিরজন কটস্ট হরয় থারক, উদাহরর্স্বরূপ ওয়াকে রেস বা কনমউননটি কটনস্টং কপ্রাগ্রারমর অংশ নহসারব এবং এই
কটরস্টর ফ াফ ইনতবার্ক হর কসরক্ষরে আপনারক এবং আপনার বাসা বানের ক াকজনরদররক কস ফ
আইরসার শরন থাকরত হরব এবং এই ননরদে শনার পদরক্ষপগুর া অনুসরর্ করুন।
একটি ককানভড-19 নপনসআর কটস্ট করারনার পর 90 নদন অনতবানহত হবার পর এবং আপনার েনদ
ককানভড-19 এর নতু ন উপসগে থারক বা একটি পনজটিভ এ এফনড এনিরজন বা নপনসআর কটস্ট করারনা হয়
তাহর কসরক্ষরে এই ননরদে শনারত উরেনেত পদরক্ষপগুর া অনুসরর্ করুন।

আপনন েনদ অযানসমরটামযাটিক পরীক্ষায় অংশগ্রহর্ কররন
উপসগে না থাকা অরনরকই এেন ননয়নমত কটস্ট করারনার কমেসূর্ীর অংশ নহরসরব এ এফনড কটস্ট করারেন।
এসব কটনস্টং কমেসূর্ীগুর ারক ব া হয় অযানসমরটামযাটিক কটনস্টং এবং এটি ককানভড-19 এ আক্রান্ত ক াকজন
োরা অসুস্থ কবাধ কররেন না তারদররক নর্নিত করর। উপসগে কনই এমন কাররা ককানভড-19 এর পরীক্ষার
ফ াফ ইনতবার্ক আসর তারক কস ফ আইরসার শরন কেরত হরব এবং এই ননরদে শনাটি কমরন র্ রত হরব। এটি
সংক্রমরর্র নবস্তার কমারত সাহােয কররব এবং অনযানযরদররক সুরনক্ষত রােরব।

এ এফনড কটস্টগুর া দুই ভারব করা োয়:
একটি অযানসরস্টড কটস্ট এটি হ একজন বযনক্ত েেন প্রনশনক্ষত একজন অপাররটররর তত্ত্বাবধারন ননরজ ননরজ
তার কটস্টটি কররন এবং এই অপাররটর কটস্টটির প্রনক্রয়া সম্পন্ন কররন, সবনকেু পরেন এবং ফ াফ
জাননরয় কদন।
একটি কহাম (কস ফ-নররপারটে ড) কটস্ট হ নেনন ননরজ ননরজ তার কটস্টটি গ্রহর্ কররন এবং তারদর ফ াফ টি
ননরজ ননরজ পরেন এবং নররপাটে কররন।
আপনার অযানসরস্টড এ এফনডর কটরস্টর ফ াফ ইনতবার্ক হর
আপনার এ এফনড কটস্টটি েনদ অযানসরস্টড কটস্ট হরয় থারক তাহর আপনারক অননতনব রে কস ফ
আইরসার শন কররত হরব। এটি না করর আপনারক জনরমানা করা হরত পারর। আপনারক েনদ বাসায়
থাকরত হয় এবং কস ফ আইরসার শরন কেরত হয় তাহর আপনন হয়রতা এনএইর্এস কটস্ট এে কেস সারপাটে
কপরমি নস্করমর আওতায় এককা ীন £500 পারবন।
এোো এ এফনড কটরস্টর ইনতবার্ক ফ াফর র 2 নদরনর মরধয েত দ্রুত সম্ভব আপনারক একটি ফর া আপ
নপনসআর কটস্টও করারত হরব।
ফর া আপ নপনসআর কটরস্টর ফ াফর র জনয অরপক্ষারত থাকার সময় আপনন এবং আপনার পনরবাররর
সদসযরদররক এই ননরদে শনাটি কমরন র্ রত হরব। ফর া আপ নপনসআর কটরস্ট আপনার েনদ একটি কননতবার্ক
ফ াফ আরস এবং এই নপনসআর কটস্টটি ইনতবার্ক এ এফনড কটস্টটির 2 নদরনর মরধয হয় তাহর আপনন
এবং আপনার পনরবাররর সদসযরা কস ফ আইরসা রশরন থাকা বে করর নদরত পাররন। তরব, আপনন এবং
আপনার পনরবার অবশযই কস ফ আইরসার শন অবযাহত রােরবন েনদ:
•

নপনসআর কটস্ট ফ াফ ইনতবার্ক হয়

•

আপনন একটি ফর া আপ নপনসআর করারত র্ান না

•
এ এফনড কটরস্টর ফ াফ ইনতবার্ক আসার 2 নদরনর কবশী সময় পার হবার পর আপনার ফর া
আপ নপনসআর কটস্টটি কনওয়া হর
এ এফনড কটরস্টর ফ াফ ইনতবার্ক আসার পর েত দ্রুত সম্ভব আপনার ফর া আপ নপনসআর কটস্টটি
বুনকং নদরত হরব।
আপনার কহাম (কস ফ-নররপারটে ড) এ এফনড কটরস্টর ফ াফ ইনতবার্ক হর
আপনার এ এফনড কটস্টটি েনদ বাসারত কনওয়া হয় (কস ফ-নররপারটে ড) তাহর আপনারক তাৎক্ষনর্কভারব
কস ফ আইরসার শরন কেরত হরব। আপনন এবং আপনার বাসার সদসযরদররক এসব ননরদে শনাগুর া কমরন র্ রত

হরব। েত তা়িাতান়ি সম্ভব আপনার একটি ফর া আপ নপনসআর কটরস্টর বরদাবস্ত কররত হরব। ফর া আপ
নপনসআর কটরস্টর ফ াফ েনদ কননতবার্ক হয় তাহর আপনন এবং আপনার পনরবার আইরসার শরন থাকা
বে কররত পাররন।

