িনেদ� শনা

(েকািভড-19) কেরানাভাইরাস
বাধািনেষধ: আপনার করণীয় ও
বজ�নীয় স�েক� েজেন িনন

কেরানাভাইরােসর বাধািনেষধ এখনও িবদ�মান রেয়েছ। আপনার
করণীয় ও বজ�নীয় স�েক� েজেন িনন।
েথেক:

ক�ািবেনট অিফস

�কািশত

29 মাচ� 2021

সবেশষ
�
আপেডটকৃত

14 জুন 2021 — সব আপেডট েদখুন

েযখােন �েযাজ�:

ইংল�া� (ওেয়লস, �টল�া�, ও নদ�ান �আয়ারল�া�)-এর জন� িনেদ�শনা েদখুন)

িবষয়ব�

ইংল�া� ধাপ 3 -এ রেয় েগেছ
আপিন যিদ এমন েকােনা অ�েল থােকন েযখােন েকািভড-19 এর নত� ন ধরণ�ট (েড�া
িহেসেব পিরিচত) ছিড়েয় পড়েছ
িনেজেক এবং অন�ান� েলাকেক সুরি�ত রাখা
েকািভড -19 এর পরী�া করা
পিরবার এবং ব�ুেদর সে� আউটেডাের েদখা করা
ব�ুেদর এবং পিরবােরর সে� ইনেডাের েদখা করা (6 জেনর িনয়ম)
সােপাট� বাবল
কােজ যাওয়া
�ুল বা কেলেজ যাওয়া
ইউিনভািস�ট
� এবং উ� িশ�া
চাই�েকয়ার
প�াের� এবং চাই� ��
পিরচযা � বা সহায়তা �দান করা
সােপাট� ��
ব�ায়াম, েখলাধুলা এবং শারীিরক ��য়াকলাপ
অে������য়া এবং সংযু� �রণীয় ঘটনা
িববাহ এবং িসিভল পাট� নারিশপ অনু�ান এবং িরেসপশন
জীবনধারেণর ���পূণ অনু
�
�ানসমূহ
উপাসনালয়
ে��ােসবা এবং দাতব� পিরেষবাসমূহ
অন�ান� পিরি�িত েযখােন আপিন অেপ�াকৃত বড় এক�ট েগা��েত সমেবত হেত পােরন
যিদ আপিন িনয়ম ভােঙন
েকয়ার েহাম পিরদশনসমূ
�
হ
সারা রােতর জন� বািড়র বাইের অব�ান করা
ইংল�াে�র মেধ� �মণ করা
যু�রাজ�, িরপাবিলক অব আয়ারল�া� এবং চ�ােনল আইল�া�েসর মেধ� �মণ করা
আ�জ�ািতক �মণ
বািড় বদলােনা

আিথক
� সহায়তা
ব�বসা এবং েভনু�
�া��েসবা এবং সরকারী পিরেষবাসমূহ
�াইিভং েলস� এবং �াইিভং েশখা
অনুবাদ এবং সহজ পাঠ� সং�রণ

এই পৃ�া�ট ি�� ক�ন

ইংল�া� ধাপ 3 -এ রেয় েগেছ
সরকার ধাপ 3 -এ 4 স�ােহর এক�ট িবরিত েঘাষণা কেরেছ। ধাপ 3 –এর
িবিধিনেষধ�েলা বলবৎ থাকেব, এবং আপনােক এই পৃ�ায় থাকা িনেদ� শনা
অনুসরণ করেত হেব, যা ব�াখ�া কের আপিন কী করেত পারেবন এবং কী করেত
পারেবন না।
আশা করা হে� েয 19 জুলাই তািরেখ ইংল�া� ধাপ 4 -এ চেল যােব, ঝু ঁ িক যিদ
কেম যায় েসে�ে� 2 স�াহ পের যিদও ডাটা পযােলাচনা
�
করা হেব। সরকার
ডাটা পযেব�ণ
�
অব�াহত রাখেব এবং ধাপ 4 -এ যাওয়ার িবষয়�ট এক স�াহ
আেগই িন��ত করা হেব।
তেব, 21 জুন তািরেখ িকছ� িবিধিনেষেধর পিরবত�ন হেব। 21 জুন েথেক, এই
স�িক�ত িনয়ম�েলােত পিরবত�ন আসেব:
● িববাহ বা িসিভল পাট� নারিশেপর অনু�ান এবং িববােহর অভ�থনা
� বা
িসিভল পাট� নারিশপ উদযাপন
● মৃত�� পরবত� �রণ অনু�ান েযমন ওেয়ক, ফলক �াপন বা ছাই িছ�টেয়
েদওয়া
● পরী�ামূলক বড় অনু�ান
● েকয়ার েহাম পিরদশনসমূ
�
হ

● িশ�েদর জন� পািরবািরক আবাসন পিরদশন�

21 জুন েথেক িববাহ, িসিভল পাট� নারিশপ এবং �রণ অনু�ান সমূহ
21 জুন েথেক, এক�ট িববাহ বা িসিভল পাট� নারিশপ অনু�ান, এক�ট িববােহর
অভ�থনা
� বা িসিভল পাট� নারিশপ উদযাপন, এবং ওেয়ক, ফলক �াপন বা ছাই
িছ�টেয় েদওয়ার মেতা এক�ট অে������য়া পরবত� �রণ অনু�ােন কতজন
ব��� উপি�ত হেত পারেবন, েস স�িক�ত িনয়ম�েলা পিরবত�ন হেব।
এক�ট েকািভড-সুরি�ত েভনু� বা অন�ান� েভনু�েত (েযমন এক�ট ব���গত
বািড়র বাগান) এইসব অনু�ােন কতজন ব��� উপি�ত হেত পারেবন, তা এক�ট
েভনু�েত সামা�জক দূরে�র মানদ��েলা বজায় েরেখ, সকল বয়সী অিতিথ এবং
অনু�ােন যারা কাজ করেছন সবাইেক সহ, কতজন েলােকর িনরাপেদ জায়গা
হেত পাের তার �ারা িনধািরত
�
হেব।
েকােনা ব���গত বািড়র ব���গত বাগােন থাকা এক�ট মািক� (বড় তাবু) বা
অন�ান� অবকাঠােমার েদয়ােলর অংশ েযেকােনা সময় কমপে� 50% েখালা
থাকেত হেব েস�টেক "বিহরা�ন" িহেসেব ে�িণভ�� করার জন�, এবং িনরাপদ
ধারণ�মতার উপর িভি� কের সীমা িনধারণ
� করেত হেব।
ব���গত বািড়র অভ��ের এবং ব���গত বািড়র বাগােন আব� অবকাঠােমার
েভতর, িবেয়�েলা েকবলমা� সেবা�
� 6 জন বা 2�ট পিরবােরর িবস্তৃত
সামা�জক েযাগােযােগর িনয়ম েমেন চলেত পাের, জ�ির িববােহর ে�ে� ব�তীত
েযখােন যারা িবেয় করেছন তােদর মেধ� একজন ��তর অসু� এবং তার সু�
হওয়ার আশা েনই ('মৃত��শয�ায় িববাহ')। এ�েলা ব���গত আবােস সেবা�
� 30
জনেক িনেয় অনু��ত হেত পাের।
এই অনু�ান�েলার ব�াপাের িকছ� িবিধিনেষধ বলবৎ থাকেব, যােত েস�েলা
িনরাপেদ অনু��ত হেত পাের। এর মেধ� রেয়েছ েটিবল সািভ�েসর শত�ািদ, েফস

কভািরং, সামা�জক দূর� এবং নাচ ও গােনর ব�াপাের িবিধিনেষধ, বত�মােন
েযমন�ট িবদ�মান রেয়েছ।
যারা ব���গত বািড়র বাগােন বা ব���গত বাসােত বা ব���গত জিমেত িববােহর
আেয়াজন করেছন, আপনােদর িনবািচত
�
�ান�ট আপনােদরেক যথাস�ব
িনরাপদ কের ত� লেত হেব। আপিন যিদ 30 জেনর েবিশ েলাক রাখেত চান,
তাহেল কতজন উপি�ত থাকেত পারেবন তা িনধারণ
� করেত আপনােক অবশ�ই
এক�ট েকািভড-19 ঝু ঁ িক মূল�ায়ন স�� করেত হেব, এবং অনু�ান�ট যতটা
স�ব িনরাপদ কের ত� লেত সরকারী িনেদ� শনা অনুসরণ করেত হেব। কীভােব
ঝু ঁ িক মূল�ায়ন স�� করেত হেব তার িনেদ� শনা সরবরাহ করা হেব।
িববাহ এবং িসিভল পাট� নারিশপ অনু�ান, অভ�থনা
� এবং উদযাপন স�িক�ত
িনেদ� শনা 15 জুেনর মেধ� আপেডট করা হেব। কেরানাভাইরাস মহামারী
চলাকালীন সমেয় অে������য়া পিরচালনা করা বা েসখােন উপি�ত থাকা
স�িক�ত িনেদ� শনা 17 জুেনর মেধ� আপেডট করা হেব।
21 জুন েথেক পরী�ামূলক বড় অনু�ান
অনু�ান�েলা িনরাপেদ পুনরায় �� করা স�িক�ত অিতির� �মাণ ৈতির
করেত িকছ� সীিমত সংখ�ক পরী�ামূলক অনু�ান অনু��ত হেব।
অংশ�হণকারীেদর �টকা েনওয়ার বা সা�িতক েনেগ�টভ েটে�র �মাণ
েদখােত হেব।
এর মেধ� ওেয়�িলেত িকছ� ইউইএফএ ইউেরা 2020 ম�াচ এবং অ� সংখ�ক
অন�ান� েখলাধুলা, আট� এবং সংগীত পিরেবশনা অ�ভ��
� থাকেব। পরী�ামূলক
অনু�ান�েলার পূণ তািলকা,
�
এবং অনু�ান�েলা স�েক� আেরা িব�ািরত
িববরণ শী�ই েঘাষণা করা হেব।
21 জুন েথেক েকয়ার েহাম পিরদশন�

21 জুন েথেক েকয়ার েহাম�েলার েভতের ও বাইের পিরদশন� করার ে�ে� িকছ�
পিরবত�ন আনা হেব।
েকয়ার েহােমর েভতের েদখেত যাওয়ার ে�ে�, েকয়ার েহােমর সকল বািস�ারা
একজন অপিরহায েকয়ার
�
িগভার মেনানীত করেত পারেবন। এই অপিরহায �
েকয়ার িগভাররা েকয়ার েহােমর বািস�ােক েদখেত েযেত পারেবন, এমনিক
বািস�া�ট যিদ আইেসােলশেনও থােকন।
েবিশরভাগ ে�ে�, েয সম� বািস�ারা েকয়ার েহােমর বাইের েবড়ােত যান
তােদর িফের আসার পের আর 14 িদেনর জন� আইেসােলশেন থাকার দরকার
হেব না। েয সম� বািস�ারা েকয়ার েহােমর বাইের েকােনা উ� ঝু ঁ িকপূণ �ান
�
েথেক ঘুের আেসন, েযমন হাসপাতােল রাতভর থাকা, তােদর এখেনা
আইেসােলশেন থাকার �েয়াজন হেব। বাইেরর �িত�ট পিরদশেনর
�
জন� েকয়ার
েহাম কতৃক
� এক�ট ঝু ঁ িক মূল�ায়ন সােপে� ঝু ঁ িকর ব�াপাের িস�া� েনওয়া হেব।
েকয়ার েহাম পিরদশন� িবষয়ক িনেদ� শনা 17 জুেনর মেধ� আপেডট করা হেব।
21 জুন েথেক �ুেলর বাইেরর িশ�ামূলক �প�েলার জন� রা��কালীন
�মণ
21 জুন েথেক, �ুেলর বাইেরর িশ�ামূলক �িত�ান�েলা সেবা�
� 30�ট িশ�র
িনয়িমত �েপ িশ�েদর জন� পািরবািরক আবাসন পিরদশেনর
�
ব�ব�া করেত
পারেব। এ�ট 6 জন বা 2�ট পিরবােরর বত�মান সীমােক �িত�াপন কের।

আপিন যিদ এমন েকােনা অ�েল থােকন েযখােন
েকািভড-19 এর নত� ন ধরণ�ট (েড�া িহেসেব
পিরিচত) ছিড়েয় পড়েছ

এই নত� ন ধরণ�টেক কখেনা কখেনা েড�া ধরণ িহেসেব উে�খ করা হয়। এ�ট
িন�িলিখত অ�ল�েলােত �ত ছিড়েয় পড়েছ:
● েবডেফাড� বারা কাউ��ল
● বািমংহ�াম
�
িস�ট কাউ��ল
● ��াকবান সােথ
�
ডারওেয়ন বারা কাউ��ল
● ��াকপুল কাউ��ল
● েচশায়ার ই� কাউ��ল
● েচশায়ার ওেয়� অ�া� েচ�ার কাউ��ল
● ে�টার ম�ানেচ�ার ক�াই� অেথাির�ট (েবা�ন, ব�াির, ম�ানেচ�ার,
ও�হ�াম, রচেডল, স�ালেফাড�, �কেপাট� , েটমসাইড, ��ােফাড�,
উইগ�ান)
● কাক�িলস কাউ��ল
● ল�া�াশায়ার কাউি� কাউ��ল (বানিল,
� েচারিল, ফাই�, হাই�বান, �
ল�ানক�া�ার, েপে�ল, ে��ন, িরবল ভ�ািল, রেসনেডল, সাউথ িরবল,
ওেয়� ল�া�াশায়ার, ওয়াইয়ার)
● েল�ার িস�ট কাউ��ল
● িলভারপুল িস�ট ির�জয়ন ক�াই� অেথাির�ট (হ�া�ন, েনাজিল,
িলভারপুল, েসফটন, েসই� েহেলনস, উইরাল)
● ল�ন বারা অব হাউনে�া
● নথ টাইনসাইড
�
কাউ��ল
● ওয়ািরংটন বারা কাউ��ল

েকািভড-19 এর নত� ন ধরণ�ট (েড�া িহেসেব পিরিচত) আেগর সবেচেয়
সচরাচর েদখা যাওয়া ধরণ�েলার ত� লনায় অেনক সহেজ ছিড়েয় পেড়। িব�ার
েরােধ সহায়তা করেত, আপনার যা করা উিচৎ:

●

আপনােক যখন ��াব েদওয়া হেব তখিন �টকার

দু�ট েডাজই িনন এবং

অন�েদরেক িনেত উৎসািহত ক�ন
● আপনার �টকা েদওয়া থাকুক বা না থাকুক, আপনার �ানীয় এলাকার
সাজ� েটি�ংেয় অংশ িনন
●

অিবলে� েসলফ-আইেসােলশেন

যান যিদ আপনার মেধ� েকািভড-19 এর

েকােনা উপসগ (তী�
�
�র, নত� ন কের হওয়া একটানা কািশ অথবা
আপনার গ� বা �ােদর অনুভূিত চেল যাওয়া বা পিরবত�ন হওয়া) থােক
অথবা আপনার েকািভড-19 এর েটে�র ফলাফল প�জ�টভ আেস

উপেরর তািলকাভ�� অ�ল�েলােত, আপনার বািড়র বাইেরর বা সােপাট�
বাবেলর বাইেরর কােরা সােথ েদখা করার সময় আপনার িবেশষ সতক�তা
অবল�ন করা উিচৎ। েযখােন স�ব, আপনার উিচত এ�েলা েচ�া করা:
● স�ব হেল কােরা সােথ েভতের েদখা না কের বাইের েদখা করেবন।
● আপিন যােদর সােথ বাস কেরন না তােদর েথেক 2 িমটার দূরে� থাকুন
(যিদ না আপিন তােদর সােথ এক�ট সােপাট� বাবল ৈতির কের থােকন),
এর মেধ� আপনার ব�ুবা�ব এবং পিরবার যােদর সােথ আপিন বাস
কেরন না তারাও অ�ভ��
�
● আ�া� অ�ল�েলার েভতের এবং বাইের �মণ কিমেয় আনুন

আপনার আেরা যা করা উিচৎ:
●

আপিন যিদ প�জ�টভ হন তাহেলস�ােহ

দু'বার িবনামূেল� েট� করান এবং

আইেসােলশেন থাকুন
● স�ব হেল আপনার বািড় েথেক কাজ করা চািলেয় যান
● আপনার অ�েলর জন� �ানীয় �া�� পরামশ েদখু
�
ন (উপের সংযু�)

আপনার উিচত েকািভড-19 এর েট� করা। যার মেধ� অ�ভ��
� রেয়েছ:
● িপিসআর েট� করােনার ব�ব�া করা যিদ আপনার েকািভড-19 এর
উপসগ�েলা
�
থােক
● িনয়িমত েরিপড ল�ােটরাল ে�া েট��েলা করােনা যিদ আপনার
কেরানাভাইরাস (েকািভড-19) এর উপসগ�েলা
�
না থােক
● আপিন যিদ িবেদশ �মেণর পিরক�না কেরন তেব এক�ট েটে�র
ব�ব�া করা অথবা েকায়াের�াইন প�ােকেজর ব�ব�া করা। আেরা
িব�ািরত েদখুন

আপনার উিচত তাৎ�িণকভােব েসলফ আইেসােলশেন যাওয়া যিদ আপনার
মেধ� েকােনা উপসগ থােক
�
বা েকািভড-19 েটে�র ফলাফল প�জ�টভ আেস ।
আপিন যিদ কেরানাভাইরাস কারেণ কাজ চ��ত হন তাহেল আিথক
� সহায়তা
পােবন ।

িনেজেক এবং অন�ান� েলাকেক সুরি�ত রাখা
েফস কভািরংসমূহ
আপনােক অবশ�ই অেনক অভ��রীণ পিরেবেশ েফস কভািরং পের থাকেত
হেব, েযমন েদাকান এবং উপাসনার �ােন এবং পাবিলক �া�েপােট� , যিদ না
আপনােক অব�াহিত েদওয়া হয় বা আপনার েকােনা উপযু� কারণ থােক। এ�টই
আইন। েফস কভািরং পরা স�িক�ত িনেদ� শনা পড়ুন ।
আপিন িচিকৎসাগতভােব খুব েবিশ ঝঁু িকপূণ হেল
�

আপিন যিদ িচিকৎসাগতভােব অত�� দুবল� হন, তাহেল কেরানাভাইরােস
সং�ািমত হেল আপিন মারা�কভােব অসু� হেয় পড়ার উ� ঝু ঁ িকেত থাকেত
পােরন।
আপিন যিদ িচিকৎসাগতভােব মারা�ক ঝু ঁ িকেত েথেক থােকন তাহেল এখন
আপনােক আর িশ��ং এ থাকার পরামশ েদওয়া
�
হে� না। তেব আপনার
অব�াহতভােব িচিকৎসাগতভােব অত�� দুবল� েলাকজেনর জন� থাকা
িনেদ� শনা�ট অনুসরণ করা উিচত এবং আপনার সুর�ার জন� বাড়িত
সতক�তামূলক ব�ব�া �হণ করার পরামশ �দান
�
করা হে�, েযমন কােরা
কাছাকািছ আসা এিড়েয় চলা, িদেনর অেপ�াকৃত িনিরিবিল সময় শিপং বা �মণ
করা, �েম আেলাবাতাস �েবেশর সুেযাগ কের েদওয়া এবং িনয়িমত আপনার
হাত েধায়া। আপনার কম�েল
�
েকািভড- 19 এর িব�ার �ােস আপনার
চাকুরীদাতােক িকছ� িকছ� পদে�প িনেত হেব।
যিদ আপনােক েকািভড-19-এর িব�ে� �টকা েদওয়া হেয় থােক
িনেজেক এবং আপনার ব�ুেদর, পিরবার এবং কিমউিন�টেক সুরি�ত রাখেত
সাহায� করার জন�, আপনার �ারা েকািভড-19 এর িব�ে� �টকা �হণ করার
সে� আপনার এই পৃে� উি�িখত সম� িনেদ� শনা অনুসরণ করা উিচত।
তথ��মােণর িভি�েত েদখা েগেছ েয েবিশরভাগ েলােকর ে�ে� �টকা �হেণর
ফেল মারা�কভােব অসু� হেয় পড়ার স�াবনা �াস হয়। সম� ওষুধপে�র
মতন, েকানও �টকা ও স�ূণভােব
�
কাযকর
� হয় না, সুতরাং �টকা �হণ কেরেছন
এমন সকল েলােকরও সং�মণ এড়ােনার জন� সকল ��ািবত সতক�তা
অবল�ন করা উিচত।
তথ� �মােণ এমন�ট উেঠ আসেছ েয সং�মণ েঠকােত �টকা কাযকর
� তেব
আমরা জািন না েয �টকা �হণ করার ফেল েকািভড-19 ছড়ােনার স�াবনা �ঠক
কতটা েরাধ হয়। আপনােক �টকা েদওয়া সে�ও, আপিন অন�ান�েদর মােঝ

