
 

 

বয়� েকয়ার েহাম�েলা িবস্তৃিতর জন� 
�টকাদান কম �সূিচ শত� িহেসেব �েযাজ� 
করা   ***   
১৪ এি�ল ২০২১ সােল �কািশত 

েকািভড-১৯ �টকাদান কম �সূিচ 
এন এইচ এস-এর ইিতহােস সবেথেক বড় �টকাদান কম �সূিচ হে� েকািভড-১৯ �টকাদান 
কম �সূিচ  ৭ এি�ল ২০২১ এর মেধ� ইংল�ে�র �ায় ২৭ িমিলয়ন মানুষ তােদর �থম েকািভড-
১৯ �টকা িনেয় িনেয়েছ।[footnote 1] েকয়ার েহােম বসবাসকারী সকেলর জন�, কম �চারী, �া�� ও 
সমাজেসবা কম�, ৫০ এর উপের যােদর বয়স এবং একদম মূমুষ �েদর জন� ভ�া��ন �দান 
করা হেয়েছ।  এই গ্�েপর ৯৯ শতাংশ মতৃ� �র জন� দায়ী েকািভড-১৯ দায়ী, এর মােন হে� 
হাজােরা মানুষ েবেঁচ যােব।   পাবিলক েহলথ ইংল�ে�র িবে�ষণ েথেক জানায় যায় েয, 
েকািভড-১৯ �টকাদান কম �সূচী েফব্�য়ারী ২০২১ এর মেধ� ৬,১০০ মানেুষর মতৃ� � �িতেরাধ 
কেরেছ।   এম এইচ আর এ ইউ েক েকািভড-১৯ ভ�া��ন অনুেমাদন িদেয়িছেলা  যা 
েকািভড-১৯ সং�ামণ েথেক িনরাপেদ রােখ এবং ইিতমেধ� যেদর এই ভাইরােস আ�মণ 
কেরেছ তােদর ে�ে�ও এ�ট বাড়েত েদয় না।  

২. �মাণ বেল েয, অন� কােরা েথেক সং�ািমত হেলও ভ�া��ন এ�টেক �িতেরাধ কের, 
ছিড়েয় পড়াও েরাধ কের।  এস আই আর এন সমী�া শ� ভােব �মাণ কের �টকা ল�ণীয় 
ভােব �া� বয়�েদর [SARS-CoV-2] সং�মণ �াস করেছ এবং এর ফেল জনসংখ�ার মেধ� 
সং�মণ কম হে�।   এই সমী�া েথেক েদখা যায় েয, সং�ামেণর িব�ে� কায �কািরতা 
হে�  ৭২%(৯৫% িস আই ৫৮ ট�  ৮৬) যা ২১ িদন পের হয় ফাইজােরর �থম েডােজর পের- 
এে�ােজিনকার �ায়াল�েলার �ভাবও এর অেনক কাছাকািছ ।  সং�ামেনর উপর বহৃৎ 
আকাের �ভাব েফলেব এই আশা করা যাে�।  সং�ামণ �িতেরােধর ে�ে� বয়�েদর জন� 
একট�  কম কায �কর, যা সমেয়র সােথ �াস পােব িকংবা  িনিদ�� ভ�ািরেয়� িনেয় অেনক 
সুিনিদ�� কাজ করেব।   

৩. এ�ট অেনক ক�ঠন , আমরা যথাসাধ� েচ�া করিছ েকািভড-১৯ এ যারা সবেচেয় েবিশ 
ঝঁুিকেত রেয়েছ তােদর জন� সেব �া� িকছ�  করা এবং আমরা জািন ভ�া��েনশন হে� এই 

https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#fn:1
https://www.gov.uk/health-and-social-care/pharmacy
https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-02-oxford-coronavirus-vaccine-shows-sustained-protection-76-during-3-month-interval
https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-02-oxford-coronavirus-vaccine-shows-sustained-protection-76-during-3-month-interval
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399


মহামাির েথেক পির�ােণর এক�ট চািবকা�ঠ।   আমরা অেনক দরূ এেসিছ িক� আমােদর 
আেরা অেনক পথ পাির িদেত হেব।   

বয়�েদর েকয়ার েহাম�েলােত �টকা দােনর ধারণা 
আমরা আর কখেনা চাই না আেগর মেতা আবার েকয়ার েহাম�েলােত ব�াপক �াদুভ�াব 
েহাক েযখােন অেনক মানুষ বাস কের এবং েকয়ার েহােম কাজ কের তােদর জীবন হারাক।  
�টকাদান সং�া� েযৗথ কিম�ট ভ�া��ন েদওয়ার ে�ে� যারা বয়�েদর েহাম েকয়াের কাজ 
কের তােদর গ্�প েক সেব �া� ��� িদেয়েছ।  

দ�া ইনেডেপে�� সাইি�িফক এ�াডভাইসির ফর ইমারেজ��(এস এ �জ ই) সামাজ কিম �রা 
েবর কের েয যারা েকয়ার েহাম�েলােত থােক তারা উে�খেযাগ� ভােব েকািভড-১৯ এ 
আ�া� হয়। উ�তর ঝঁুিকর সংিম�েন উ�তর মারা�ক েকািভড-১৯ সং�মাণ এবং 
ছিড়েয় পড়ার ঝঁুিক কেম যায়। ***  উ� মা�ায় ভ�া��েনশেনর িন��তকরেণর জন� 
বসবাসরত মানুষেদর এবং �মজীিবরা খুব ���পূণ � মানুষ জন �াে�র জন� �িতেরাধ 
মূলক েরােগর ে�ে�।***      পিরেবেশ যখন একই গ�্েপর মানুষ যখন একািধক এক সােথ 
েমলােমশা কের তখন েসই িদেন সকল েপশাজীিবর মেধ�(�িমক এবং বািস�া) ভাইরাস 
ছিড়েয় পের।  

৬. [দ�া েসাশ�াল েকয়ার ওয়ািকং গ্�প অফ এস এ �জ ই] উপেদশ েদয়, �িমকেদর মেধ� 
আপেটক েরট হে� ৮০% এবং ৯০% হে� যারা �িতজন েকয়ারেহাম�েলােত বসবাস 
কের, তােদর িন�তম েলেভেলর হেলও েকািভড-১৯ এর িব�ে� �িতেরাধ ব�াব�া দরকার 
িছেলা।   এ�ট এক�ট েডাজ বত�মান �ভাশালী ভ�ািরেয়ে�র জন�।  েসেক� েডােজর পর 
হয়েতা এই েরট টা কেম আসেব, িক� জ�ির নত�ন ভ�ািরয়া� েবেড় যাে� এই েলেভেল, 
তাই সব �িন� কতট� কু িবস্তৃিত হেব েসটা িনভ�র কের।  