এনএইর্এস কটস্ট অযাে কেস
এনএইর্এস কটস্ট এে কেস সানভে স ওরযবসাইরট গইন করার জনয আপনন েনদ কটিট, ইরমই বা কফারনর
মাধযরম একটি অনুররাধ-বাতে া পান তাহর আপনার উপসগেগরু া এবং কেন কথরক কসটি শুরু হরয়রে কস
বযাপার তথয নদন। কাররা কেন পরীক্ষা করারনা উনর্ত এবং তারদররক ককান তানরে কথরক কস ফ-আইরসার ট
কররত হরব তা সনাক্ত করার জনয ককানভড-19-এর 3টি প্রধান উপসগেগরু া বযবহার করা হয়। 3টি প্রধান
উপসগেগরু ার (কানশ, তীব্র জ্বর বা ঘ্রার্শনক্ত নকংবা স্বাদরবাধ ক াপ হওয়া), মরধয ককানটি কদো কদওয়ার
আরগ আপনন হয়রতা অনযানয উপসগেসমূহ অনুভব কররত পাররন এবং এই অনযানয উপসগেগরু া কদো কদওয়ার
সময় বযবহার করর আপনার কিাক্টগুর ারক সনাক্ত করা হরব।
আপনারক আপনার সাম্প্রনতক কিাক্ট সম্পরকে নজজ্ঞাসা করা হরব োরত তারদররক জনস্বাস্থয সম্পনকে ত পরামশে
কদওয়া কেরত পারর। তারদররক আপনার পনরনর্নত জানারনা হরব না। আপনার এসব তথয প্রদান করা েুবই
গুরত্বু পূর্ে কারর্ এটি আপনার পনরবার, বেু বােব ও বতহত্তর কনমউননটিরক সুরক্ষা প্রদারন একটি গুরত্বু পূর্ে
ভূ নমকা পা ন কররব।
েনদ এনএইর্এস ককানভড-19 অযাপ সহ আপনারক এনএইর্এস কটস্ট অযাে কেস কততে ক কস ফ-আইরসার ট
কররত ব া হয় তাহর কটস্ট অযাে কেস সারপাটে কপরমি পনরকল্পনার আওতায় আপনার হয়রতা আপনার
স্থানীয় কততে পক্ষ কথরক £500 কপরমি পাওয়ার অনধকার থাকরত পারর।
এনএইর্এস কটস্ট এে কেস আপনারক কস ফ আইরসার শরন থাকার কথা ব র আপনন েনদ বাসারত অবস্থান
না কররন এবং কস ফ আইরসার শরন না থারকন তাহর আপনারক জনরমানা করা হরত পারর তরব ককারনা
ইনতবার্ক ফ াফ আসার পর পর েত দ্রুত সম্ভব এটি আপনারক কররত হরব োরত করর ককানভড-19 এর
নবস্তার করাধ করা োয়।

ককানভড-19 এর সংক্রমর্ থাকা কাররা সারথ আপনন েনদ একই বাসারত থারকন
বাসায় থাকুন এবং কস ফ-আইরসার ট করুন। কাজ, স্কু বা সাবেজনীন এ াকায় োরবন না এবং পাবন ক
োন্সরপাটে বা টযানি বযবহার কররবন না।
আপনার আইরসার শরনর কময়ারদ অন্তভুে ক্ত ররয়রে আপনার পনরবাররর প্রথম বযনক্তর মরধয উপসগেগরু া কদো
কদওয়ার নদন (অথবা তারদর পরীক্ষা কনওয়ার নদন েনদ তারদর মরধয উপসগে না কথরক থারক) এবং পরবতী
10টি পুররা নদন অন্তভুে ক্ত ররয়রে। এর অথে হ কে উদাহরর্স্বরূপ আপনার 10 নদরনর আইরসার শন কময়াদ
মারসর 15 তানররে শুরু হয় তাহর আপনার আইরসার শরনর কময়াদ 25 তানররে 23:59 ঘণ্টায় কশে হরব
এবং আপনন আপনার স্বাভানবক রুটিরন নফরর কেরত পাররবন।
আপনার ননরজর েনদ ককারনা ককানভড-19 উপসগে না থারক তাহর আপনার ককারনা পরীক্ষার দরকার কনই।
শুধমু াে ককানভড-19 উপসগে কদো কগর ই পরীক্ষার বরদাবস্ত করুন অথবা উপসগে োো ক াকজরনর কক্ষরে েনদ
একটি পরীক্ষা করার পনরকল্পনার অংশ নহরসরব আপনারক এটা কররত ব া হরয় থারক। আপনার 10 নদরনর
আইরসার শরন থাকার সময় েনদ ককারনা কাররর্ আপনার পরীক্ষার ফ াফ কনরগটিভ হয় তাহর তা সরত্ত্বও