হয়েতা েকািভড-19 ছড়ােত পােরন এমনিক আপনার মেধ� েকােনা উপসগ না
�
থাকেলও।

েকািভড- 19 এর পরী�া করা
েকােনা উপসগ ছাড়াই
�
েয কােরা জন� এখন �ত েলটােরল ে�া েটি�ং উপলভ�
রেয়েছ। ফােমসী,
� েটি�ং সাইট, িনেয়াগকত�া, �ুল, কেলজ ও িব�িবদ�ালেয়র
কাছ েথেক আপিন আপনার েট� করােত পােরন।
�ত েলটােরল ে�া েট� স�ক� আরও িব�ািরত জানুন
আপিন েকািভড-19 মু� আেছন েস�ট িন��ত জানার জন� স�ােহ দুই বার
েটি�ং সাহােয�র হেত পাের পাশাপািশ আপনার আেশ পােশর মানুেষর আ�া�
হবার ঝু ঁ িক কমােত পাের।
আপনার যিদ েকােনা উপসগ থােক
�
তাহেল আপনার উিচত হেব এক�ট
িপিসআর েট� করােনা । আপিন যিদ িন��ত না হন তাহেল কেরানাভাইরােসর
েকান েট��ট আপনার করােনা উিচত েস�ট েজেন িনন ।
েটে�র ফলাফল প�জ�টভ হেল আপনােক অবশ�ই েসলফ আইেসােলশেন
েযেত হেব। কােরা সােথ েদখা করেবন না এবং এক�ট েট� করােনা উিচত এবং
বািড়েত থাকার িনেদ� শনা েমেন চলুন ।

পিরবার এবং ব�ুেদর সে� আউটেডাের েদখা করা
কেরানাভাইরাস (েকািভড-19) এর সং�মণ কিমেয় আনেত অ� সমেয়র মেধ�
আপিন কতজন েলােকর সােথ েদখা করেবন েস�ট সীিমত রাখা অব�াহত
রাখেবন। েলাকজেনর সােথ বাইের েদখা করার ব�াপাের অিধকাংশ িবিধিনেষধ

ত� েল েনওয়া হেয়েছ, তেব একে� সমেবত হওয়ার সংখ�া অবশ�ই 30 এর েবশী
হেত পারেব না যিদ আইনগত েকােনা অব�াহিত না থােক, েযমন:
● কােজর জন� বা ে��ােসবামূলক কমকাে�র
�
জন�
● িডেজবল এবং দুবল� ব���েদরেক েসবা বা সহায়তা �দান করার জন�

যিদ আপিন ব�ুবা�ব ও পিরবােরর সে� েদখা কেরন, তেব আপিন তােদর েথেক
দূর� বজায় েরেখ চলেত চান িক না েস�ট আপিন িনেজই েবেছ িনেত পারেবন,
তেব আপনার উিচত সতক� হেয় থাকা। ব�ু ও পিরবােরর সে� েদখা করার
িবষেয় িনেদ� শনা�ট আপনার পড়া উিচত।

ব�ুেদর এবং পিরবােরর সে� ইনেডাের েদখা করা
(6 জেনর িনয়ম)
েলাকজেনর সােথ বাইের েদখা করা িনরাপদ। এর কারণ হল েকািভড-19
েভতেরর পিরেবেশ �ত িব�ার লাভ কের। আপিন বসবাস কেরন না এমন
সকল ব�ুেদর এবং পিরবােরর সে� আপিন ইনেডাের েদখা করেত পােরন:
● েয েকানও সংখ�ক পিরবার েথেক সবািধক
�
6 জেনর এক�ট েগা��েত
(এই 6 জেনর সীমােত সব বয়েসর িশ�েদর গণনা করা হেব)
● সবািধক
�
দুই�ট পিরবােরর েযেকােনা সংখ�ক সদেস�র এক�ট েগা��েত
(যিদ েযাগ� বেল গণ� করা হয় তেব �িত�ট পিরবার এক�ট িবদ�মান
সােপাট� বাবেল অ�ভ��
� করেত পােরন)

যিদ আপিন ব�ুবা�ব ও পিরবােরর সে� েদখা কেরন, তেব আপিন তােদর েথেক
দূর� বজায় েরেখ চলেত চান িক না েস�ট আপিন িনেজই েবেছ িনেত পারেবন,

তেব আপনার উিচত সতক� হেয় থাকা। ব�ু ও পিরবােরর সে� েদখা করার
িবষেয় িনেদ� শনা�ট আপনার পড়া উিচত।
আপিন েকােনা সােপাট� বাবেল েথেক থাকেল
যিদ আপনােক এক�ট সােপাট� বাবল গঠন করার জন� েযাগ� বেল গণ� করা হয়,
তাহেল অন�ান�েদর সােথ ইনেডাের েদখা করার সময় 2�ট পিরবােরর িনধািরত
�
সীমার গণনা করার সময় আপনােক এবং আপনার সােপাট� বাবলেক এক�ট
পিরবার িহেসেব গণ� করা হেব। অথাৎ,
� উদাহরণ��প, আপিন এবং আপনার
সােপাট� বাবল আর এক�ট পিরবােরর সে� েদখা করেত পােরন, যিদও তার ফেল
েগা��েত 6 জেনর েচেয় েবিশ েলাক থােক।
আপিন ইনেডাের েকাথায় সা�াৎ করেত পােরন
আপিন ইনেডাের এক�ট 6 জেনর েগা��েত অথবা সবািধক
�
2�ট পিরবােরর (এেত
তােদর সােপাট� বাবল অ�ভ��
� আেছ) েযেকানও সংখ�ক সদেস�র এক�ট
েগা��েত সা�াৎ করেত পােরন।
● ব���গত বািড়
● খুচরা িবে�তা
● ইনেডাের অবি�ত হসিপটািল�ট েভনু� েযমন েরস্ট�ের�, পাব, বার এবং
কিফশপ
● ইনেডার ে�াট� স এবং েলজার ফ�ািসিল�ট, েযমন �জম, ে�াট� স েকাট� ,
এবং সুইিমং পুল
● ব���গত পিরচযা � েযমন ��া
● ইনেডার িবেনাদমমূলক ও দশনাথ�
�
আকষেণর
�
�ান, েযমন যাদুঘর,
িথেয়টার, এবং ইনেডার ে� এিরয়া

েকািভড-19 িব�ার িকভােব েরাধ করা েযেত পাের েস স�িক�ত িনেদ�শনা�ট
অনুসরণ করার কথা মেন রাখেবন, েযমন সেতজ বাতাস �েবশ করেত েদওয়া ।

আপিন কখন আরও েলাকেদর সে� েদখা করেত পারেবন
6 জন েলাক বা 2�ট পিরবােরর িনধািরত
�
সীমার েচেয় েবিশ সংখ�ার জমােয়ত,
অথবা গৃহমেধ� জমােয়ত �ধুমা� তখনই আেয়া�জত করা েযেত পাের যিদ তা
এক�ট আইিন ব�িত�ম �ারা অনুেমািদত হয়, েযমন:
● িপতামাতা ও িশ� দল বা সােপাট� �েপর জমােয়ত েযখােন সেবা�
� 30
জন অংশ�হণ করেত পারেবন
● েকােনা কাজ বা ে��ােসবামূলক কমকাে�র
�
জন� এর অথ হল,
�
উদাহরণ��প, েকােনা ব�বসায়ী (ে�ডসপাসন)
� সীমা না েভেঙ েকােনা
বািড়েত �েবশ করেত পােরন, যিদ কােজর জন� তারা েসখােন যান
● �িতব�ী এবং দুবল� ব���েদরেক পিরচযা � বা সাহায� �দান করেত, যার
মেধ� জ�ির �জিনসপে�র েকনাকাটা করা এবং তােদর তরফ েথেক
পিরেষবা�েলােক অ�াে�স করা অ�ভ��
� রেয়েছ।

সােপাট� বাবল
যিদ আপনােক এক�ট সােপাট� বাবল গঠন করার জন� েযাগ� বেল গণ� করা হয়,
তাহেল অন�ান�েদর সােথ ইনেডাের েদখা করার সময় 2�ট পিরবােরর িনধািরত
�
সীমার গণনা করার সময় আপনােক এবং আপনার সােপাট� বাবলেক এক�ট

পিরবার িহেসেব গণ� করা হেব। সােপাট� বাবেলর ব�াপাের আলাদা িনেদ� শনা�ট
েদখুন।
িবিভ� পিরবােরর সবািধক
�
6 জন বা 2�ট পিরবােরর সম�েয় গ�ঠত এক�ট বৃহ�র
�েপর েলাকজন ইনেডাের েদখা সা�াত করেত পারেবন এবং েসে�ে�
আনু�ািনক চাই� েকয়ার বে�াবে�র দরকার হেব না েযমন এক�ট
চাই�েকয়ার বাবল ।