7. েকয়ার েহাম�েলােত েকািভড-১৯ এর �টকা েদয়ার ে�ে� িচ�াকষ �ক ভ� িমকা পালন 
কেরেছ [এন এইচ এচ], সামা�জক উ�য়ন িবভাগ এবং �ািনয় সরকােরর েনতৃ�ািনয়রা।  ৪ 
এি�ল ২০২১ সােল ৯৪.১% শতাংশ বসবাসকারীরা েকয়ার েহাম�েলােত �া� বয়� মানুেষরা 
ইংল�াে� অ�ত তােদর �থম েডাজ ভ�া��ন িনেত স�ম হেয়েছ।  ৪ এি�ল ২০২১ সােল, 
৭৮.৯% েযাগ�তাস�� কম�রা সকল েকয়ার েহাম�েলা েথেক তােদর অ�ত তােদর �থম 
ভ�া��ন িনেত েপেরেছ।   যখন �টকাদান স�ােহ স�ােহ বাড়েছ তখন সব �েমাট ৭৮.৯% কম� 
মেধ� উে�খেযাগ� ভােব তাৎপয �পূণ � পিরবত�ন আেস �ািনয় এবং �ত� েকয়ার েহাম 
েলেভেল।  ৪ এি�ল ২০২১ এর মেধ�, ৮৯ �ািনয় কতৃপে�র ৮০ শতাংশ কিম �রা �টকার 
আওতায় আেস এর মেধ� ৩২ �ট ল�েনর েপৗরসভা অ��ভ��,। ২৭ �ট �ািনয় কতৃ�পে�র 
কিম �েদর �টকার অ��ভ� �� হার ৭০%।    

৮। ফলাফল ��প, এখেনা অেনক সংখ�ক বয়�েদর জন� েকয়ারেহাম�েলা যেথ� 
�িতেরািধক পায় িন যা [এস এ �জ ই] বলা হেয়িছেলা ছিড়েয় পড়ার ঝঁুিক েথেক র�া পাওয়ার 
জন�।   অতএব, এ�ট এক�ট শ� �মাণ েয নত�ন এক�ট পিরক�না �বত�েনর জন� এক�ট 
শ��শালী েকস হেয় েগেছ উ� ঝঁুিক পূণ � পিরেবশেক COVID-19 এর িব�ংসী �ভাব েথেক 
বাচােনার জন�।  

https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020#vaccine-priority-groups-advice-on-30-december-2020


সরকার �টকাদােনর ধারণা'েক উৎসাহ েদয়ার িক 
কেরেছ 
৯. ১৩ েফব্�য়াির ২০২১ এ, আমরা ইউ েক েত  েকািভড-১৯ ভ�া��ন েপৗেছ েদয়ার জন� 
পিরক�না �কাশ কির , ���পণূ � ে�া�াম�েলা িনধ �ারণ করা, কাজ �েলা অ��ভ�� করা 
এবং যারা ভ�া��ন িনেত ি�ধা�� হেত পােরন তােদর উে�েগর সমাধান করা।   আমরা 
িবতরেণর জন� িনিদ�� কায ��ম করিছ বয়�েদর য� েনয় কিম �েদর এবং বাসায় য� েনয় 
এমন কিম �েদর, জাতীয় এবং �ানীয় অংশীদারেদর সােথ েকয়ার েহাম ম�ােনজারেদরও।   

১০।  যারা েকয়ার েহাম�েলােত কাজ কের তােদর �টকার আওতায় আনার জন� কাজ কের 
যা��- ভ�া��েনশন �টম েকয়ারেহাম�েলােত সরাসির যাে� �টকা �দান করার জন�।  [এন 
এইচ এস] ইংল�া� েকয়ারেহাম�েলােত িন�তম ৪ বার েদখা করার পিরক�না কেরেছ।  
ভ�া��েনশন �টম যখন েকয়ার েহামেত যােব যারা উপি�ত থাকেব না, তারা অন� 
ভ�া��েনশেনর আওতায় এই েসবা�ট িনেত পারেব।   আমরা ৭ স�াহ ধের জাতীয় বুিকং েসবা 
চালু কেরিছ তাই স�ুখ সমাজ েসবী  কম�রা িনেজরাই িনেজেদর এেপােয়�েম� বুক করেত 
পারেব।  ১ এি�ল েথেক েকয়ারেহাম কিম �রা সরাসির [�জ িপ] েথেক �টকা ব�াব�া করেত 
পারেব।  

11. েকয়ার েহাম কম�েদর �� এবং  উে�েগর সমাধান করার জন� ( এবং বহৃ�র 
�া�বয়�েদর সামা�জক কম�), আমরা এক�ট িবস্তৃত েযাগােযাগ ে�া�াম িবতরণ কেরিছ। 
এ�টর অ�ভ� ��: 

• ফরমাশী েযাগােযাগ সাম�ী ( েপা�ার, িভিডও, িলফেলট, এবং েশয়ারেযাগ� সামা�জক 
িমিডয়া স�দ) আমােদর েকয়ার এ�ােপ, সা�ািহক িনউজেলটার এবং �া�বয়� 
সামা�জক �া�বয়�েদর সামা�জক য� এবং �া�� ও সামা�জক য� িবভাগ এবং 
সামা�জক য� েনয়ার চ�ােনল�িল 

• িব�াপন ক�াে�ইন সমাজেসবা কিম �েদর টােগ �ট কের আর িড�জটাল ক�াে�ইন 
ন�াশন�াল বিুকং সািভ�স েথেক ভ�া��ন েনয়ার জন� উৎসাহ �দান কের।  

• ে�কেহা�ারেদর ট�লিকট( িকউ এ� এস, পথ�দশ �ন এবং েযাগােযােগর সাম�ী) যা 
স�ােহ আপেডট হেব।  

• �ভাশালীেদােদরর িদেয় ইিতবাচক বাত�া েদয়া, েনতা এবং েকয়ার েহাম কিম �েদর যারা 
ইিতমেধ� ভ�া��ন িনেয়েছ তােদর আ�িব�াস বািড়েয় েদয়া এবং ভ�ল তেথ�র 
েমাকােবলা করা।  

• িবষয়ব� িবিভ� ভাষায় এবং িবিভ� িব�ােসর গ্�েপর সােথ ি�ফ করা যারা আ�হ 
েপাষণ কের ভ�া��ন ৈতির করেত এবং দতূ িহেসেব িনেজেদর জািহর কের।  

12. আমারা ে�কেহা�ারেদর সােথ কাজ কের যা�� �ািনয় ভা� পদে�প েনয়ার জন�, 
আ�িলক এবং জািতয় পয �ােয় ভ�া��ন ছিড়েয় েদয়ার জন�।   এর িভতেরই, আমরা টােগ �ট 
করিছ বয়�েদর েকয়ারেহাম�েলা েযখােন �টকাদান খুব কম িবেশষ কের ল�েন।  ৪ এি�ল 
২০২১ সােল, ভ�া��েনর ধারণা েযাগ� কিম �েদর বয়�েদর েকয়ার েহােম । ল�েন যা ৬৭.৮%, 
ত�লনামূ� ৮২.৪% [সাউথ উেয়ে�]।       এই সব�েলা �ািনয় ভােব এেক অপেরর 
পিরপূরক, কিম �েদর, �ািনয় কতৃ�পে�র, জন�া�� দেলর এবং অন�েদর।  

https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan
https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan
https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/
https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/