আপনারক কস ফ-আইরসার ট করা র্ান রয় কেরত হরব। এমননক আপনার মরধয ককারনা উপসগে না থাকর ও
আপনন সংক্রমর্টি অনযরদর মারঝ েনেরয় নদরত পাররন। অনযরদররক ঝুাঁ নকরত না কফ ার জনয পুররা 10 নদন
োবত বাসায় থাকুন।
েনদ আইরসার শরন থাকার সময় আপনার মরধয ককানভড এর উপসগে কদো কদয় তাহর একটি ককানভড-19
পরীক্ষা করারনার বরদাবস্ত কররত হরব। পরীক্ষায় আপনার ফ াফ পনজটিভ হর ককানভড-19 এ সংক্রনমত
ক াকজরনর মরতা একই পরামশে আপনারক কমরন র্ রত হরব। বাসায় থাকুন এবং আবাররা পুররা 10 নদন
আইরসার শরন থাকুন। এটা আপনার উপসগেগরু া শুরু হওয়ার সময় কথরক শুরু হয় তা আপনার মূ 10
নদরনর আইরসার শন কময়ারদর মরধয কহাক বা না কহাক। এটার অথে হ কে আপনার কমাট আইরসার শরনর
কময়াদ 10 নদরনর কর্রয় কবনশ হরব।
েনদ এই কময়ারদর মরধয আপনার পনরবাররর অনযানয সদসযরদর মরধয উপসগে কদো কদয় তাহর আপনারক 10
নদরনর কর্রয় কবনশ দীঘে সময় ধরর আইরসার ট কররত হরব না।
আপনারক েনদ একজন কিাক্ট নহরসরব সনাক্ত করা হয় এবং এনএইর্এস ককানভড-19 অযাপ সহ আপনারক
এনএইর্এস কটস্ট অযাে কেস কততে ক কস ফ-আইরসার ট কররত ব া হয় তাহর কটস্ট অযাে কেস সারপাটে
কপরমি পনরকল্পনার আওতায় আপনার হয়রতা আপনার স্থানীয় কততে পক্ষ কথরক £500 কপরমি পাওয়ার
অনধকার থাকরত পারর।
কস ফ-আইরসার শন কমরন র্ রত বযথে হর জনরমানা করা হরত পারর, কেটি শুরু হয় £1,000 কথরক। 18 এর
কম বয়সী কাররার ককানভড-19 পরীক্ষার ফ াফ পনজটিভ হর এবং এনএইর্এস কটস্ট এে কেস কততে ক
তারদররক কস ফ আইরসার শরন থাকার কথা ব র কসটি নননিত করার দায় দানয়ত্ব নপতামাতা বা
অনভভাবকরদর উপর বতে ারব।

বাসাবানের সদসযরদর মরধয োরা এক বা একানধক ককানভড-19 এর ভযানিন কপরয়রেন
েনদও কদো োরে কে ককানভড-19 এর ভযানিন গ্রহর্ ফর মারাত্মক অসুস্থতায় কভাগার সম্ভাবনা করম এরসরে
তারপররও আমরা এেনও পেেন্ত নননিত নই কে ভযানিন গ্রহর্কারী কাররা মাধযরম ককানভড-19 এর সংক্রমর্
নবস্তাররর সম্ভাবনা কতটু কু করমরে। কসজনয এমননক কাররা ককানভড-19 এর ভযানিন কদওয়া হরয় কগর ও তারা
ককানভরড আক্রান্ত হওয়ার ঝুাঁ নকরত ররয়রেন এবং এটি তারা অনযরদর মারঝ নবস্তার ঘটারতও পাররন।
আপনার বাসার সদসযরদর কাররা মারঝ েনদ ককানভড-19 এর ক্ষর্ থারক বা একটি পরীক্ষায় ইনতবার্ক
ফ াফ কদো োয় তাহর তারদররক অবশযই কস ফ আইরসার শরন থাকরত হরব এমননক তারা ককানভড-19
ভযানিরনর এক বা একানধক কডাজ ননরয় থাকর ও। এই পতষ্ঠায় উরেনেত সবগুর া ননরদে শনা অনুসরর্ করা হর
কসটি সংক্রমরর্র নবস্তাররর ঝুাঁ নক হ্রাস কররব এবং আপনার পনরবাররর বাইরর অনযরদররকও সুরনক্ষত কররত
সহায়ক হরব।

বাসারত ককউ কবোরত আসর
আপনার বাসায় আসার জনয কাউরক আমন্ত্রর্ জানারবন না বা সামানজকভারব কদো সাক্ষারতর জনয কাউরক
ডাকরবন না, এর মরধয বেু বােব ও পনরবাররর সদসযরাও অন্তভুে ক্ত। আপনার বাসার সদসয নন এমন কাররা
সারথ কথা ব রত র্াইর আপনন কটন রফান, ইরমই বা সামানজক কোগারোগ মাধযম বযবহার করর কসটি
কররবন।

েনদ আপনন বা আপনার পনরবাররর ককারনা সদসয বাসায় দরকানর পনরর্েো কসবা গ্রহর্ করর থারকন তাহর
ককয়ারাররদর নভনজট অবযাহত থাকরব এবং সংক্রমরর্র ঝুাঁ নক হ্রারস প্রনভশন অব কহাম ককয়ার ননরদে শনাটি কমরন
র্ নু ।
কস ফ আইরসার শরনর সময় কশে না হওয়া পেেন্ত বাসার কভতররর সব ধররর্র অনাবশযক কসবা ও কমরামরতর
কাজ বে রােুন।