কােজ যাওয়া
েযখােন স�ব আপনার বািড় েথেক কাজ করা চািলেয় যাওয়া উিচত।
আপিন যিদ বািড় েথেক কাজ করা চািলেয় েযেত না পােরন তাহেল আপিন
আপনার কম�েল
�
যাতায়াত করা চািলেয় েযেত পারেবন। আপিন যিদ বািড়
েথেক কাজ করেত না পােরন তাহেল কােজ যাবার জন� আপনােক
অত�াবশ�কীয় কম�েদর আওতায় আসেত হেব না।
িনেয়াগকত�া এবং কমচারীেদর
�
তােদর কােজর ব�ব�া িনেয় আেলাচনা করা
উিচত, এবং িনেয়াগকত�ােদর উিচত তােদর কমচারীেদর
�
বািড় েথেক কাজ করার
জন� স�াব� �িত�ট পদে�প �হণ করা, যার মেধ� রেয়েছ দূরবত� কােজর জন�
উপযু� তথ��যু�� এবং সর�াম সরবরাহ করা। যারা বাসা েথেক কাজ করেত
পারেবন না তােদর িনেয়াগকত�ােদর উিচত তােদর কম�লেক
�
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সুরি�ত কের ত� লেত পদে�প েনয়া এবং কম�রা যােত গণপিরবহন ব�বহােরর
ে�ে� ব�� সময় ও �ট�েলা এিড়েয় চলেত পােরন েস ব�াপাের সাহায� করা।
উ�তর ঝু ঁ িকেত থাকা েলাকজনেদর অিতির� ��� িদেত হেব।
েকািভড-সুরি�ত আইন যার মেধ� অ�ভ��
� রেয়েছ সামা�জক দূর� বজায়
স�িক�ত শত�াবলী যা কম�েলর
�
জন� �েযাজ� হওয়া অব�াহত থাকেব।

সং�মেণর ঝু ঁ িক যেথ� পিরমােণ কিমেয় আনেত অথনীিতর
�
�িত�ট েস�েরর
জন�ই েকািভড-19 সুরি�ত িনেদ� শনা রেয়েছ।
ইংল�াে�র ব�বসা বািণজ� এবং েভনু��েলার জন� �েযাজ� িবিধিনেষেধর
িনেদ� শনা�ট েদখুন

কােজর উে�েশ� অন�েদর সে� সা�াৎ করা
আপনার কােজর জন� দরকার হেল আপিন ছয় জেনর েবশী দেলর এক�ট �প
বা ইনেডাের দু�ট পিরবার বা এর আউটেডাের 30 এর েবশী েলাকজেনর �েপ
সমেবত হেত পােরন। কােজর সময় আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন না
তােদর েথেক 2 িমটার দূর� বজায় রাখেবন, বা বাড়িত ব�ব�া থাকা সােপে�
কমপে� 1 িমটার দূর� বজায় রাখুন।
অন� ব���েদর বািড়েত কাজ করা
েযে�ে� আপনার জন� অন� েলােকর বািড়েত কাজ করা যু��স�তভােব
�েয়াজনীয় হয় েসে�ে� আপিন কাজ করা চািলেয় েযেত পারেবন,
উদাহরণ��প আপিন যিদ একজন:
● ন�ানী
● ি�নার
● ব�বসায়ী (ে�ডসপাসন)
�
● েসাশ�াল েকয়ার কম� যারা বা�ােদর এবং পিরবার�িলেক সহায়তা
কেরন

অন�ান� েলাকজেনর বাসােত কাজ করার ব�াপাের িনেদ� শনা আপনােক েমেন
চলেত হেব।
েযখােন এক�ট ব���গত বািড় বা বাগােন কােজর িম�টংেয়র আেয়াজন করার
েকানও �েয়াজন েনই েসখােন তার আেয়াজন করার েকানও �েয়াজন েনই।
আপিন যিদ িচিকৎসাগতভােব মারা�ক ঝঁু িকেত থােকন বা আপিন এমন
কােরা সােথ বসবাস কেরন িযিন আপনার মত মারা�ক ঝঁু িকেত
রেয়েছন।
আপনােক যিদ িচিকৎসাগতভােব অত�� ঝু ঁ িকপূণ িহসােব
�
িচি�ত করা হেয়
থাকেল েযখােন স�ব আপনার বািড় েথেক কাজ করা চািলেয় যাওয়া উিচত।
আপিন যিদ বািড় েথেক কাজ করা চািলেয় েযেত না পােরন তাহেল আপিন
আপনার কম�েল
�
যাতায়াত করা চািলেয় েযেত পারেবন। কম�েল
�
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এর ঝু ঁ িক �ােস আপনার িনেয়াগদাতার উিচত িবিভ� পদে�প েনওয়া এবং
আপনার সুর�ার জন� েনওয়া পদে�প�েলা ব�াখ�া করা বলা উিচত। এই
পদে�েপর অংশ�হণ িহসােব অেনক িনেয়াগদাতা তােদর কম�েদর জন�
িনয়িমত েটে�র ব�ব�া করেত পাের। আপিন কীভােব কম�েল
�
যাওয়া আসা
করেবন েস ব�াপাের িচ�া ভাবনা করেত পােরন, উদাহরণ��প স�ব হেল ব��
সমেয় গণপিরবহন ব�বহার এিড়েয় চলা।
িচিকৎসাগতভােব মারা�ক ঝু ঁ িকেত থাকা কােরা সােথ আপিন বসবাস করেল
আপিন যিদ বাসা েথেক কাজ করেত না পােরন তাহেল আপিন কােজ যাওয়া
চািলেয় েযেত পারেবন। একজন চাকুরীদাতা িহসােব আপনােক িন��ত করেত
হেব েয উপযু� বে�াব� েযন থােক যােত কের তারা িনরাপেদ কাজ করেত
পােরন। ব�� সময় �মণ এিড়েয় চলার জন� িচিকৎসাগতভােব মারা�ক ঝু ঁ িকেত
থাকা েকউ সামিয়কভােব িবক� েকােনা পেদ কাজ করেত পারেবন িকনা বা

িতিন তার কােজর ধরণ পা�ােত পারেবন িকনা েস�ট আপনার িবেবচনা করা
উিচত।
বাসােত আপনার সং�মেণ আ�া� হওয়া বা অন�েক সং�িমত করার ঝু ঁ িক
কমােত আপনার করনীয় সহ কেরানাভাইরােসর িব�ার কীভােব ব� করা যায়
েস সং�া� িনেদ� শনা�ট আপনােক অনুসরণ করেত হেব।
কােজ যাওয়ার ব�াপাের আপিন উি�� হেল বা কাজ করেত না পারেল
কেরানাভাইরােসর কারেণ আপনােক েসলফ আইেসােলশেন থাকার দরকার হেল
বা আপিন কাজ করেত না পারেল এবং আপিন যিদ েবতনভ�� একজন
চাকুরীজীবী িক� কাজ করেত পারেছন না েসে�ে� আপনার জন� এক�ট
িনেদ� শনা রেয়েছ।
আপিন কােজর ব�াপাের উি�� থাকেল পরামশ িস�টেজন
�
অ�াডভাইজ বু�েরা
েথেক এ ব�াপাের পরামশ পাবার
�
বে�াব� রেয়েছ যার মেধ� রেয়েছ আপিন যিদ
মেন কেরন আপনার কম�ল
� িনরাপদ না বা আপিন ঝু ঁ িকেত থাকা কােরা সােথ
বসবাস করেল আপনার করনীয় কী েস ব�াপাের পরামশ।�
আপিন কাজ করেত না পারেল সহায়তা পাওয়ার ব�ব�া রেয়েছ, উদাহরণ ��প
আপনােক যিদ কােরা েদখা�না করার দরকার হয় বা আপনার যিদ কম কাজ
থােক।
ACAS এর কাছ েথেক িনেয়াগকত�া ও কম�েদর জন� পরামশ আরও
�
পরামশ �
রেয়েছ (অ�াডভাইজিরকনিসিলেয়শন এ� আিবে�শন
�
সািভ�স)।

�ুল বা কেলেজ যাওয়া

�ুেলর ছা�েদর এবং উ�তর িশ�া �হণ করেছন এমন সকল িশ�াথ�েদর �ুেল
এবং কেলেজ যাওয়া উিচত।
িশ�াবেষর� টাম চলাকালীন
�
েময়ােদ সম� �ুল, কেলজ এবং অন�ান� উ�তর
িশ�ার পিরেবশ মুেখামুিখ িশ�েণর জন� েখালা থাকেব। এটা অত�� ���পূণ �
েয তােদর ভােলা থাকা এবং িশ�া সমথন� করার জন� এবং কমরত
� বাবা-মা ও
অিভভাবকেদরেক সাহায� করার জন� িশ�রা এবং ত�ণ-ত�ণীরা েযন তােদর
িশ�াগত �িত�ােন উপি�ত থােক।
িচিকৎসাগতভােব অত�� দুবল� ছা� এবং িশ�াথ�েদর �ুল বা কেলেজ যাওয়া
উিচত।
েকািভড-19 চলাকালীন সময় বাবা-মােয়েদর আিল ইয়াস
�
পিরেষবা
�
�দানকারী,
�ুল এবং কেলজ স�েক� কী জানা উিচত েসই িবষেয় অিতির� িনেদ� শনা
রেয়েছ।
ইংল�াে� সবার জন� এখন �ত েলটােরল ে�া েট� িবনামূল� উপল� রেয়েছ।
মাধ�িমক �ুেলর ছা� এবং কেলেজর িশ�াথ� এবং তােদর পিরবার ও �ুল ও
কেলেজর সব কম�েদর জন� এ�ট করার সুপািরশ করা হয়।
কেরানাভাইরােসর (েকািভড-19) উপসগ না
� থাকেলও আপিন কীভােব িনয়িমত
�ত েট� করােত পারেবন েস ব�াপাের িনেদ� শনা) েদখুন।

ইউিনভািস�ট
� এবং উ� িশ�া
সব িশ�াথ�রা এখন সেরজিমেন িশ�ণ ও েলখাপড়া করেত পারেব। নন-টাম �
আবাসেন �মণ করার পূেব িশ�াথ�েদর
�
এক�ট েট� করােনা উিচত।
ইউিনভািস�ট
� এবং উ� িশ�া �হণ করা �� করেছন িকংবা িশ�া �হেণর
জন� িফের আসেছন এমন সকল িশ�াথ�েদর জন� িনেদ� িশকা রেয়েছ।