13. এই �েচ�া সে�ও, ভ�া��েনর ধারণা গহৃ কিম �েদর মেধ� ধারাবািহক ভােব েনই যা আমরা 
[এস এ �জ ই] েথেক উপেদশ েপেয়িছ �াদুভ�াব কমােনাের জন�।  এটা বাধ�তামূলক েয 
আমরা একসােথ জ�রী পদে�প�েলা িনেবা যা ভাইরাস ছড়ােনার ঝঁুিক কিমেয় িদেব এবং 
যারা েকািভড-১৯ এর ঝঁুিকেত রেয়েছ এবং যারা এটা েকয়ার কের।  যারা েকয়ার েহােম 
বসবাস কের অবশ�ই তােদর য� েনেবা, এবং যারা ���পণূ � ভূিমকা পালন করেছ তােদর 
অ েড়া�াড় দািয়� িনেবা।  �টকাদান িনরাপদ, েকািভড-১৯ �িতেরাধ করার জন� িনরাপদ 
প�া।  এটা �ঠক েয সরকােরর আইন এখন িন��ত করেছ যারা বয়�েদর েকয়ার 
েহাম�েলােত আেছ তােদর সবাইেক �টকা িদেত েযেনা সবাই র�া পায়।   

পিলিসর উে��শ 
14. আমরা এমন িনয়ম ��াবনা সংেশাধন করেত যা�� যারা বয়�েদর েকয়ার েহােম �টকা 
িদেত কিম �রা যােব এমন কিম �রাই েযেনা যায় যারা সরকােরর িনতীমালা েমাতােবক েকািভড-
১৯ ভ�া��ন �টকা �হন কেরেছ।  এর মেধ� যারা েমিডেকেলর ছাড়প� িদেত পারেব তারা 
েকািভড-১৯ এর অ��ভ�� হেব না।  আমরা সংেশাধন করার পিরক�না করিছ েয, [েকাড 
অফ ��াক�টস] িদেয় �িতেরাধ করেত সং�মাণ েক ব�াখ� করা জন�।  আমরা এই নীিত 
িনেয় আেলাচনা করিছ এ�ট হয়েতা িবস্তৃিত লাভ করেব অন� েপশাজীিবেদর মেধ� যারা 
েকয়ার েহােম েদখা করেত আেস, েযমনঃ [এন এইচ এস] কম�রা যারা খুব কােছ েথেক 
তােদর েসবা কের যারা েকয়ার েহােম বসবাস কের তােদর।  

15. এখােন অন� অেনক েস�টংস রেয়েছ যারা �া� বয়�েদর �াে�র য� েনয়, েযখােন 
মানুষ আেরা েবিশ ঝঁুিকেত েকািভড-১৯ এ তারা আেরা েবিশ য� পাে� উ� ঝঁুিক থাকার 
কারেণ ে�াজড েস�টংস-এ।  আমরা নীিত�েলা সবসময় পয �েব�েনর মেধ� রাখিছ এবং 
বয়�েদর জন� এবং �া� খােতর জন� েকােনা �েয়াজনীয় পদে�প িনেত হেব িকনা েসই 
ব�াপােরও সবসময় িবেবচনা কের যা��।   

��ািবত আইেনর পিরবত�ন 
16. আমরা এই নীিত�েলা �া�� এবং [েসাশ�াল েকয়ার এ�া�] ২০১৮ (িনয়ি�ত ��য়াকলাপ) 
আইেন �ণয়ন করার িচ�া করিছ �িবধান ২০১৪  আমরা েমৗিলক মানদে�র ৩ না�ার পােট� 
এক�ট নত�ন িবধান িহেসেব সংযু�� করার ��াবনা েরেখিছ, িবেশষ কের ১২ না�ার �বধােন 
(যা িনরাপ�া এবং িচিকৎসা িনেয় কাজ কের) ১২ না�ার �িবধােনর সংযু�� িহেসেব, যা 
�েয়াজন, িনরাপদ য� এবং িচিকৎসার অংশ িহেসেব, সরবরাহকারীেদর অবশ�ই এর ঝঁুিক 
মূল�ায়ন করেত হেব, এবং �িতেরাধ, শনা�করণ এবং এর িব�ার িনয়�ণ, সং�মণ, 
�া��েসবা স�িক�ত যারা কাজ কের যাে�ন। আমরা  [েকাড অফ ��াক�টস] সংেশাধন 
করেবা এ সং�মাণ �িতেরাধ এবং িনয়�ণ করার জন�, যা ইসু� করা হেব [ েসে�টাির অফ 
ে�ট আ�ার েসকশন ২১] �া�� এবং েসাশ�াল েকয়ার আইন ২০০৮ এবং �িবধান�িলর 12 
�ট িনয়�েণর অধীেন তােদর বাধ�বাধকতা�িল েমেন চলার সময় সরবরাহকারীেদর অবশ�ই 
তা িবেবচনা করেত হেব।  খসরা সংেশাধন [েকাড অফ ��াক�টস] এর পাশাপািশ �কাশ করা 
হেয়েছ( েদেখা  এেন� এ)  

https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111117613/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111117613/contents
https://www.gov.uk/government/publications/the-health-and-social-care-act-2008-code-of-practice-on-the-prevention-and-control-of-infections-and-related-guidance
https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#annex-a


17. এই ইসু�টর ��ে�র কারেণ, আমরা �তু এ�ট পিরবত�েনর পদে�প িনেয়িছ।  আমােদর 
বত�মান উে��শ েয কিম �রা বয়�েদর েকয়ার েহােম কাজ কের তােদর েকািভড-১৯ ভ�া��ন 
িদেয় আপেডট করা।  এ�ট পয �ােলাচনা অধীেন রাখা হেয়েছ।  

 

েকয়ার েহােমর কিম �েদর েকািভড-১৯ �টকা েদয়ার জন� �েয়াজনীয় পদে�প �েলা িনেয় 
আপিন িক মেন কেরন?   

• সহায়ক 
• বরং সহায়ক 
• পে�ও না িবপে�ও না  
• সামান� অসমিথ �ত 
• সহায়ক নয় 
• আিম জািন না 
• �েযাজ� নয় 

আপনার উ�র সমথ �ন করেত িববরণ সরবরাহ ক�ন। 

 

বয়�েদর য� েনয়ার ঘর 
18. ��ািবত নীিত�েলা �েয়াগ হেব েযখােন কমপে� ৬৫ বছেরর উপের বয়েসর েকও 
বসবাস কের ইংল�াে� এবং যা [েকয়ার েকায়ািল�ট কিমশেন] ের�জ�াকৃত।  আনুমািনক 
১০,০০০ েকয়ার েহাম আেছ অনুমান করা হয় । 

 

েকয়ার েহােমর িনধ �ািরত সং�ার সােথ আপিন িক একমত েয িনয়�ণ �েলা এ�াই করা 
হেব? ** 

• হ�া ঁ 
• না  
• আিম জািন না 
• �েযাজ� নয় 

এই সং�া স�েক� আপনার কী মতামত রেয়েছ? 