ককানভড-19 কীভারব নবস্তার াভ করর
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ড্রপর ট, এররারসা এবং প্রতযক্ষ কোগারোরগর মাধযরম ককানভড-19 একজন কথরক অনযজরনর মরধয
েনেরয় পরে। সংক্রনমত ক াকজরনর হাাঁনর্, কানশ বা স্পরশের মাধযরম নবনভন্ন পতষ্ঠত ও নজননেপে ককানভড-19
িারা দূনেত হরত পারর। ক াকজন এরক অরনযর সংস্পরশে আসর সংক্রমর্ নবস্তাররর ঝুাঁ নক সবরর্রয় বতনে পায়,
নবরশেত কম আর া বাতাস র্ ার্ করর এমন সব অভযন্তরীর্ জায়গা এবং ক াকজন েেন একরে একটি
করক্ষ অরনক সময় কাটান।
ককানভড-19 এর নবস্তার করারধর সবরর্রয় গুরত্বু পূর্ে উপায়গুর া হর া সামানজক দূরত্ব বজায় রাো, হাত কধায়া
এবং হাাঁনর্ কানশর কক্ষরে সাবধানতা অব েন (টিসুয বযবহার এবং বযবহাররর পর কফর কদওয়া), নবনভন্ন
পতষ্ঠত পনরষ্কার করা এবং অভযন্তরীর্ জায়গাগুর ারত ভার া বাতাস র্ ার্র র বযবস্থা রাো।
ককানভড-19 এ আক্রান্ত ক াকজন তারদর মরধয উপসগে কদো োবার সরবোচ্চ 2 নদন আরগ এবং 10 নদন পর
পেেন্ত অনযরদর মরধয কসটি সংক্রনমত কররত পাররন। আক্রান্ত বযনক্তটির মতদু বা ককারনা উপসগে না থাকর ও
সংক্রমর্টি নতনন অনযরদর মারঝ েনেরয় নদরত পাররন, কসজনয আক্রান্ত বযনক্তটিরক অবশযই বাসারত থাকরত
হরব।
ককানভড-19 আক্রান্ত কাররা সারথ একই বাসারত বসবাসকারী ক াকজনরা ককানভড-19 এ সংক্রনমত হবার উচ্চ
ঝুাঁ নকরত থারকন। আক্রান্ত বযনক্তটি সুস্থ কবাধ করর ও নতনন সংক্রমর্টি অনযরদর মারঝ েনেরয় নদরত পাররন,
আর কসকাররর্ই তারদররক অবশযই বাসারত থাকরত হরব।

েনদ আপনার ককানভড-19 থারক তাহর কীভারব বাসারত অনযরদর সারথ একান্ত সানন্নরধয
আসা সীনমত করা োয়
রান্নাঘর, বাথরুম এবং বসার জাযগার মরতা কশয়ার করা স্থানগুর ারত েথাসম্ভব কম সময় কাটান। অনযরা
উপনস্থত থাকর ভাগাভানগ করা জায়গা বযবহার করা এনেরয় র্ নু কেমন, রান্নাঘর ও বসার জায়গা এবং
োবার ননরয় আপনার ননরজর করক্ষ র্র োন। করঠারভারব সামানজক দূরত্ব বজায় রােুন।
আপনন োরদর সরে থারকন তারদররক ব নু কে আপনার সহায়তা করার জনয তারা কেন আপনারক আপনার
োবার এরন কদন ও পনরষ্কার করার কারজ আপনার সাহােয কররন এবং আপনার সারথ দূরত্ব বজায় রারেন।
সম্ভব হর পনরবাররর অনযরদর কথরক আ াদা বাথরুম বযবহার করুন। আ াদা একটি বাথরুম বযবহাররর
সুরোগ না থাকর বাথরুমটি সর্রার্র নিননং পর্য বযবহার করর পনরষ্কার করার পূরবে আপনন হরবন এর
সবেরশে বযবহারকারী। বাথরুমটিরক ননয়নমত পনরষ্কার কররত হরব।
বাসার অনযানযরদর কথরক আপনন আ াদা একটি কতায়ার বযবহার কররবন, কগাস বা শাওয়ার করার জনয
আপনার শরীর কমাো ও আপনার হাত কমাোর কারজ এটি বযবহার কররবন। আপনার করক্ষর বাইররর নদরকর
জানা াগুর া কো া রাোর মাধযরম আপনন আপনার কক্ষটিরত প্রর্ু র আর া বাতাস প্ররবরশর বযবস্থা রােুন।
অনযানযরদর মরধয এই করাগ েোরনার ঝুাঁ নক হ্রাসকরল্প আপনার বাসার কভতরর কশয়ার করা জায়গাগুর ারত সময়
কাটারনার সময় মুরে একটি আবরর্ী বা সানজে কা মাস্ক বযবহার করুন। সঠিকভারব বযবহার করা হর

এগুর া ককানভড-19 সংক্রমর্ হ্রারসর মাধযরম অনযরদররক সুরক্ষা প্রদান কররত পারর, নকন্তু এটি আপনার
বাসার অনযানয সদসযরদর কথরক দূরত্ব বজায় রাোর প্ররয়াজনীয়তার নবকল্প নয়।
ননজ গতরহ ককানভড-19-এর ঝুাঁ নক হ্রাস করা নবেরয় আররা পরামশে পারবন GermDefence এ।

োরা নর্নকৎসাগতভারব অতযন্ত দুবে তারদর সারথ এই সমরয় আপনার পনরবাররর অনযানয সদসযরদর সংস্পশে
োরত কম হয় কসজনয তারদররক সহায়তা কররত হরব, কসরক্ষরে পনরবাররর অনযানয সদসযরদর উপসগে থাকুক
বা না থাকুক।

আপনার বাসারত ককানভড-19 এর নবস্তার হ্রাস করা
বাসাবানেরত সংক্রমরর্র নবস্তার করারধ প্ররতযরকর উনর্ত ননরনাক্ত পদরক্ষপগুর া গ্রহর্ করা।

আপনার হাত কধৌত করুন
ননরজ ককানভড-19-এ আক্রান্ত হওয়া বা অনযানযরদররক সংক্রানমত করার ঝুাঁ নক হ্রাসকরল্প এটি একটি গুরত্বু পূর্ে
উপায়। সাবান এবং গরম পানন নদরয় 20 কসরকে ধরর হাত কধারবন বা হযাে সযাননটাইজার বযবহার
কররবন, নবরশেত হাাঁনর্-কানশর সময় এবং আপনার নাক ঝাোর পর এবং োবার োওয়া ও োবার দাবার
নাোর্াোর পূরবে। আপনার হাত ননয়নমত কধৌত করুন এবং আপনার মুে স্পশে করা কথরক নবরত থাকুন।