িশ�াথ�রা েকািভড-19 িব�ার িকভােব েরাধ করা েযেত পাের েসই স�েক�
িনেদ� শনা�ট সবসময় অনুসরণ করেবন।

চাই�েকয়ার
িবিভ� পিরবােরর সবািধক
�
6 জন বা 2�ট পিরবােরর সম�েয় গ�ঠত এক�ট বৃহ�র
�েপর েলাকজন ইনেডাের েদখা সা�াত করেত পারেবন এবং েসে�ে�
আনু�ািনক চাই� েকয়ার বে�াবে�র দরকার হেব না। সব বা�ারা িনবি�ত
চাই�েকয়ার, চাই�মাই�ার, সমি�ত েকয়ার এবং বা�ােদর জন� গৃহমেধ�
আেয়া�জত অন�ান� তদারিক কমকা�
�
ব�বহার করেত পােরন।
সেবা�
� 30 জেনর উপি�িতেত প�াের� এবং চাই� �প-এর আেয়াজন
ইনেডাের এবং আউটেডাের করা যােব। 5 বছেরর কম বয়সী বা�া যারা তােদর
িপতামাতা বা গািড�য়ােনর সােথ থাকেব তারা এই সীমার অ�ভ��
� নয় এই
িনেদ� শনা�টর মেধ� প�াের� এবং চাই� ��-এর অধ�ায়�ট েদখুন।
চাই�েকয়ােরর উে�েশ� অন�েদর সে� সা�াৎ করা
ইনেডাের 6 জন েলাক বা 2�ট পিরবােরর িনধািরত
�
সীমার েচেয় েবিশ সংখ�ার
জমােয়ত বা আউটেডাের 30 এর েবশী েলাকজেনর জমােয়ত িনে�া� উে�েশ�
করা েযেত পাের:
● িশ�া, িনবি�ত চাই�েকয়ার, এবং িশ�েদর জন� আেয়া�জত তদারিক
কমকাে�র
�
জন�, িশ�া এবং চাই�েকয়ার স�েক� আরও তথ� েদখুন

● এমন ব�ব�াপনার জন� েযখােন িশ�রা তােদর মা-বাবা বা অিভভাবক
উভেয়রই সােথ একই বািড়েত বসবাস কের না
● জ�দাতা মা-বাবা এবং পিরচযাধীন
�
িশ�েদর মেধ� েযাগােযােগর
অনুমিত েদওয়া, এর পাশাপািশ পিরচযাধীন
�
ভাইেবানেদর মেধ�ও
● েসাশ�াল সািভ�েসস �ারা অেন�র পিরচযায়
� েকােনা এক�ট িশ�েক বা
িশ�েদরেক রাখেত বা রাখার ব�ব�া করেত

প�াের� এবং চাই� ��
যিদ 5 বছেরর েচেয় কম বয়সী িশ�েদর উপকােরর জন� হয় এবং েকানও
ব�বসা, দাতব� বা সরকারী সং�া কতৃক
� আেয়া�জত করা হয় তাহেল বিহর�েন
(িক� ব���গত বাসা বা বাগােন নয়) প�াের� এবং চাই� ��-এর আেয়াজন
করা েযেত পাের।
প�াের� এবং চাই� �প-এ সবািধক
�
30 জেনর মেধ�ই সীিমত থাকেত হেব।
পাঁচ বছেরর েচেয় কম বয়সী িশ�েদরেক এবং এই েগা��র অংশ িহেসেব
কমরত
� েকানও ব��� বা ে��ােসবীেক এই সংখ�ােত েগানা হেব না েযমন
একজন �প িলডার।

পিরচযা� বা সহায়তা �দান করা
পিরচযা � বা সহায়তার �দােনর জন� ইনেডাের 6 জেনর েবশী েলাক বা 2�ট
পিরবােরর িনধািরত
�
সীমার েচেয় েবিশ েলাকজন জমােয়ত হেত পারেব, েযমন:
● আপনার সােপাট� বাবেলর মানুষেদর সােথ েদখা করেত েযেত (যিদ
আপনার আইনগতভােব এক�ট গঠন করার জন� অনুমিত থােক)
● জ�রী সহায়তা �দান করার জন�

● সােপাট� �েপ অংশ িনেত সেবা�
� 30 জন। 30 জেনর সীমাব�তার
মেধ� 5 বছেরর কম বয়সী বা�া যারা তােদর িপতামাতা বা গািড�য়ােনর
সােথ থাকেব তারা অ�ভ��
� নয়
● �িতব�ী এবং দুবল� ব���েদরেক পিরচযা � বা সাহায� �দান করেত, যার
মেধ� জ�ির �জিনসপে�র েকনাকাটা করা এবং তােদর তরফ েথেক
পিরেষবা�েলােক অ�াে�স করা অ�ভ��
� রেয়েছ

েযখােন �েয়াজনীয় হয় েসখােন আপিন কােরা বািড়র মেধ� �িতব�ী এবং দুবল�
ব���েদরেক পিরচযা � বা সাহায� �দান করেত পােরন।
িকভােব আপিন কেরানাভাইরাসেক ছিড়েয় েদওয়া ব� করেত পােরন েস
স�েক� িনেদ� শনা সবসময় অনুসরণ করা উিচত। ব�ুেদর বা পিরবারেক
অৈবতিনক পিরচযা � �দান কেরন এমন সকল েলােকর জন� অিতির� িনেদ� শনা
রেয়েছ।

সােপাট� ��
30 জন অংশ�হণকারীর সম�েয় গ�ঠত সােপাট� �প আনু�ািনকভােব
আেয়া�জত পার�িরক সহায়তা, েথরািপ বা অন� েকােনা ধরেণর সহায়তা �দান
চািলেয় েযেত পারেব। সােপাট� �প�েলা এক�ট ব�বসা, দাতব� বা সরকারী সং�া
কতৃক
� আেয়া�জত হওয়া অপিরহায এবং
�
এ�ট ইনেডাের অনু��ত হেব এবং
েকানও ব��� বািড়েত এেকবােরই এ�েলার আেয়াজন করা যােব না।
সােপাট� �প কীভােব িনরাপেদ পিরচালনা করেত হয় বা এেত অংশ�হণ করেত
হয় েস ব�াপাের আরও এক�ট িনেদ� শনা িনরাপেদ ব�মুখী কিমউিন�ট সুেযাগ
সুিবধা ব�বহােরর িনেদ� শনার মেধ� রেয়েছ।
সােপাট� �প কায�েমর
�
উদাহরেণর মেধ� িনে�া� সহায়তা �দান অ�ভ��
� :

● অপরােধর িশকার ব���েদর সহায়তা �দান (পািরবািরক িনযাতন
�
সহ)
● যারা েকান েনশােত আস� আেছন বা েনশার আস�� েথেক েবর হেয়
আসেছন(এর মেধ� রেয়েছ অ�ালেকাহল, মাদক বা অন� েকান িকছ�
ব�বহােরর েনশা)বা েনশা�ে�র মত আচরণ কেরন এমন েলাকজনেক
সহায়তা �দান
● যারা দীঘিদন
�
যাবত েকান েরােগ ভ�গেছন বা মৃত��র �ার�াে� আেছন বা
অরি�ত এমন েকউ (এেত েকানও ধরেণর মানিসক �া�� সমস�ায়
আ�া� ব��� ও অ�ভ��
� রেয়েছ) এবং এেদর েদখা�নায় িনেয়া�জত
থাকা েকান ব���
● যারা তােদর িল� সং�া� িবষয় বা পিরচয় িনেয় সমস�ায় ভ�গেছন তারা
(এেদর মেধ� অ�ভ��
� রেয়েছ সমকামী নারী, সমকামী পু�ষ, উভকামী
বা �া�েজ�ার েকউ)
● যারা তােদর েকান িনকটা�ীেয়র মৃত�� েশােক ভ�গেছন
● ঝু ঁ িকেত থাকা অ�বয়� ত�ণ-ত�ণী (ইয়ুথ ওয়াক�ারেদর সােথ সা�াৎ
করেত পারার সহায়তা অ�ভ��
� )
● �িতব�ী ব��� এবং তােদর েকয়ারার

30 জেনর সীমাব�তার মেধ� 5 বছেরর কম বয়সী বা�া যারা তােদর িপতামাতা
বা গািড�য়ােনর সােথ থাকেব তারা অ�ভ��
� নয় সহায়তার জন� �ধুমা� একজন
সদস� হেয় অংশ�হণ না কের এক�ট �প পিরচালনা বা এ�ট পিরচালনায়
সাহােয�র জন� েযখােন একজন ব���র �� ও আনু�ািনক ভূ িমকা থােক
(সেবতেন বা ে��ােসবী) অংশ�হণ করেল উ� ব���েদরেক সমােবেশর
সংখ�ার সীমার মেধ� ধরা হেব না।

ব�ায়াম, েখলাধুলা এবং শারীিরক ��য়াকলাপ

বাইের আপিন যতখুশী ব�ায়াম করেত পােরন তেব এে�ে� সেবা�
� েলাক
সংখ�ার উপর এক�ট িবিধিনেষধ রেয়েছ। আপিন আউটেডাের সেবা�
� 30 জেনর
এক�ট �েপ ব�ায়াম করেত পারেবন। আপিন ইনেডাের থাকেল ব�ায়াম করেত
পারেবন:
● আপিন িনেজ
● বা সেবা�
� 6 জেনর এক�ট �েপ
● সবািধক
�
2�ট পিরবােরর (এেত তােদর সােপাট� বাবল অ�ভ��
� আেছ)
েযেকানও সংখ�ক সদেস�র এক�ট েগা��েত বিহর�েন ব�ায়াম করেত
পােরন