 

19. [এস এ �জ ই] [েসাশ�াল েকয়ার ওয়ািক�ং গ্�প] উপেদশ িদেয়েছ েয, বয়�েদর েকয়ার 
েহাম�েলা এমন ব�াব�া করা েযখােন �টকা েদয়ার �টকা েদয়ার জন� উপযু� হেত পাের।  
েকয়ার েহাম�েলােত বয়� মানুেষর জনসংখ�ার বয় �ায় ৮০ এর উপের, যােদর অেনক 
শারীিরক েরাগব�ািধ ইিতমেধ� রেয়েছ।  েকয়ার েহােম িকছ�  মানুেষর [িডেমনিশয়া] এবং 



�ায়িবক এবং আচরণগত সমস�া থাকেত পাের যা তােদর সং�মণ িনয়�েণর অনুশীলন�িল 
মানেত বাধা�� করেত পাের।    এই [ে�াজড েস�টংস এ] কম�রা য� িনেব। ���পূণ � 
েযাগােযাগ রাখেব একািধক বািস�া এবং অন� �িমকেদর ও।  এই ধরেণর িমথ��য়া 
েকািভড-১৯ এর সং�ামেণর জন� আেরা কায �কর হেয় েযেত পাের (অন� সং�ামক েরােগর 
জন�ও) যা ভয়নক ফলাফল িনেয় আসেব িকছ�  েলােকর জন�।  বত�মােন আনুমািনক মতৃ� ্য 
হার �ায় ২০ শতাংশ-  েকয়ার েহােমর বাইের যারা রেয়েছ এই বেয়েস তােদর �ায় ডাবল ।  
আশা করা যাে� �টকা ভ�া��ন ���পূণ � ভূিমকা রাখেব মারা�ক ফলাফল �শমন করার 
জন�।  

 

বয়�েদর েকয়ার েহােম এই নীিত�ট সীমাব� করার ��াব িনেয় িক আপনার েকান উে�গ 
আেছ? 

• হ�া ঁ
• না 
• আিম জািন না 

আপনার উ�র ব�াখ�া ক�ন  

 

েয মানুষ�টর �টকার �েয়াজন 
20. আমােদর উে�শ� হে� তােদর সবাইেক ভ�া��ন েদয়া যারা যারা েকয়ার েহােম অ�ত 
একজন হেলও ৬৫ উধ � মানুেষর জন� কাজ করেছ।  এটা িন��ত করেব েয, ভ�া��ন �িত�ট 
কিম �র িনরাপ�া িদেব এবং যারা েকয়ার েহােম বসবাস কের েসখােন তােদর মােঝ এই েরাগ 
�ট ছিড়েয় পড়েত িদেব না।  [এস এ �জ ই] [েসাশ�াল েকয়ার ওয়ািক�ং গ্�প] এই লাইন�ট 
উপেদশ আকাের িদয়েছ।   

21. এর আওতায় থাকেব েকয়ার েহােম সরাসির কম �রত সকল কম�রা এবং েকয়ার েহাম 
�দানকারীরা (ফুল টাইম এবং পাট� টাইম যারা �দান কের),  যারা এেজ��র মাধ�েম 
িনেয়াগ�া� এবং েকয়ার েহােমর কম�রা এবং েকয়ার েহােমর ে��ােসবীরা।  এর আওতার 
মেধ� থাকেব যারা এই েহাম�েলােত অন� কাজ�েলাও স�াদন কের থােক, েযমনঃ 
পির�না কম� এবং রা�াঘেরর কম�রা।  এ�ট আমােদর সােথ সাম�স�পূণ � প�া েকািভড-১৯ 
েটে�র জন� েকয়ার েহােম।  

22. আরও িবেবচনায় রেয়েছ েয েকয়ার েহাম�েলােত যারা �েফশনাল সািভ�স করেত আেস 
তােদর এই আওতায় িনেয় আসা বা অন� েসবা�েলার জন� েয সােপাট� �েলা থােক 
তােদরেকও।  যু��যু� ভােব, এই নীিত�েলা বিধ �ত হেব যারা �েফশনাল িভ�জেটর জন� 
আেস, িবেশষ কের যারা িনকেট েথেক ব�া��গত ভােব য� েনয়, েযমন �া�� এবং েকয়ার 
কম�রা।  এর আওতায় থাকেব েহয়ারে�সার এবং ধম ���।  আমরা ��� সহকাের 
িবেবচনায় রাখিছ 'অিপহায � েসবা �দানকারী'- যার ব�ু এবং পিরবার রা�জ থাকেব েকয়ার 
েহােম �িতিদন েদখা করেত এবং ব�া��গত েসবা েদয়।    আমরা বুঝেত পারিছ, এখােন মূল 



িবেবচনায় রেয়েছ েয মানুষ�েলা েকয়ার েহােম রেয়েছ এবং আপনার মতামত েক �াগত 
জানােব িনেচ ���েলা অেলাচনার কের।   

23. আমােদর এই নীিত�েলা িবস্তৃিতর েকােনা পিরক�না েনই ব�ু িকংবা পিরবারেদর মেধ� 
যারা েকয়ার েহােম েদখা করেত আেস- অন� েসবাদানকারীরা, যােদর আমরা আমােদর 
সবেচেয় ���পূণ � প�া িহেসেব িবেবচনা করেবা।  [এস এ �জ ই েসাশ�াল েকয়ার ওয়ািক�ং 
গ্�প ]পরামশ � িদেয়েছ েদখা করা এবং ভাইরােসর সং�ামেনর ঝঁুিক এর মেধ� ভারসাম� 
বজায় রাখা, যারা েকয়ার েহােম থােকন তােদর ম�লজনক সুিবধার িব�ে�।***  আমরা 
অবশ�ই উৎসািহত করেবা ব�ু এবং পিরবারেদর যারা েকয়ার েহােম েদখা করেত আেস তারা 
েযেনা যত�তু স�ব ভ�া��ন েপেয় যায়, যত�ণ পয �� তারা আমােদর উপেদশ এবং 
িনেদ�শনা েমেন চলেব, আমরা �েয়াজন মেন কির না েয পিরবােরর সদস�েদর জন� এই 
নীিত বিধ �র করার দরকার রেয়েছ।  আমরা এই ��াবনায় আপনার দৃ��ভি�র �াগত জানাই 
িনেচর ���েলার জন�।   

 

েয েলােকর কাজ করেছন বা েদখা করেছন বয়�েদর েকয়ার েহােম তারা িক এই নীিতর 
আ��ভ�� হেব?  

• �ধুমা� েবতনভ�� কম�রা েকয়ার েহােম েমাতােয়ন থাকেব।  
o হ�া ঁ
o না 
o েকান মতামত েনই 

• েয কম�রা েকয়ারেহাম �দানকারীর জন� কাজ কের অন� েকােনা িব��ং এ িক� 
মােঝ মােঝ েকয়ার েহােম আেস ( েযমনঃ অফ সাইট অিফেস কম�রা )  

o হ�া ঁ
o না 
o েকান মতামত েনই 

• �া�� িবেশষ�রা যারা েকয়ারেহােম সবসময় িভ�জট করেত আেস এবং কােছ েথেক 
ব�া��গত পিরচয �া কের যারা েকয়ার েহােম বসবাস কের।  

o হ�া ঁ
o না 
o েকান মতামত েনই 

• অন� েপশাদাররা যারা ব�া��গত য� কের থােক েকয়ার েহােম বসবাসরত মানুষেদর, 
উদাহরণ ��পঃ েহয়ার ে�সার  

o হ�া ঁ
o না 
o েকান মতামত েনই 

• সকল েপশাদার যারা িনিব �েশেষ েকয়ার েহােম �েবশ কের েযমন, ইনেলি�ক িমি�, 
পাইপ িমি�, আট� েথরািপ�, িমউ�জক েথরািপ�  

o হ�া ঁ
o না 
o েকান মতামত েনই 

https://www.gov.uk/government/publications/visiting-care-homes-during-coronavirus
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• ব�ু এবং পিরবােরর সদস�রা যারা 'িবেশষ য�' করার জন� মেনানীত আেছ এবং 
িনয়িমত ব�া��গত পিরচয �া কের থােক।   

o হ�া ঁ
o না 
o েকান মতামত েনই 

• সম� ব�ু এবং পিরবার যারা েদখেত পােরন 
o হ�া ঁ
o না 
o েকান মতামত েনই 

• ে��ােসবীরা 
o হ�া ঁ
o না 
o েকান মতামত েনই 

• অন�ান� (িনধ �ািরত ক�ন)  