হাাঁনর্ কানশর সময় মুে কেরক রােুন
কানশ বা হাাঁনর্ কদবার সময় অপসারর্রোগয টিসুয বা জামার হাতা নদরয় আপনার মুে এবং নাক োকুন।
আপনার কারে েনদ টিসুয না থারক, তরব আপনার কনুইরয়র ভাাঁরজ মুে কেরক হাাঁনর্ নদন, আপনার হারত নয।
টিসুযগুর া একটি নডসরপারজব আবজে নার বযারগর মরধয কফর নদন এবং সারথ সারথই আপনার হাত ধুরয
কফ নু । আপনার হাাঁনর্-কানশর পর ককারনা কেষ্মা বা কফ কবর হর আপনার েনদ একজন ককয়ারার থারকন
তাহর নতনন কসটি মুরে কফ ার কারজ একটি নডসরপারজব টিসুয বযবহার কররবন, অতঃপর তার হাত ধুরয়
কফ রবন বা হযাে সযাননটাইজার বযবহার কররবন।

আপনার বাসায় সংক্রমর্ েোরনার ঝুাঁ নক হ্রারস পনরষ্কার করা
দরজার হযাে এবং নররমাট কররার র মতন ঘন-ঘন স্পশে করা পতষ্ঠত গুর ারক এবং রান্নাঘর আর
বাথরুরমর মতন কশয়ার করা জায়গাগুর ারক ননয়নমতভারব পনরষ্কার করুন। েনদ আপনার বাসায় ককারনা
নর্নকৎসাগতভারব অতযন্ত দুবে বযনক্ত থারকন তাহর কসরক্ষরে এটি নবরশেভারব গুরত্বু পূর্।ে
পনরষ্কার করার সময় আপনার বাসা পনরষ্কার করার সাধারর্ পর্য বযবহার করা উনর্ত, কেমন নডটাররজি
এবং নির্, ককননা পতষ্ঠতর থাকা ভাইরাসরক এগুর া েুবই কােেকরভারব দূর কররত পারর। বাথরুম পনরষ্কাররর
কারজ বযবহৃত সর্রার্র নিননং পর্য বযবহার করর ভাগাভানগ করা বাথরুমগুর া বযবহাররর পর পনরষ্কার করর
ননরবন, নবরশেত হারতর কোাঁয়া াগা জায়গাগুর া।
পনরষ্কার পনরেন্নতার জনয বযবহৃত কাপে ও বযনক্তগত আবজে না কেমন বযবহৃত টিসুয এবং নডসরপারজব
কফস কভানরংগুর া অপসারর্রোগয আবজে নার বযারগর মরধয ননরাপরদ মজুত করা কেরত পারর। এসব বযাগ
অনয আররকটি বযারগ েু নকরয় কররে মজবুতভারব মুে আটকারত হরব এবং আপনার বাইররর ঘররায়া সাধারর্

আবজে নার নবরন কফ ার আরগ এগুর ারক অন্তত 72 ঘণ্টা পেেন্ত আ াদা রাো উনর্ত। অনযানয ঘররায়া
আবজে না সাধারর্ভারব অপসারর্ করা কেরত পারর।
আপনার বাসনপে পনরষ্কার করা এবং শুকারনার জনয একটি নডশওযাশার বযবহার করুন। েনদ এটি সম্ভব না
হয, ন কুইড এবং গরম পানন বযবহার করর হাত নদরয ধুরয কফ নু এবং আ াদা টি-টাওরয় বযবহার করর
ভার াভারব শুনকরয ননন।

নি
বাতারস ভাইরাস েনেরয় পোর সম্ভাবনা হ্রাসকরল্প জনয ময় া নি ঝােরবন না। ননমোতার ননরদে শনা
অনুোয়ী আইরটমগুর ারক উপেুক্তভারব কধারবন। সক ময় া কাপেরর্াপে এক সরে কধায়া কেরত পারর। েনদ
আপনার কারে ককারনা ওযানশং কমনশন না থারক তরব আপনার আইরসার শরনর সমযসীমা কশে হওযার পরর
আরও 72 ঘণ্টা অরপক্ষা করার পর আপনন কনাংরা কাপেরর্াপে পাবন ক নিরত ননরয কেরত পাররবন।
হাত কমাোর কোট কতায়ার এবং রান্নাঘর ইতযানদ স্থারন বযবহৃত কতায়ার সহ অনযানয কতায়ার গুর া কাররা সরে
কশয়ার কররবন না।

অভযন্তরীর্ স্থানগুর ারত আর া বাতাস প্ররবরশর বযবস্থা করা
গতহমরধয ভার াভারব কো া আর া বাতাস প্ররবশ করার বযবস্থা রােুন নবরশেভারব বাসার কশয়ার করা
জায়গাগুর ারত। বাতারসর র্ ার্ বাোরনার জনয আপনন নননবনর্েত কররত পাররন:
•

েরতাটা সম্ভব জানা া েুর রােুন

•

দরজা েুর রােুন

•
নননিত কররবন কে সক কভি কেন কো া থারক এবং বাতারসর র্ ার্ কেন ককানও ভারব অবরুে
না হয়
•
এিেযাকটর ফযানগুর ারক (উদাহরর্স্বরূপ বাথরুরম) স্বাভানবরকর কর্রয় দীঘে সময় ধরর র্ান রয় রােুন
এবং বযবহার করার পর দরজা বে করর নদন