আপিন েযেকােনা সংখ�ক েলােকর সােথ ইনেডাের বা আউটেডাের
আনু�ািনকভােব আেয়া�জত েখলাধুলায় অথবা লাইেস�ড শারীিরক কমকাে�
�
অংশ িনেত পােরন। এ�েলা এক�ট ব�বসা, দাতব� বা সরকারী সং�া কতৃক
�
আেয়া�জত হওয়া অপিরহায এবং
�
সংগঠকেক অবশ�ই �েয়াজনীয় সতক�তা
অবল�ন করেত হেব, যার মেধ� এক�ট ঝু ঁ িকর মূল�ায়ন পূরণ করা অ�ভ��
�
রেয়েছ। �িশ�েণর ে�ে� আপনােক সং�শ আসা
�
এড়ােত হেব, আর িকছ�িকছ� েখলাধুলার জন� সব ধরেনর সং�েশ আসা
�
এড়ােত হেব। আপনার
েখলাধুলার জন� সং�শ এড়ােনা
�
কী েবাঝায় েস�ট স�িক�ত িনেদ�শনা পড়ুন ।
আপিন িনেজ, সেবা�
� 6 জেনর এক�ট �েপ বা 2 �ট বাসা বািড়র েয েকান
সংখ�ক েলাকজেনর সােথ এক��ত হেয় আপিন ইনেডাের অবি�ত �ােন ব�ায়াম
করেত পারেবন।
আপনােক িনেদ� শনা েমেন চলেত হেব:
● ইংল�াে� তৃনমূল পযােয়র
�
েখলাধুলা এবং িবেনাদন

● তৃণমূেলর েখলাধুলা এবং �জম ও অবসরযাপেনর সুিবধা �দানকারীেদর
জন�

অিভজাত �ীড়ািবদ
অিভজাত �ীড়ািবদ (অথবা যারা েকানও সরকারী অিভজাত ে�াট� েস আেছন)
�িতেযািগতা এবং �িশ�েণর জন� েবিশ বড় েগা��েত িকংবা গৃহমেধ� সা�াৎ
করেত পাের। যিদ �েয়াজন হয় তাহেল তােদর েকাচ তােদর সে� থাকেত
পােরন, অথবা যিদ তারা 18 বছেরর েচেয় কম বয়সী হন তাহেল তােদর বাবা-মা
এবং অিভভাবক তােদর সে� থাকেত পােরন।

অে������য়া এবং সংযু� �রণীয় ঘটনা
অে������য়ােত অংশ�হেণ এখন েথেক আর 30 জেনর মেধ�ই সীিমত থাকার
বাধািনেষধ েনই। এই সংখ�া�ট িনভ�র করেব সামা�জক দূর� বজায় েরেখ েভনু��ট
কতজন েলাকেক জায়গা িদেত পারেব তার উপর।
�য়াত ব����টর পিরবার ও ব�ুবা�বেদর জন� অে������য়া হল এক�ট
���পূণ অনু
�
�ান এবং এ�ট েদখা েগেছ মহামািরর পুেরা সময় জুেড় অন�ান�
জীবনমুখী আচার অনু�ােনর েথেক অে������য়ার অনু�ান�েলােত সমেবত
হওয়ার সংখ�ার সীমা েবশী িছল।
সংযু� ধম�য়, িব�াস-িভি�ক বা �ৃিতচারণমূলক ইেভ��েলা, েযমন ওেয়কস,
ে�ান েস�টং এবং ছাই ছড়ােনা উপি�িত সেবা�
� 30 জন েলাকেক িনেয় চািলেয়
যাওয়া েযেত পার, এর মেধ� এখােন কমরত
� েকউ অ�ভ��
� নয়। �ৃিতচারণমূলক

অনু�ান�েলা এক�ট েকািভড- 19 সুরি�ত ইনেডার বা আউটেডার �ােন হেত
পাের যার মেধ� ব���গত বাগানও অ�ভ��
� ।
কেরানাভাইরাস মহামারী চলাকালীন সমেয় অে������য়া পিরচালনা করা বা
েসখােন উপি�ত থাকার িবষেয় িনেদ�শনা সরবরাহকৃত করা হেয়েছ।

িববাহ এবং িসিভল পাট� নারিশপ অনু�ান এবং
িরেসপশন
িবেয়, িসিভল পাট� নারশীপ অনু�ান বা িরিসপশেন সেবা�
� 30 জন অংশ�হণ
করেত পারেবন। কাজ করেছন এমন কাউেক এই সীমােত গণনা করা হেব না।
েছাট খাট িববাহ এবং িসিভল পাট� নারিশেপর ব�াপাের আরও এক�ট িনেদ� শনা
রেয়েছ।

জীবনধারেণর ���পূণ অনু
�
�ানসমূহ
জীবনধারেণর ���পূণ অনু
�
�ান েযমন ����য়ািনং বা বার/বাট িমটজবাহেতও
সবািধক
�
30 জন পয�
� েলাক উপি�ত থাকেত পারেব। কাজ করেছন এমন
কাউেক এই সীমােত গণনা করা হেব না।

উপাসনালয়
আপিন েকােনা এক�ট েসবার জন� উপাসনা করার �ােন েযাগ িদেত পারেবন।
ইনেডাের সািভ�স চলাকালীন সমেয়, আপনার 6 জেনর েচেয় েবিশ বড় েগা��েত
েমলােমশা করা উিচত নয়, তেব উপি�ত সকেল যিদ 2�ট পিরবােরর বাইেরর
েকউ না হয় তাহেল এ�ট ব�িত�ম (সােপাট� বাবল সেমত)। �প �েলার মেধ�
আপনােক সবসময় কেঠার সামা�জক দূর� বজায় রাখেত হেব।

আউটেডাের সািভ�স চলাকালীন সমেয়, আপনার 30 জেনর েচেয় েবিশ বড়
েগা��েত েমলােমশা করা উিচত নয়। আপনােক উপাসনা করার �ান�েলার
িনরাপদ ব�বহার িবষয়ক জাতীয় িনেদ� শনা েমেন চলেত হেব।

ে��ােসবা এবং দাতব� পিরেষবাসমূহ
ইনেডাের 6 জন েলাক বা 2�ট পিরবােরর িনধািরত
�
সীমার েচেয় েবিশ সংখ�ার
জমােয়ত বা আউটেডাের 30 এর েবশী েলাকজেনর জমােয়ত ে��ােসবামূলক
কাজ বা দাতব� েসবার উে�েশ� করা েযেত পাের।
আপনােক েকািভড-19) এর সময় ে��ােসবী সং�া� িনেদ� শনা�ট েমেন চলেত
হেব।

অন�ান� পিরি�িত েযখােন আপিন অেপ�াকৃত
বড় এক�ট েগা��েত সমেবত হেত পােরন
অেপ�াকৃত বড় সমােবেশর মােন হল ইনেডাের 6 জন েলাক বা 2�ট পিরবােরর
সীমার েবশী এবং আউটেডাের 30 এর েবশী েলাকজেনর জমােয়ত।
আপিন হয়েতা অেপ�াকৃত বড় েগা��েত সমেবত হেত পােরন:
● আপৎকালীন সহায়তা �দান করেত, এবং আঘাত বা অসু�তা এড়ােত,
বা �িতর ঝু ঁ িক েথেক বাঁচেত (ঘেরায়া িনযাতন
�
সহ )
● আইিন বাধ�বাধকতা�েলা পূরণ করেত
● বািড় েকনা, েবচা বা বদলােনার সে� স�িক�ত কমকা�
�
পিরচািলত
করার জন�

● েকািভড-সুরি�ত িবে�াভ বা ধমঘেট
�
অংশ�হণ করার জন� েযখােন
সংগঠক সম� �েয়াজনীয় সতক�তা অবল�ন কেরেছন, যার মেধ�
এক�ট ঝু ঁ িকর মূল�ায়ন পূরণ করা অ�ভ��
� রেয়েছ
● েযখােন এক�ট িনবাচেন
�
বা গণেভােট েভাট েদওয়ার উে�েশ�
যু��সংগতভােব �েয়াজনীয় হয় (েযমন ধ�ন েভাট গণনা বা আইিন
পযেব�কেদর
�
জন�)।

িনবাচেন
�
বা গণেভােট েকানও এক�ট িনিদ� � ফলাফেলর জন� �চার করেছন
এমন সকল েলাক, েকািভড-19 চলাকালীন সমেয় িনবাচন
�
এবং গণেভাট
স�িক�ত িনেদ� শনা অনুসাের বািড়-বািড় িগেয় তােদর �চােরর কমকা�
�
পিরচািলত করেত পােরন।
েফৗজদাির িবচার ব�ব�ার �ােন বা ইিমে�শন িডেটনশন েস�াের হওয়া
জমােয়েতর জন� আপিন েবিশ বড় েগা��েত সমেবত হেত পােরন।

যিদ আপিন িনয়ম ভােঙন
আপিন বৃহ�র �প�েলার সােথ েদখা করেল পুিলশ আপনার িব�ে� ব�ব�া
িনেত পাের। এর মেধ� রেয়েছ অৈবধ জমােয়ত ছ�ভ� করা এবং জিরমানা
(িনধািরত
�
জিরমানার িব�ি�) ধায করা।
�
�থম অপরােধর জন� আপনােক £200 এর িফ�ড েপনাি� েনা�টশ েদওয়া
েযেত পাের, পরবত� �িত�ট অপরােধর জন� যা ি��ণ হাের সেবা�
� £6,400
পয�
� হেব।
যিদ আপিন, আপনার পিরবােরর বাইের 15 জেনর েচেয় েবিশ বড় সংখ�ায়
উপি�ত েলােকর এক�ট হাউস পা�ট� র মতন েকানও �াইেভট ইনেডার জমােয়েত
যান তাহেল আপনার েথেক জিরমানা �েপ £800 েনওয়া েযেত পাের, এবং এর

পর আপনার �েত�ক�ট অপরােধর জন� ি��ণ জিরমানা েনওয়া হেব ও তার
সবািধক
�
সীমা হে� £6,400।
যিদ আপিন ইনেডাের 30 জেনরও েবিশ এবং আউটেডাের 50 জেনর েবশী
েলােকর এক�ট অৈবধ জমােয়েতর আেয়াজন কেরন বা আেয়াজন করায় সংি��
থােকন, তেব পুিলশ £10,000 জিরমানা ধায করেত
�
পাের।