 

অব�াহিত 
24. েসখােন অ� িকছ�  সংখ�ক েলাক থাকেব েযখােন ি�িনকাল পরামশ � হল েয COVID-19 
�টকা তােদর জন� উপযু� নয়। আমরা িন��ত করেবা েয আইন েযেনা েমিডক�াল 
ক��শেনর িভি�েত তােদর ছাড় েদয়।  স�ামক েরােগর �টকা�েলা আইন�েলা ি�ন বুেকর 
সােথ সাম�স� েরেখ �িবধান�িল খসড়া করা হেব ( েকািভড-১৯◌ঃ [দ�া ি�ন বুক], অধ�ায় 
১৪এ ) এবং দ�া জেয়� কিম�ট অফ ভ�া��েনশন এবং �টকাদান (েজ িস িভ আই) যা 
ি�িনক�াল পরামশ � �িতফিলত কের। অেনক ব�া�� েযাগ�তা অজ�ন করেত পারেব না যিদ 
তােদর অ�ালার�জ থােক িকংবা [ি�ন বুেকর] িলে� উে�িখত অব�ায় থােক (অধ�ায় ১৪এ, 
প�ৃা ১৬) �টকা না েদওয়ার কারণ �েলা হেলা, েযমনঃ �টকার এক�ট উপদান পূব � এলা�জ� 
���য়া, [পিলিথন �াইেকাল সহ] (িপ ই �জ)  িকছ�  ব�া��র ে�ে� এলা�জ� িকংবা এমন শত� 
রেয়েছ যা [ি�ন বুক] বা [েজ িস িভ আই] পরামশ � েদয় েমিডক�াল পরামশ � েনয়ার জন�, �টকা 
েদওয়ার আেগ, েপশাদার িচিকৎসেকর পরামশ � িনেয় িনেত হেব নয়েতা েসই ব�া��েক 
আব�াহিত িদেত হেব �টকা েনয়ার ে�ে�।    জাতীয় এবং আ��জািতক ভােব, গভ�বতী 
মিহলােদর �টকা েদওয়ার ে�ে� সুর�া স�িক�ত এখনও েকান িকছ�  শনা� করা যায়িন। 
[েজ িস িভ আই] তথ� পুনঃমূল�ায়ন কের েদখেছ �টকার ঝঁুিক বা সুিবধা রেয়েছ িকনা 
মিহলােদর ে�ে� যােদর উে�খেযাগ� েকােনা অ�িন �িহত �া�� অব�া আেছ যারা গব �বতী।  
�মাণ�েলা যখন সহজলভ� হেয় যােব, এ�ট আবার পয �ােলাচনা করা হেব, এবং যা স�ঠক 
েসটা পরামশ � েদয়া হেব।  

25. সরকার িবেবচনা করেছ সব �িন� েবাঝার রা�া মানুেষর জন� তারা তােদর 
িনেয়াগকত�ােদর কােছ �দশ �ন করেত পাের েয তারা িচিকৎসক েথেক �টকাদান েথেক 
অব�াহিত�া�।***  

26. এই নীিত �েলা আবার পয �ােলাচনা করা হেব যিদ উে�খেযাগ� বাধা�িল কিম �েদর 
সময়মেতা এবং সুলভ ভােব �টকা েনয়ার ে�ে� সমস�া ৈতির কের। েযমন ভ�াকিসন 
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সরবরােহর কারেণ বা জাতীয় ি�িনকাল গাইেডে� পিরবত�েনর কারেণ। উদাহরণ ��পঃ এর 
মােন হে� যিদ সরবারাহ ব�াব�া এটােক অস�ব কের ত� েল একজন কম� েসখােন েযেত না 
পাের, সর�ােহর সমস�ার সমাধান না হওয়া পয �� তা েসই ব�া��র জন� �েযাজ� হেব না।  

27. সরকার  (েজ িস িভ আই) এর পরামশ � অনুসরণ করেব, যা েসট করেব, সত�কতা িহেসেব, 
৩০ বছেরর কম বয়সীেদর জন� অ�েফাড� / অ�া�ােজেনকা অফাের করেব েযেহত�  এটাই 
এখন সহজলভ�।  

 

যারা এর েথেক অব�াহিত েপেয়েছ তােদর সােথ িক আপিন একমত নািক একমত না?  

• দৃঢ়ভােব একমত 
• একমত  েপাষণ কেরন 
• স�ত ও না ি�মত ও না 
• ি�মত েপাষণ কেরন 
• দৃঢ়ভােব অস�িত 
• আিম জািন না 
• �েযাজ� নয় 

এই �েয়াজন েথেক আর কার অব�াহিত পাওয়া উিচত? 

 

বা�বায়ন 
28. েকয়ার েহাম ম�ােনজার িক এক� েশষ পয �� দায়ব� েকয়াের বসবাসরত মানুষেদর 
ব�াপাের।  ��ািবত আইন অনুযায়ী, এটা তােদর দািয়� েয কম�েদর �মাণ যাচাই করা েয 
তারা �টকা �হণ কেরেছ িকংবা েমিডক�াল েথেক ছাড়প� �হণ কেরেছ।  এর মােন হে� 
এই কম�েদর ম�ােনজােরর িনকট �মাণপ� �দান করেত হেব েয তারা �টকা �হণ কেরেছ।  

29. সরকার ���সহকাের িবেবচনা করেছ েয িকভােব সবেচেয় ভােলা উপােয় �মাণ করা 
যায় েয তারা তােদর কম�েদর �টকা �হণ কিরেয়েছ।  এটা হেত পাের, েযমন, েমাবাইল এ�ােপ 
�টকার হেয়েছ িকনা েসই ��াটাস েদখােনা।  

এই ���েলা �ধুমা� েকয়ার েহাম ম�ােনজারেদর জন�, আমরা বুঝেত পাির িকভােব 
েকয়ারেহাম ম�ােনজাররা ের�� করেব তােদর কম�েদর �িত যিদ তারা �টকা না িনেয় 
থােক।  

 

আপনার কম�রা �টকা �হণ কেরেছ এমন �মাণ েদখােত হেব।   ত� িম িকভােব পছ� কেরা 
তারা িকভােব ক�ক?  

• েমাবাইল এ�াপ?  

https://www.gov.uk/government/publications/use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-jcvi-statement/jcvi-statement-on-use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-7-april-2021


• িনেজ িলিখত েঘাষণা কের  
• েমৗিখক িন��তকরণ 
• আিম জািন না 
• অন�ান� (িনধ �ািরত ক�ন) 
• �েযাজ� নয় 

এই ���েলা �ধুমা� েকয়ার েহােমর কম�েদর জন� তারা েযেনা �টকা �হণ কেরেছ এটা 
�মাণ িকভােব করেত হয় েসই ব�াপাের মেনািনেবশ কের।  

 

আপনার �মাণ েদখােত হেব েয, আপিন �টকা �হণ কেরেছন।  আপিন এ�ট িকভােব করেত 
পছ� করেবন?  