কপাো প্রার্ীরদর কদোশুনা
েুক্তরারজয ককানভড-19 সংক্রামক নহসারব এক মানুে কথরক অনয জরনর মারঝ েনেরয়রে। আক্রান্ত বযনক্তর
সারথ েুবই ঘননষ্ঠ কোগারোরগর ফর কপাোপ্রার্ীসহ নকেু প্রার্ীরদর SARS-CoV-2 (কে ভাইরাসটির কাররর্
ককানভড-19 করাগটি হরয় থারক) এ আক্রান্ত হবার ঘটনা অরনক কম। এই নবেরয় েুবই সীনমত পনরমার্
প্রমার্ পাওয়া নগরয়রে।
কেসব কপাো প্রার্ীর মান করা ককানভড-19 এ আক্রান্ত বা উপসগে ননরয় কস ফ আইরসার শরন আরেন তারা
তারদর কপাো প্রার্ীর সারথ সংস্পরশে সীনমত কররবন এবং তারদর প্রার্ীটির সংস্পরশে আসার আরগ ও পরর
ভার াভারব হাত ধুরয় ননরবন।

আপনার স্বাস্থয ও ভার া-মদ সংক্রান্ত নবেয়গুর ার কদোরশানা করা
বান়িরত থাকাকা ীন আপনার মাননসক ও শারীনরক স্বারস্থযর প্রনত েত্ন কনওয়া
অরনরকর জনযই দীঘে কময়ারদ বাসায় থাকা এবং কস ফ-আইরসার ট করা কঠিন, হতাশাজনক এবং একাকীত্ব
কবারধর কারর্ হরত পারর এবং আপনন বা আপনার পনরবাররর অনযানয সদসযরদরও মাননসক অবস্থার অবননত
হরত পারর। এটা নবরশেভারব র্যার নজং হরত পারর েনদ আপনার বাসারত েুব কবনশ জায়গা না থারক বা
বাগান বযবহাররর সুরোগ না থারক।
আপনার শরীররর সারথ সারথ আপনার মাননসক নদকটির প্রনত েত্ন কনওয়ার কথা মরন রােরবন এবং প্ররয়াজন
হর সহায়তা ননন। অরনকগুর া উৎস কথরক তথয ও পরামশে পাওয়া োয় কেমন মাননসক স্বাস্থয ও ভা মরদর নবেয়টির উপর ননরদে শনা এবং বাচ্চা ও অল্পবয়স্করদর সহায়তার উপর ননরদে শনা।
আপনার মাননসক স্বারস্থযর আররা ভার াভারব কদোরশানা করার জনয এভনর মাইে মযাটাসে নকেু সহজ পরামশে
প্রদান করর এবং এরত একটি ককানভড-19 হাবও অন্তভুে ক্ত ররয়রে কেটা কসই সক ক াকজনরক পরামশে কদয়
োরা বাসায় ররয়রেন।
তারা ো কররেন তা ককন এরতাটা গুরত্বু পূর্ে কস কথা তারদর ননরজরদররক মরন করারনা অরনক ক ারকর কারে
উপকারী বর মরন হরয়রে। ঘরর থাকার মাধযরম আপনন আপনার বেু -বােব, পনরবার এবং আপনার
কনমউননটির এবং এনএইর্এস এর অনযানয ক াকরদররক সুরনক্ষত রােরত সহাযতা কররেন।
আপনার ঘরর থাকা আররা সহজ করর তু রত সাহােয কররব এমন নকেু নজননে কেগুর া আপনন কররত
পাররন:
•
আপনন কটন রফারন বা কসাশযা নমনডয়ার মাধযরম বেু -বােব এবং পনরবাররর সারথ কোগারোগ রােরত
পাররন।
•
মরন রােরবন কে শারীনরক বযায়াম আপনার সুস্থতার জনয ভার া হরত পারর। নবনভন্ন অন াইন িাস
বা ককাসে েুজাঁ নু ো আপনারক আপনার বাসায় কথরক হা কা বযায়াম কররত সহায়তা কররব।
•
আরগ কথরক পনরকল্পনা করুন এবং নবরবর্না করর কদেুন কে পুররা সময়টা বাসায় থাকরত আপনার
ককান ককান নজননরসর প্ররয়াজন হরব
•
বান়িরত থাকাকা ীন আপনার কে নজননসগুর ার প্ররযাজন হরব কসগুর া পাওয়ার কক্ষরে সাহােয করার
জনয আপনার র্াকরীদাতা, বেু -বােব এবং পনরবাররক অনুররাধ করুন
•
এই সমযকার র মরধয আপনার প্ররযাজন হরব এমন োবার দাবার এবং অনযানয নজননসপে কেমন
ওেুধ নকভারব আপনন কপরত পাররন কস সম্পরকে নর্ন্তাভাবনা এবং পনরকল্পনা করুন
•
আপনার কনইবারহুরড বা স্থানীয় কনমউননটিরত ককারনা কস্বোরসবরকর বযবস্থা আরে নকনা কসটি েুরাঁ জ
কদেুন োরা আপনারক এগুর া এরন নদরত পাররব এবং অনযানয সহায়তা প্রদান কররত পাররব।
•
আপনার বেু রদর বা পনরবাররর সদসযরদররক আপনার দরকানর কেরকারনা নজননস ননরয় আসরত ব নু
বা অন াইরন বা কটন রফারন কসগুর া অডে ার করুন, তরব এগুর া কেন আপনার সংগ্ররহর জনয আপনার বাসার
বাইরর কররে কদওয়া হয় কসটি নননিত কররবন।