েকয়ার েহাম পিরদশনসমূ
�
হ
আপিন কাউেক েকয়ার েহােম িভ�জট করেত যাে�ন নািক েসখানকার একজন
বািস�া বাইের কােরা সােথ েদখা করেত যাে�ন তার উপর িনভ�র কের আইন
িভ�।
েকয়ার েহােম িভ�জট করা
েকয়ার েহােমর একজন বািস�া িনয়িমত সেবা�
� পাঁচ জন িভ�জটর �হণ
করেত পােরন, একসােথ সেবা�
� 2 জন িভ�জটর বা একিদেন। িভ�জটরগণ
েভতের আসার পূেব তােদর
�
েকািভড-19 েটে�র ফলাফল েনেগ�টভ হেত হেব
পাশাপািশ সং�মণ িব�াের িবিধিনেষধ অনুসরণ করেত হেব। েকািভড-19 এর
সমেয় েকয়ার েহাম পিরদশন� করা িবষেয় িনেদ� িশকা েদখুন ।
েকয়ার েহােমর বাইের কম ঝঁু িকর িভ�জট
েকয়ার েহােমর বািস�া এক�ট কম ঝু ঁ িকর িভ�জেটর জন� বাইের েযেত চাইেল
েযমন, পােক� হাটেত যাওয়া, তারা েকয়ার েহােম িফের আসার পর তােদরেক 14
িদেনর েসলফ আইেসােলশেন থাকেত হেব না। েকািভড-19 এর সমেয় েকয়ার
েহােমর বাইের পিরদশন� করা িবষেয় বািস�া ও েকয়ার েহামেদর জন� িনেদ� িশকা
েদখুন ।

সােপােট� ড িলিভং এ অব�ানকারীেদর জন� আলাদা িনেদ� শনা আেছ।

সারা রােতর জন� বািড়র বাইের অব�ান করা
হিলেড আবাসন�েলা হয়ত আবােরা েখালা রাখা যােব। আপিন িনে�া� এক�ট
আবাসেন রা�� যাপন করেত পােরন:
● েহােটল / েবড এ� ে�কফা�
● ক�া�সাইট
● ক�ারাভান
● েবাট
● েসেক� েহাম
● অন�ান� আবাসন।

আপিন সেবা�
� 6 জেনর এক�ট �েপ বা আরও েবশী েলােকর সম�েয় গ�ঠত
�েপর সােথ হিলেডেত েযেয় রা��যাপন করেত পারেবন যিদ তারা সবাই 2�ট
পিরবােরর সদস� হয় (এর মেধ� সােপাট� বাবলও অ�ভ��
� ) যিদ না আইিন েকােনা
ব�িত�ম �েযাজ� হয়।
আপিন সেবা�
� 6 জেনর এক�ট �েপ বা আরও েবশী েলােকর সম�েয় গ�ঠত
�েপর সােথ রা��যাপন করেত পারেবন যিদ তারা সবাই 2�ট পিরবােরর সদস�
হয় (এর মেধ� সােপাট� বাবলও অ�ভ��
� )।
েহােটল ও অন�ান� অিতিথ আবাসেনর ব�াপাের আরও িনেদ� শনা উপলভ� রেয়েছ

ইংল�াে�র মেধ� �মণ করা

েযখােন স�ব আপনার উিচত আেগভােগ পিরক�না করা এবং িনরাপেদ �মণ
করা।
িনে�া� পূবসতক�
�
তা অবল�ন পূবক
� আপিন আেগভােগ পিরক�না করেত
পােরন এবং িনরাপেদ �মণ করেত পােরন।
● েযখােন স�ব পােয় েহেট বা সাইেকেল যাতায়াত ক�ন
● আেগ েথেকই পিরক�না ক�ন বা ব�� সময় এবং �ট এিড়েয় চলুন
● িনয়িমতভােব হাত েধােবন বা আপনার হাত স�ািনটাইজ করেবন
● গণপিরবহেন মুেখ আবরণী পের থাকুন, যিদ না আপিন অব�াহিত �া�
হন
● িন��ত ক�ন েয জায়গা�টেত ভােলাভােব বায়ু চলাচল কের। জানালা ও
দরজা খুেল িদন, বা �চ�র পিরমােণ বাতাস ঢ�কেত েদওয়ার জন�
অন�ান� পদে�প �হণ ক�ন।

আপিন অবশ�ই এক�ট ব���গত গািড় সেবা�
� 6 জেনর েবশী এক�ট দেলর
েলােকর সােথ েশয়ার করেবন না (যিদ না উপি�ত সবাই 2�টর েবশী বাসার
েলাকজন না হয়), যিদ না আপনার �মণ�টর জন� েকােনা অব�াহিত না থােক।
িনরাপেদ �মণ করা স�েক� অিতির� িনেদ� শনা রেয়েছ, যার মেধ� িনরাপেদ
গণপিরবহন ব�বহার করা স�েক� তথ� উি�িখত রেয়েছ।

যু�রােজ�, িরপাবিলক অব আয়ারল�া� এবং
চ�ােনল আইল�া�েসর মেধ� �মণ করা
ইংল�া� আসার জন� �মণ করা
কমন �ােভল এিরয়ার (যু�রােজ�, িরপাবিলক অফ আয়ারল�া�, জািস, � গ�� �
এবং আইল অফ ম�ান) িবিভ� অংশ েথেক ইংল�াে� �েবশ করার ে�ে�
িবিধিনেষধ থাকেত পাের।
�মেণর েকানও ব�ব�া করার পূেব আপনার
�
েদেখ েনওয়া উিচত েয আপিন েয
জায়গা েথেক �মণ করেত চান েসখােন েকান-েকান বাধািনেষধ িবদ�মান
রেয়েছ।
কমন �ােভল এিরয়া (যু�রােজ�, িরপাবিলক অফ আয়ারল�া�, জািস, � গ�� এবং
�
আইল অফ ম�ান) েথেক �মেণর অনুমিত থাকেল আপিন ইংল�াে� �েবশ
করার পর আপনােক েকায়ািরি�েন থাকেত হেব না। আপিন যিদ ইংল�াে�
আেসন, তাহেল আপনােক অবশ�ই সম� করণীয় এবং বজ�নীয় বাধািনেষধ
অনুসরণ করেত হেব।
ইংল�া� েথেক �মণ করা
কমন �ােভল এিরয়ার (যু�রােজ�, িরপাবিলক অফ আয়ারল�া�, জািস, � গ�� �
এবং আইল অফ ম�ান) িবিভ� অংেশ ইংল�াে� েথেক �েবশ করার ে�ে�
িবিধিনেষধ থাকেত পাের। যু�রােজ�র অন�ান� অংশ, িরপাবিলক অফ
আয়ারল�া�, জািস, � গ�� এবং
�
আইল অফ ম�ান-এ যাওয়ার জন� আপিন
ইংল�া� েথেক �মণ করার ে�ে� আপনার স�ত েকান কারণ েদখােত হেব না।
�মেণর েকানও ব�ব�া করার পূেব আপনার
�
েদেখ েনওয়া উিচত েয আপিন েয

জায়গা েথেক �মণ করেত চান েসখােন েকান-েকান বাধািনেষধ িবদ�মান রেয়েছ
িকনা।
নদ�ান �আয়ারল�া� েথেক বা েসখােন �মণ করা
নদ� ান আয়ারল�াে�
�
�মণ করেত আসা বা নদ� ান আয়ারল�াে�র
�
বাইের �মণ
করেত যাওয়ার ব�াপাের েকান বাধািনেষধ েনই আপিন যিদ ইউেক েথেক বা
কমন �ােভল এিরয়া েথেক �মেণ আেসন (িরপাবিলক অফ আয়ারল�া�, জািস, �
গ�� এবং
�
আইল অফ ম�ান)। কমন �ােভল এিরয়ার িবিভ� অংেশ নদ�ান �
আয়ারল�া� েথেক �েবশ করার ে�ে� িবিধিনেষধ থাকেত পাের। যু�রােজ�র
অন�ান� অংশ, জািস, � গ�� এবং
�
আইল অফ ম�ান, িরপাবিলক অফ আয়ারল�া�
-এ যাওয়ার জন� আপিন নদ� ান আয়ারল�া�
�
েথেক �মণ করার ে�ে� আপনার
স�ত েকান কারণ েদখােত হেব না। �মেণর েকানও ব�ব�া করার পূেব আপনার
�
েদেখ েনওয়া উিচত েয আপিন েয জায়গায় �মণ করেত চান েসখােন েকানেকান বাধািনেষধ িবদ�মান রেয়েছ িকনা। নদ�ান আয়ারল�াে�
�
�মণ বা বাইের
আসার ব�াপাের িনেদ� শনা�ট পরামশ �দান
�
কের যার মেধ� রেয়েছ যিদ রােত
থাকা হয় তাহেল এক�ট েরিপড ল�ােটরাল ে�া েট� করা িবষয়ক শত�ািদ।
�টল�াে� �মণ করা বা েসখান েথেক আসা
��টশ কেরানাভাইরােসর িবিধিনেষধ অনুযায়ী আপিন �টল�া� এবং �টল�া� ও
ইংল�া�, ওেয়লস, নদ� ান আয়ারল�া�,
�
চ�ােনল আইল�া�, বা আইল অফ ম�ােনর
মেধ� িনয়�ণ ছাড়াই �মণ করেত পারেবন। �টল�া� এবং পৃিথবীর অন�ান�
েদেশর মেধ� �মেণর ে�ে� িনয়�ণ বহাল থাকেব। �টল�া� েথেক �মণ করা
বা �টল�াে� �মণ করেত আসার ব�াপাের আরও িনেদ� শনা রেয়েছ।