• েমাবাইল এ�াপ 
• িনেজ িলিখত েঘাষণা কের 
• েমৗিখক িন��তকরণ 
• আিম জািন না 
• অন�ান� (িনধ �ািরত ক�ন) 
• �েযাজ� নয় 

এই ���েলা �ধুমা� �ািনয় কতৃপে�র জন� এবং [এন এইচ এস] অংশীদারেদর জন� তারা 
েযেনা কিমশন েসবা ব�াপাের মেনািনেবশ কের।  

 

আপনার িক েকােনা �কার উে�গ আেছ ��ািবত �েয়াজনীয়তার �ভাব স�েক� আপনার 
কিমশন সািভ�েসর স�মতা িনেয়?      

• হ�া ঁ
• না 
• আিম জািন না 
• �েযাজ� নয় 

কিমশন সািভ�েস আপনার স�মতার উপর ��ািবত �েয়াজনীয়তার �ভাব স�েক� 
আপনার কী উে�গ রেয়েছ? 

 

30. সরকার িবেবচনা করেছ  

31. এটা আমােদর আশা েয, েকয়ার েহাম ম�ােনজার রা তােদর কম�েদর ভ�া��েনেটড করা 
হেয়েছ েসটা েরকড� কের েরেখ িদেব তােদর েপশাগত �া��েসবা  েরকড� িহেসেব।  

 



ম�ােনজারেদর জন� এটা কতট�কু সহজ েকয়ার েহােম বা�বায়ন করার জন�?  

• খুব সহজ 
• েবশ সহজ 
• সহজ না বা ক�ঠনও নয় 
• েবশ ক�ঠন 
• খুব ক�ঠন 
• আিম জািন না 
• �েযাজ� নয় 

আপনার উ�র সমথ �ন করেত িববরণ সরবরাহ ক�ন। 

 

েকয়ার কিমশেনর ভূিমকা সমূহ 
32. এটা আমােদর উে�শ� েয এই আবিশ�ক শত� �েলা �াথিমক মান িহেসেব থাকেব( [েসট 
আউট ইন দ�া েহলথ এ� েসাশ�াল েকয়ার এ� ২০০৮] আইন ২০১৪) এবং েকয়ার 
েকায়ািল�ট কিমশন কতৃ�ক উপযু� ে�ে� তদারিক ও �েয়াগ করা হেব (িস িকউ িস)  এটা 
েযেকােনা েকয়ার েহােম এ�াই হেব েযখােন ৬৫ উধ � মানষু বসবাস কের।  িরেপাট� করা 
�টকাদােনর হার তেথ�র এক�ট অংশ হেয় থাকেব (িস িকউ িস) িবেবচনা করেব েকান েস�টংস্ 
কখন �দশ �ন করেত হেব।  

33. িনব�েনর সময় এবং পিরদশ �েনর সময়, েকয়ার েহাম ম�ােনজার �মাণ �দান করেত 
হেব েয তার কম�রা সবাই ভ�া��ন িনেয়েছ যা [এম এইচ আর এ]  েথেক অনুমুিদত েকািভড-
১৯ �টকা।  

34. আইন�ট না মানার ে�ে�, [িস িকউ িস] ঝঁুিক িভি�ক এবং সমানুপািতক প�া িনেব 
বলবত করার জন�, সম� �মাণ শনা� কের এবং জন�াথ � িমট কের এর �েয়াগকারীর নীিত 
অনুসাের। [িস িকউ িস] রেয়েছ নাগিরক �েয়াগকারী �মতা এবং সবেচেয় ��তর ে�ে�, 
�দানকারী বা িনবি�ত ম�ােনজােরর িব�ে� েফৗজদাির �েয়াগ যথাযথ হেত পাের। 

35. নাগিরক �েয়ােগ আয়�গত িবক��েলা িস িকউ িস জাির অ�ভ� ��ঃ এক�ট সতক�তা 
িব�ি�, চািপেয় েদওয়ার ��াব / িস�াে�র েনা�টশ জাির করা, িনবে�র শত��িল পিরবিত�ত 
বা মুেছ েদয়া, িনব�ন �িগত বা বািতল করার ��াব / �িগত করার িস�া� অথবা িনব�ন 
বািতল করা, েকানও ব���র জীবেনর মারা�ক ঝঁুিক রেয়েছ এমন িনব�ন অিবলে� বািতল 
করার জন� আদালেত আেবদন করা, �া�� বা সু�তা এবং েকানও ব���র �িতর ঝঁুিক 
রেয়েছ এমন িনবে�র শত� �িগত বা পিরবত�েনর িস�াে�র জ�ির েনা�টশ জাির করা। 

36. ১২ না�ার আইন �দানকারী এবং ের�জ�ার ম�ােনজােরর উপর এ�ট এক�ট �েয়াজন 
িহেসেব ধায � করা হেব িনরাপদ য� এবং িচিকৎসার জন�।  এ�ট এক�ট �েয়াজন িহেসেব ধায � 
করা �দানকারী এবং িনবি�ত ম�ােনজােরর ঝঁুিক িনধ �ারেণর, এবং �িতেরােধর জন�, সনা� 
এবং িনয়�ণ " এর িব�ার, সং�মণ, �া��েসবা স�িক�ত যারা রেয়েছ সবাই এর অ��ভ��"   
এ�ট �া�� ও সামা�জক পিরচয �া ২০০৮ আইেন  21 এর অধীেন জাির সিচেবর আইিপিস 



েকাড �ারা পিরপূরক করা হেয়েছ। েযখােন ১২ না�ার আইন এিড়েয় েগেল �িত হয় অথবা 
���পূণ � �িত হেব সািভ�স �ভাইডােরর এমন �িত এিড়েয় েগেল, �দানকারী বা ের�জ�ার 
ম�ােনজার েফৗজদাির অপরােধ েদাষী হেত পাের, এবং (িস িকউ িস)  েফৗজদাির �েয়ােগর 
ব�ব�া �হণ করেব িকনা তা খিতেয় েদখেব। সব �ািধক ি�র জিরমানার িব�ি� হেব £ 2,000 
বা ,000 4,000, যথা�েম িনবি�ত ম�ােনজার বা সরবরাহকারীর/�দানকারী �ারা সংঘ�টত 
েকান অপরােধর ে�ে�। 

�ভাব এবং নীিতমালা এর �ভাব 
37. [পাবিলক েস�র ইকুয়ািল�ট িডউ�ট (িপ এস ই িড) িবে�ওষেণ েদখা যায় েয, বয়�েদর 
েকয়ার েহােম �টকাদান করার ে�ে� িকছ�  গ্�েপর উপর আরও ���পূণ � �ভাব পরেত 
পাের।  িনিদ��ভােব, �া� বয়�েদর য� করা কম�েদর মেধ� মিহলা এবং কােলা েলাকেদর 
অনুপাত েবিশ, এিশয়ান এবং সংখ�ালঘু জািতগত স�দায়।  এখােন িকছ�  �মাণ রেয়েছ যা 
বেল এই গ�্প �েলা ভ�া��ন েনয়ার ে�ে� অেনক েবিশ ি�ধা�� আরও সাধারণভােব এবং 
িনিদ��ভােব েদওয়া COVID-19 ভ�াকিসন�ট এক�ট নত�ন ভ�াকিসন। এক�ট উে�খেযাগ� 
ে�া�াম হেত পাের চলমান কােজর অংশ িহসােব এই উে�গ�িলর সমাধান করার জন�, 
িবেশষত �া�বয়�েদর সামা�জক কম� এবং বহৃ�র জনসংখ�ার মেধ� সমথ �ন কের। আমরা 
এই গ্�প�েলার জন� আরও িক করেত পাির তা জানেত আমরা খুবই আ�হী, অন� েকও, 
এই নত�ন নীিতমালা �ারা �ভািবত হেব না এবং িকভােব আমরা আমােদর ল�� পরূণ করেত 
পারেবা ওই সব কম�েদর র� কের যারা েকয়ার েহােমর সােথ যু� রেয়েছ।  

 

এখােন আর েকােনা িনধ �ািরর গ্�প রেয়েছ, েযমন েকােনা অিত সুরি�ত ৈবিশ�যু�, যারা 
এই নীিত েথেক উপকৃত হেব?  

• হ�া ঁ
• না 
• আিম জািন না 
• �েযাজ� নয় 

েকান িনিদ�� গ্�প�িল ইিতবাচকভােব �ভািবত হেত পাের এবং েকন? 

 

এখােন িক এমন েকােনা গ্�প আেছ, , েযমন েকােনা অিত সুরি�ত ৈবিশ�যু�, যারা 
িবেশষত েনিতবাচকভােব এই নীিত �ারা �ভািবত হেব? 

• হ�া ঁ
• না 
• আিম জািন না 
• �েযাজ� নয় 



েকান িনিদ�� গ্�প�িল েনিতবাচকভােব �ভািবত হেত পাের এবং েকন?  
তারা েনিতবাচকভােব �ভািবত না হয় তা িন��ত করেত আমরা কী করেত পাির? 

 

38. আমরা পিরক�না কেরিছ [ পাবিলক েসকটর ইকুয়ািল�ট] মূল�য়ন �াশ করেবা এই 
আেলাচনার অংশ িহেসেব এবং  ভ�াকিসন �হেণর ে�ে� নীিত�টর �ভাব সাবধােন ��াক 
করা হেব, এ�ট বা�বায়ন করা উিচত। 

39. দ�তা ধের রাখা, সহানুভূিতশীল এবং য�শীল কম �চারী, কম �চাির ধের রা�া এবং তােদর 
সুরি�ত রাখা, এবং বয়ে�র জন� কাজ করা এক�ট আকষ �ণীয় েপশা িনব �াচন েসই অনুভূিত 
ৈতির করা হে� এই নীিতর মূল উে��শ।   গত বছর ধের েকয়ার েহােম যারা কাজ কের তারা 
মহামারীর মুেখ েয ত�াগ �ীকার কেরেছ তা আমরা �ীকার কির। আমরা িব�াস কির েয, এই 
নীিতর মাধ�েম েকয়ার েহাম�েলােত ভিবষ�েত েযেকােনা  �াদুভ�াব এর  ঝঁুিক এড়ােনা স�ব 
।  COVID-19 �টকাদান অ�াে�স করেত ইিতমেধ� েয অ�গিত হেয়েছ তা বাড়ােনার জন� 
আমরা েকয়ার েহাম �দানকারী এবং কম�েদর পথৃক সদস�েদর সমথ �ন অব�াহত রাখব। 
ওয়ান ট�  ওয়া্ন সােপাট� েদয়া হেব েকােনা িব�াসেযাগ� মানুষ �ারা যােদর এই ভ�া��ন 
ব�াপাের েকােনা উে�গ রেয়েছ এবং চািলেয় যাওয়ার িন��তকরণ করেত হেব, [এন এইচ 
এস] ভ�াকিসেনশন ে�া�ােমর মাধ�েম, এটা যতটা স�ব ভ�া��ন সহজলভ� হেয় উঠেব।  

40. এটা জানা্ কথা েয, িকছ�  মানুষ এই ভ�া��ন �হণ করেব না, যিদ এই ভ�া��ন তােদর 
জন� ি�িনক�ািল উপযু�ও হয় তারপেরও।  এই পিরি�িতেত তারা েকয়ারেহােম কাজ করার 
েযাগ�তা হারােব অথ �াৎ তারা আর কাজ করেত পারেব না এবং �দানকারীেক এ�ট এমন 
ভােব পিরচালনা করেত হেব েযেনা িনরাপ�া এবং মােনর িদক েথেক েকােনা �কার ছাড় না 
েদয়া হয়।  আমরা এই আেলাচনায় কম�েদর একট�  �� �জে�স করেবা, কম�েদর স��াব 
�ভাব স�েক�, যিদ কম�রা েকয়ার েহাম েছেড় েদয়ার িচ�া কের ভ�া��ন েনয়ার েথেক।  
এ�ট হয়েতা িকছ�  �ািনয় এ�ার জন� িনিদ�� িকছ�  ইসু� েযখােন ধারণা অেনক কম।  

এই ���েলা �ধুমা� েকয়ার েহােমর ম�ােনজারেদর জন� কারণ আমরা জানেত চাই 
িকভােব েকয়ার েহাম ম�ােনজাররা েরসপ� করেব যিদ তােদর কম�রা ভ�া��ন না িনেয় 
থােক।   

 

আপিন িকভােব �েয়াজনীয় �জিনস�েলার জন� সাড়া িদেবন, যারা ভ�া��ন েনন িন এমন 
কম�েদর কথা ভাবেছন?  

• ভ�া��ন েনন িন এমন কম�েদর পনুঃসং�াপন করা।  
• েয কম�রা ভ�া��েনেটড না তােদর কাজ ব� কের েদয়া।  
• অন�ান� (িনধ �ািরত ক�ন) 
• �েযাজ� নয় 

 



আপনার িক বয়�েদর েকয়ার েহাম িনরাপ�া  নীিতর �ভাব স�েক� েকােনা উে�গ রেয়েছ 
?  

• হ�া ঁ
• না 
• আিম জািন না 
• �েযাজ� নয় 

 

 এখােন েকান উে�গ�ট আপিন মেন কেরন বয়�েদর েকয়ার েহােমর িনরপ�া েসবা নীিতর 
জন� �ভাব েফলেব? (�েযাজ� সম��িলেক �টক িদন)    

• িকছ�  কম� ভ�া��ন েক �ত�াখান কের তােদর ব� �ান কাজ েছেড় িদেত পাের।  
• িকছ�  কম� এই নীিতর জন� �িতবাদ ও গেড় ত�লেত পােরন, যিদ এটা তােদর ব�া��গত 

িব�ােস আঘাত আেন।  
• বািক কম�রা এই �েয়াজনীয়তার �িত িবর�� �কাশ করেত পাের, �েয়াজনীতা �াস 

পােব।   
• কম�রা েকয়ার েহােমেক আদালেত চ�ােল� জানােত চাইেত পাের।  
• এই �ভাব�েলা অন�ান� কম�েদর উপর �ভাব েফলেত পাের, েযমন �া� এবং 

েকয়ার েস�টংস এর মেধ� চলয়াচল কেম যাওয়া।  
• দ� িবক� কম�র সরবরাহ সহজলভ�  
• �� েময়াদী কম�েদর খরচ কাভার  
• নত�ন �ায়ী কম� িনেয়াগ েদয়ার খরচ  
• নত�ন �ায়ী কম� িনেয়াগ েদয়ার জন� সময় �েয়াজন  
• অন�ান� (িনধ �ািরত ক�ন) 

 

দয়া কের এখােন �মাণ েশয়ার ক�ন এবং �ভাব�েলা স�েক� আপনার ধারণা�ট পিরমাপ 
ক�ন।  

• সব �িন� �ভাব 
• মাঝাির �ভাব 
• মারা�ক �ভাব 

আপনার উ�র সমথ �ন করেত িববরণ সরবরাহ ক�ন। 

 

আপিন িক মেন কেরন আমরা নত�ন নীিত�টর �ভাব কম�েদর মধ� েথেক �াস করেত 
পারেবা? ( েয�েলা �ঠক মেন কেরন �টক িদন)  

• �টকা েদওয়ার সহজ �েবশািধকার  



• িনিদ�� অথ �ায়ন ব�াব�া করা যা ভ�া��ন েনয়ার জন� খরচ হেত পাের েযমনঃ �মণ, 
সময়, পা� � �িত��য়া।  

• আপ ট�  েড তেথ�র �েবশািধকার  
• �টকা সমথ �েনর জন� �ানীয় কতৃ�প� সােপাট�  
• েকয়ার েহােমর সােথ যু� এমন ি�িনক�াল েনতৃে�র সহায়তা  
• অন�ান� (িনধ �ািরত ক�ন) 

 

আপিন িক মেন কেরন এই নত�ন নীিত অন� েকােনা িবিধব� িনয়ম-সং�া� �েয়াজনীয়তার 
সােথ �� ৈতির কের যা েকয়ার েহােমর মানেতই হেতা?  

• হ�া ঁ
• না 
• আিম জািন না 
• �েযাজ� নয় 

দয়া কের িব�র িববরণ িলখুন েসই িবিধব� িনয়ম-সং�া� িনেয় যা নত�ন নীিতর সােথ �� 
ৈতির কের।  

 

41. পরামশ � চলা কালীন সময়, আমরা পিরক�না করিছ আেলাচনা করেবা সরাসির কম� েদর 
সােথ �েত�েকর উপর �ত�ািশত �ভাব এবং কম � সং�ান আইন পিরণিত িনেয়।    যিদ এই 
নীিত মালা কায �কর হয়, আমরা েকয়ার েহাম ম�ােনজারেদর জন� এবং কম�েদর জন� 
অপােরশনাল গাইেড� �কাশ করার িচ�া করেবা।  

এেন� এঃ অনশুীলেনর জন� ��ািবত স�লন -  
মানদ� ১০  

িনবি�ত �দানকারী েক িন��ত করেত হেব েকািভড-১৯ �টকার নীিত এবং 
প�িত�েলার মেধ� সকল কম�রা রেয়েছ েযমনঃ  

সকল েযাগ� কম�রা েকয়ার েহােমর ৬৫ উধ � একজন িকংবা তেতািধক বয়� িনেয় থােক 
তােদর েকািভড-১৯ �টকা িদেয়েছ।   এর অ�ভ� �� হেব েকয়ার েহাম �দানকারী েথেক 
সরাসির িনযু� সকল কম�রা, এেজ�� িদেয় যারা িনযু� হেয়েছ, এবং  েকয়ার েহােম িনযু� 
ে��ােসবকরা।  এ�টেত অ�ভ� �� রেয়েছ যারা সরাসির য� কের থােক যারা সহায়ক ভূিমকা 
পালন করেছন েযমনঃ পিরছ�তা কম� এবং রা�াঘেরর কম�।  

�দানকারী েযাগ� কম�েদর �মাণ �দশ �ন করেব েয িনধ �ািরত সমেয়র মেধ� তারা তােদর 
�টকার েডাজ িনেয় িনেয়েছ যা [এম এইচ আর এ] েথেক অনুেমািদত, আইন ১২ এর সােথ 
স�িত েরেখ [footnote 2] যা ের�জ�ার ম�ােনজার িনরাপদ ভােব কম�েদর ফাইেল রাখা হেয়েছ।  
এ�ট িবদ�মান এবং নত�ন কম�েদর জন� �েযাজ�। 
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এখােন এমন ম�ািডেকল ছাড়প� েরকড� রেয়েছ েযখােন কম� েকািভড-১৯ ভ�া��ন িনেত 
পারেছ না তার িনেজর �া��গত কারেণ( �ীণ বুক অনুসাের্ েজ িস িভ আই গাইেড� এবং 
ম�ািডেকল পরামশ � অনযুায়ী)     

েয কম�রা তােদর শারীিরক অব�ার কারেণ �টকা িনেত পারেব না, িনবি�ত ম�ােনজাররা 
(অথবা সমপয �ােয়র েকও) তার স�ূণ � ঝঁুিক মূল�ায়ন করেব এবং ঝঁুিক �াস করেত যথাযথ 
পদে�প িনেব। 

আইেনর ১২ ধারা অনুযায়ী কম�েদর �টকাদােনর েযাগ�তা িনয়িমত ভােব পয �ােলাচনা করা 
হেব।  

এটার �েয়াজনীয়তা স�েক� কম�েদর যথাথ � �ান রেয়েছ, এবং ব�া�� িহেসেব তােদর জন� 
সুিবধা এবং মানুেষরা রােদর পিরেষবা ব�াবহার করেছ।  

�টকা �হেণর জন� কম�েদর যথাথ � সহায়তা �দান করা হয়।  

1. সকল তথ� এই আেলাচনায় উে�খ করা হেয়েছ ইংল�াে� অন�থায় িনিদ�� করা না 
হেল।  ↩ 

2. আইন ১২ এর �া�� এবং সামা�জক য� আইন ২০০৮ (িনয়ি�ত ��য়াকলাপ) আইন 
২০১৪ পিরেষবা ব�বহারকারীেদর জন� িনরাপদ উপােয় সরবরাহ করা য� এবং 
িচিকৎসার �েয়াজন।  এর অ��ভ�� থাকেব ের�জ�ার ব�া�� এর ঝঁুিক মূল�য়ন 
করেব, সনা� এবং স�ামণ ছিড়েয় পড়া িনয়�ণ, এর মেধ� �া�� েসবার সােথ যােদর 
স�ক� আেছ তারাও অ��ভ�� থাকেব।   ��াব�ট ১২ না�ার আইেন সংেশাধন করা 
হেয়েছ, �টকা দােনর �েয়াজনীয়তা এই পরামশ � নথীেত সংযু�� করা হেয়েছ।   [িস 
িকউ িস] �মতা রেয়েছ �দানকারীর িব�ে� মামলা করা যিদ তারা ১২ না�ার আইন 
মানেত আপরাগ হয়, এখােন এই অপারগতা �িতর িদেক িনেয় যায়, অথবা এই 
ধরেনর ঝঁুিক েনয়া আসেল এক ধরেনর �িত।  ↩ 
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