•
বাসায় থাকাকা ীন সমরয় আপনন কী কী কররত পাররন কসটি নর্ন্তা করুন, কেমন রান্না করা, বই
পো, অন াইরন কশো ও নসরনমা কদো
•
অরনক ক াকজন 10 নদন োবত কময়ারদর পনরকল্পনা একবারর বানারনা উপকারী মরন কররন। আপনন
কী কররবন তা আরগ কথরকই পনরকল্পনা করা আপনার জনয সহাযক হরত পারর, উদাহরর্স্বরূপ, আপনার
পনরবাররর ককউ েনদ েুব কবনশ োরাপ কবাধ কররন।
েনদ আপনার ককানও মাননসক স্বাস্থয সম্পনকে ত সঙ্কট, জরুনর অবস্থা বা কব্রকডাউরনর জনয সাহারেযর প্ররয়াজন
থারক বা আপনন েনদ তাৎক্ষনর্ক পরামশে এবং মূ যায়ন েুরাঁ জন। ককানভড-19 মহামারীরতও প্রাপ্তবয়স্করদর
এবং বাচ্চারদর জনয সব সময় জরুনর মাননসক স্বাস্থয সম্পনকে ত সহায়তা উপ ব্ধ ররয়রে। নতু ন পনররেবা
প্রদানকারীর জনয আপনার কপাস্টরকাড বা শহর েুরাঁ জ আপনার স্থানীয় এনএইর্এস কহল্প াইন সোন করুন।

আপনার েনদ নর্নকৎসা সংক্রান্ত পরামরশের দরকার হয়
ককানভড-19 সহ সব ধররর্র অসুে নবসুরের বযাপারর সাহারেযর জনয কহ থ এে ককয়ার সানভে স কো া
ররয়রে। ককানভড-19 এ আক্রান্ত অনধকাংশ ক াকজন মতদু অসুস্থতায় ভু গরবন এবং এরক্ষরে বাসারত কথরকই কসরর
উঠা োয়। ককানভড-19 এর উপসগে বাসারত সাম ারনার বযাপারর আরও তথয কদেুন।
আপনন বাসারত থাকাকা ীন সমরয় আপনার ককারনা রুটিন কমনডরক এবং কডিা অযাপরযিরমি থাকর
কসগুর া বানত করুন। আপনার ককারনা উরিগ থাকর বা এই সমরয় আপনারক বযনক্তগতভারব উপনস্থত হরত
ব া হর কসটি ননরয় প্রথরমই আপনার কমনডরক কিারক্টর সারথ আর ার্না করুন (উদাহরর্স্বরূপ- আপনার
নজনপ বা কডনিস্ট, স্থানীয হাসপাতা বা আউটরপরশি সানভে স)।
আপনার বা আপনার পনরবাররর কারও শরীররর অবস্থা েনদ আরও োরাপ হরত থারক তরব অনব রে
নর্নকৎসা কনওযার কর্ষ্টা করুন। েনদ এটি জরুনর অবস্থা না হয়, তাহর এনএইর্এস 111 অন াইন ককানভড19 সানভে স বা অনযানয অসুে নবসুরের জনয এনএইর্এস 111 এর সরে কোগারোগ করুন। আপনার েনদ
ইিাররনট বযবহাররর সুরোগ না থারক তরব এনএইর্এস 111 কক ক করুন।
নর্নকৎসা সংক্রান্ত জরুরী প্ররয়াজরন এবং আপনার েনদ একটি অযােুর ন্স ডাকরত হয তাহর 999 নেরর ক
করুন। ক হযাে ার বা অপাররটররক জানারবন কে আপনার বাসার একজন সদসয ককানভড-19 এ আক্রান্ত
বা উপসগে ররয়রে, েনদ তা প্ররোজয হয়।

অথেনননতক বা অনযানয বাস্তনবক সহায়তা
কস ফ আইরসার শন হর া একটি সবরর্রয় গুরত্বু পূর্ে নবেয় কেটি অনুসররর্র মরধয নদরয় আমরা ভাইরারসর
নবস্তার করাধ করর আমারদর বেু বােব ও পনরবার এবং কনমউননটি ও এনএইর্এস কক সুরনক্ষত রােরত
সাহােয কররত পানর। আপনার েনদ ককানভড-19-এর উপসগে থারক এবং আপনার পরীক্ষার ফ াফ পনজটিভ
হরয় থারক বা আপনারক ব া হরয়রে কে আপনন এমন কাররা সংস্পরশে এরসরেন নেনন সংক্রনমত, তাহর কস ফ
আইরসার শনই হর া একমাে উপায় োর মাধযরম ননিয়তা প্রদান করা োয় কে আপনন অনযরদর মারঝ
ককানভড-19 েোরবন না। আপনারক আইরসার শরন কেরত ব া হর আপনন অননতনব রে কসটি কমরন র্ রবন।
আপনন েনদ কররানাভাইরারস আক্রান্ত হন তাহর আপনন কী কী সাহােয উপ ব্ধ ররয়রে তা সোন করুন।

বাসারত থাকাকা ীন সময় আপনার কেসব নজননেপরের দরকার হরব কসগুর া কপরত আপনন আপনার
র্াকরীদাতা, বেু বােব ও পনরবাররর সদসযরদররক অনুররাধ করুন। োবার এবং জরুনর নজননসপে পাওয়ার
বযাপারর আররা তথয পাওয়া োরব।
আপনার বানের কারে বা স্থানীয় কনমউননটিরত ককারনা কস্বোরসবরকর বযবস্থা আরে নকনা কসটি েুরাঁ জ কদেুন
োরা আপনারক এগুর া এরন নদরত পাররব এবং অনযানয সহায়তা প্রদান কররত পাররব। আপনার বেু রদর বা
পনরবাররর সদসযরদররক আপনার দরকানর কেরকারনা নজননস ননরয় আসরত ব নু অথবা অন াইরন বা
কটন রফারন কসগুর া অডে ার করুন, তরব এগুর া কেন আপনার সংগ্ররহর জনয আপনার বাসার বাইরর কররে
কদওয়া হয় কসটি নননিত কররবন।
আপনন েনদ ককানভড-19 এর কাররর্ কাজ কররত অক্ষম হরয় থারকন তরব অনুগ্রহ করর আপনার জনয কেসব
সহাযতা ররয়রে কসগুর া সম্পরকে অনুসোন করার জনয নডপাটে রমি ফর ওয়াকে অযাে কপনসনস এর ননরদে শনা
কদেুন। আপনারক েনদ বাসায় থাকরত হয় এবং কস ফ আইরসার শরন কেরত হয় তাহর আপনন হয়রতা
এনএইর্এস কটস্ট এে কেস সারপাটে কপরমি নস্করমর আওতায় এককা ীন £500 পাওয়ার কোগয হরত পাররন।
আপনন অন াইন বা এনএইর্এস ককানভড-19 অযাপ-এর মাধযরম এনএইর্এস কটস্ট অযাে কেেস সারপাটে
কপরমরির জনয আরবদন কররত পাররন।
আপনন েনদ ইং যারে বসবাস কররন এবং ননরনাক্ত সবগুর া মাপকাঠি পূরর্ কররন তাহর আপনন এটি পাবার
কোগয হরবন:
•
আপনারক এনএইর্এস কটস্ট অযাে কেস কততে ক কস ফ-আইরসার ট কররত ব া হরয়রে এবং এরত
এনএইর্এস ককানভড-19 অযাপ কততে ক অবনহত করাও অন্তভুে ক্ত ররয়রে
•

আপনন র্াকরী কররন বা কস ফ এমেরয়ড

•

আপনন বাসা কথরক কাজ কররত পাররবন না এবং এর ফর আপনন আয় কররত পাররবন না

•

আপনন ননরনাক্ত কেরকারনা একটি কবনননফট কিইম কররেন:

•

ইউননভাসো কক্রনডট

•

ওয়ানকে ং টযাি কক্রনডট

•

ইনকাম নরর রটড এমেয়রমি এে সারপাটে অযা াউন্স

•

ইনকাম কবজড জব নসকাসে অযা াউন্স

•

ইনকাম সারপাটে

•

কপনশন কক্রনডট বা হাউনজং কবনননফট

আরও তরথযর জনয আপনার ক াকা অরথানরটির ওরয়বসাইটটি নভনজট করুন

আপনন েনদ আপনার বাচ্চারক বুরকর দুধ োওয়ান
আপনার ককানভড-19 এর উপসগে থাকর এবং পরীক্ষারত আপনার ফ াফ পনজটিভ হর বা ককানভড-19 এ
আক্রান্ত কাররা সারথ আপনন বসবাস করর , আপনন েনদ আপনার বাচ্চারক বুরকর দুধ োওয়ান তাহর
আপনার বাচ্চা সংক্রনমত হওয়ার বযাপারর আপনার সরর্তন থাকা উনর্ত।

বুরকর দুরধর মাধযরম বা একান্ত সানন্নরধয আসার ফর সম্ভাবয সংক্রমরর্র ঝুাঁ নকর কর্রয় বাচ্চারক বুরকর দুধ
োওয়ারনার উপকানরতা কবনশ, তরব এটি বযনক্ত-নবরশরের নসোরন্তর বযাপার। আপনার নমডওয়াইফ, কহ থ
নভনজটর বা নজনপর সারথ কটন রফারন কথা ব নু ।
ককানভড-19 ভাইরাস বুরকর দুরধর মাধযরম সংক্রনমত হরত পারর এর স্বপরক্ষ বতে মারন ককারনা তথয প্রমার্
কনই। তরব ককানভড-19 সংক্রমর্ একটি বাচ্চার শরীরর েনেরয় পেরত পারর একইভারব কেমনটি এরক অরনযর
সানন্নরধয আসর হরয় থারক। সাম্প্রনতক গরবের্ায় কদো োয় কে, ককানভড-19 এ আক্রান্ত হর প্রাপ্ত বয়স্করদর
তু নায় বাচ্চারদর মরধয ক্ষর্সমূরহর তীব্রতা বা বযাপকতা অরপক্ষাকত ত কম থারক। আপনন বা আপনার
পনরবাররর সদসয ককউ বাচ্চারদররক ফমুে া বা এিরপ্রসড নমল্ক োওয়ার উপকরর্টি বযবহার করার পূরবে
প্রনতবার কসটি জীবার্ুমক্ত
ু করর ননরবন। আপনার অনয কারও সরে কবাত বা কব্রস্ট পাম্প কশয়ার করা উনর্ত
নয়।
আররা তথয আপনন রয়যা কর জ অফ অবরস্টনেনশয়ানস অযাে গাইরনারকা নজস্টস কথরক জানরত পাররবন।

াননেং নডরজনবন টি, অটিজম বা গুরত
ু র মাননসক সমসযা থাকা ক াকজন
আপনার বা আপনন োরদর সারথ বসবাস কররন তারদর েনদ াননেং নডরজনবন টি, অটিজম বা গুরত
ু র
মাননসক সমসযা থারক তাহর সবগুর া পদরক্ষপ গ্রহর্ সম্ভব হরব না। অনুগ্রহ করর আপনার সামথেয অনুসারর
এই ননরদে শনা অনুসরর্ কররত থাকুন এবং ননরজরক এবং আপনার আরশপারশর ক াকজনরদররক সঠিকভারব
সুরনক্ষত এবং সুস্থ রােুন ককানও নবদযমান পনরর্েো পনরকল্পনা অনুসারর।
1.
এই ননরদে শনার উরেরশয এরত কটস্ট অযাে কেস কিাক্ট কেসার/ক হযাে ার, এনএইর্এস কটস্ট অযাে
কেস-এর সরে কেৌথভারব কাজ কররেন এমন সক স্থানীয় কততে পরক্ষর কিাক্ট কেসার, পাবন ক কহ থ
ইং যারের স্বাস্থয সুরক্ষা দ এবং এনএইর্এস স্টাফ (স্বাস্থয পনররেবার কিাক্টরদর জনয) অন্তভুে ক্ত ররয়রে।)
↩