ওেয়লেস �মণ করা বা েসখান েথেক আসা
ওেয়লেস �মণ করেত আসা বা ওেয়লেসর বাইের �মণ করেত যাওয়ার ব�াপাের
েকান বাধািনেষধ েনই আপিন যিদ ইউেক েথেক বা কমন �ােভল এিরয়া েথেক
�মেণ আেসন (িরপাবিলক অফ আয়ারল�া�, জািস, � গ�� এবং
�
আইল অফ
ম�ান)। কমন �ােভল এিরয়ার িবিভ� অংেশ ওেয়লস েথেক �েবশ করার ে�ে�
িবিধিনেষধ থাকেত পাের। যু�রােজ�র অন�ান� অংশ, জািস, � গ�� এবং
�
আইল
অফ ম�ান, িরপাবিলক অফ আয়ারল�া� -এ যাওয়ার জন� আপিন ওেয়লস
েথেক �মণ করার ে�ে� আপনার স�ত েকান কারণ েদখােত হেব না। �মেণর
েকানও ব�ব�া করার পূেব আপনার
�
েদেখ েনওয়া উিচত েয আপিন েয জায়গায়
�মণ করেত চান েসখােন েকান-েকান বাধািনেষধ িবদ�মান রেয়েছ িকনা।
ওেয়লেসর �মণ বা বাইের আসার ব�াপাের িনেদ� শনা�ট পরামশ �দান
�
কের ।

আ�জ�ািতক �মণ
ইংল�া� েথেক আ�জ�ািতক েকান �ােন �মণ করা
আ�জ�ািতক গ�েব� �মেণর জন� ইংল�া� েছেড় েযেত আর েকান িবিধিনেষধ
েনই, তেব পাবিলক েহলথ ইউেকেক সুরি�ত রাখেত এবং ভ�া��ন েরাল
আউেটর জন� আপনার উিচত হেব না লাল বা আ�ার তািলকায় থাকা েদশ ও
অ�ল �মণ করা।
আপনার গ�ব��ল যিদ িনে�া� এক�ট েদশ বা অ�ল হয় তাহেল আপনার
উিচত ৈবেদিশক, কমনওেয়লথ ও উ�য়ন দ�েরর (এফিসিডও) �মণ পরামেশর�
িনয়ম-কানুন েদখা। আপিন পূেব িভ�জট
�
কেরেছন এমন এক�ট �ােন িফের
আসেলও আপনার এ�ট করা উিচত।
ইউেকর বাইের েথেক ইংল�াে� �মণ করেত হেল

ইংল�াে� আসা সকল িভ�জটেরর ে�ে� কেরানাভাইরােসর বাধািনেষেধর আইন
�েযাজ� হেব।
িবেদশ েথেক ইংল�াে� আসার পর আপনার জন� অবশ�ই করনীয় েকান�ট েস�ট
িনভ�র করেব আপিন এেদেশ আসার পূেব েশষ
�
10 িদন েকাথায় িছেলন তার
উপর।
যারা ইংল�াে� �মণ করার পিরক�না করেছন তােদর সবাইেক অবশ�ই
ইউেকেত �েবেশর িনেদ� শনা েমেন চলেত হেব।
তািলকায় থাকা েকান েদশ�ট েথেক আপিন �মণ করেছন এবং আপনার করনীয়
কী েস�ট েজেন িনন।
ইংল�াে� িভ�জটর বা েবড়ােত আসা েলাকজন ও িবেদশী নাগিরকেদর
জন� পরামশ �
িবেদশী নাগিরকরা জাতীয় বাধািনেষেধর আওতাধীন।
আপিন যিদ ইউেক �মেণ এেস থােকন, তাহেল আপিন েদেশ িফের েযেত
পােরন। আপনার গ�ব��েল েকােনা িবিধিনেষধ আেরািপত রেয়েছ িকনা েসই
ব�াপাের আপনােক েখাঁজ িনেত হেব।

বািড় বদলােনা

আপিন বািড় বদলােত পারেবন।
এে�ট এবং েল�টং অ�ােজ� এবং িরমুভ�াল ফাম�েলা
�
কাজ করা চািলেয় েযেত
পারেব। আপিন যিদ বািড় বদলােত চান, তেব আপিন বািড় েদখেত েযেত
পারেবন।
িনরাপেদ বািড় বদলােনার জাতীয় িনেদ�শনা, েমেন চলুন, যার মেধ� সামা�জক
দূর� বজায় রাখা, সেতজ বায়ু আসেত েদওয়া, এবং েফস কভািরং পরার পরামশ �
অ�ভ��
� রেয়েছ।

আিথক
� সহায়তা
আপিন েযখােনই থাকুন না েকন, আপিন আিথক
� সহায়তা েপেত স�ম হেত
পােরন।
ব�বসায় সহায়তা এবং আিথক
� সহায়তা যিদ আপিন কেরানাভাইরাস-এর কারেণ
কাজ চ��ত হন স�িক�ত অিতির� তথ� েদখুন।

ব�বসা এবং েভনু�
আরও েভনু� েখালা রাখার অনুমিত �দান করা হেয়েছ। আপিন ইনেডাের িভ�
িভ� পিরবােরর 6 জেনর এক�ট �েপ অথবা সেবা�
� 2�ট পিরবােরর েয েকােনাও
সংখ�ক সদেস�র এক�ট �েপ সা�াৎ করেত পােরন, এর মেধ� সােপাট� বাবল
অ�ভ��
� ।
সামা�জক দূর� বজায় স�িক�ত শত�াবলীসহ, েকািভড-িনরাপদ িনয়মাবলীেক
কম�েল,
�
এবং ব�বসা ও সাবজনীন
�
�ান�েলােত �েয়াগ কের েযেত হেব।
ব�বসা এবং েভনু� েয�েলা এখন েখালা থাকেত পারেব

হসিপটািল�ট েভনু��েলার ইনেডার �ান�েলা (ক�ােফ, েরস্ট�ের�, বার, পাব,
েসাশ�াল �াব, �ােবর েভতেরর সদস� সেমত) েখালা রাখা যােব। েয েকােনা
�ােন অ�ালেকাহল েবচােকনা করা হেল �াহকেদরেক েস�ট অড�ার করেত হেব,
তােদরেক েস�ট েদওয়া হেব এবং েসখােন বেস তা েখেত/পান করেত হেব
(“েটিবল সািভ�স”) েভনু��েলা ধূমপােনর সােথ সংি�� �জিনষপ� সরবরাহ
করেত পারেব না েযমন েসখােন বেস ধূমপােনর জন� িশশা পাইপ।
ইনেডার িবেনাদনমূলক েভনু� েযমন িবে�া হল, েবািলং অ�ািলস, এবং ক�ািসেনা
েখালা রাখা যােব, পাশাপািশ আউটেডার আকষেণর
�
ইনেডার অংশ েযমন িথম
পাক� এবং �াণী আকষণ।
� আউটেডার ও ইনেডার পারফরেম� েভনু� েযমন
িসেনমা ও িথেয়টারও েখালা রাখা যােব।
চাই�েকয়ার পিরেষবা এবং সুপারভাইজড কমকা�
�
আেয়াজেন েযাগ� ব�বসা
বািণজ� এখন বা�ােদর জন� এসব কমকাে�র
�
আেয়াজন করেত পারেব (এর
মেধ� অ�ভ��
� রেয়েছ ে�াট� স) পিরি�িত যাই েহাক না েকন। ইনেডার ে�
েস�ার ও �ান�েলাও েখালা রাখা যােব।
ব�বসা এবং েভনু� েয�েলা অবশ�ই ব� রাখেত হেব
সামা�জক েযাগােযাগ কম করার জন� িকছ�-িকছ� ব�বসা �িত�ান েযমন নাইট
�াব অবশ�ই ব� থাকেত হেব অথবা তােদরেক পণ� এবং পিরেষবািদ সরবরাহ
করার িবষেয় �েযাজ� িবিধিনেষধ অনুসরণ করেত হেব।
ইংল�াে�র ব�বসা �িত�ান ও েভনু�র িবিধিনেষেধর ব�াপাের আরও িনেদ� শনা
রেয়েছ েযখােন ব�াখ�া করা হেয়েছ েয আমরা ধাপ 4 এ েকান েকান িবিধিনেষধ
িশিথল করেবা েস�ট যা হেব ইেভ� িরসাচ� ে�া�াম, সামা�জক দূর� বজায় রাখা
ও েকািভড-��াটাস সা�ট� িফেকশন পযােলাচনার
�
উপর।

�া��েসবা এবং সরকারী পিরেষবাসমূহ
এনএইচএস এবং িচিকৎসা েসবা েখালা আেছ, যার মেধ� রেয়েছ:
● েড�াল সািভ�স
● অপ�টিশয়ান
● অিডওল�জ সািভ�স
● কাইেরাপিড
● কাইেরা��া�র
● অি�ওপ�াথ
● অন�ান� িচিকৎসা বা �া�� েসবা, যার মেধ� রেয়েছ মানিসক �া��
স�িক�ত েসবা

এনএইচএস অব�াহতভােব িনরাপেদ জ�ির এবং অ-জ�ির পিরেষবা
সরবরািহত করা চািলেয় যাে�। এটা জ�রী েয েকউ মেন কের েয তােদর
েকােনা ধরেণর িচিকৎসার �েয়াজন তারা েযন এিগেয় এেস সহায়তা চায়।
েবিশরভাগ সরকারী পিরেষবা অব�াহতভােব চলেত থাকেব। এেত অ�ভ��
�
রেয়েছ:
● জবেস�ার �াস সাইটস
● েকাট� এবং �েবশন পিরেষবাসমূহ
● িসিভল ের�জে�শন অিফসসমূহ
● পাসেপাট� এবং িভসা পিরেষবাসমূহ
● অপরােধর �িত��েদরেক সরবরাহ করা পিরেষবাসমূহ
● বজ�� বা িরসাইেকল েক�সমূহ
● এমও�ট করােনা

�াইিভং েলস� এবং �াইিভং েশখা
�াইিভং েট� এবং �াইিভং েলস� আবারও �� করা েযেত পাের।
কেরানাভাইরােসর সময় কীভােব �াইিভং েশখা যােব েস ব�াপাের আরও
িনেদ� শনাউপল� রেয়েছ।
আপিন আবারও �� করেত পারেবন:
● কার �াইিভং েলস�
● কার এবং ে�লার �াইিভং েলস�
● লাজ� �ড েভিহেকল (এল�জিভ) ে�িনং
● �াইিভং ইন�া�র ে�িনং

িনে�া� ধরেণর েট��েলা আবার �� করা যােব:
● িথওির েট�
● েমাটরসাইেকল েট�
● এল�জিভ �াইিভং েট�
● কার এবং ে�ইলর �াইিভং েট�

