কররোনোভোইরোস (COVID-19)-এর
ননরদে নিকো
BENGALI / বাাংলা
এই পরোমিে হল NHS স্বোস্থ্য পরোমিে এবং তথ্য নভনিক, আর এই পরোমিে যুক্তরোরযয সকরলর যনয,
তোরদর আনদ দদি যোই দহোক।

সংস্করণ 8 [15.12.2020]

বিষয়িস্তু
কররোনোভোইরোস (COVID-19) নক এবং নকভোরব ননরোপরদ থ্োকরত হরব?
আপনোর যনদ উপসর্ে দদখো দদয় তোহরল নক কররবন?
সম্ভোবয কররোনোভোইরোস (COVID-19) সংক্রমণ থ্োকো পনরবোররদর যনয নবনিন্নতোর ননরদে নিকো
কত নদন আলোদো থ্োকোর ননরদে নিকো অনুসরণ কররত হরব?
কখন NHS 111-এর সোরথ্ দযোর্োরযোর্ কররত হরব?
কীভোরব NHS 111-এর সোরথ্ দযোর্োরযোর্ কররত হরব?
আপনোর অনভবোসন নস্থ্নত সম্পরকে আপনন নিনিত হরল কী কররবন?
কররোনোভোইরোস (COVID-19) ছডোরনো বন্ধ করোর যনয কী কররত হরব?

কররোনোভোইরোস (COVID-19) নক এবং নকভোরব ননরোপরদ থ্োকরত হরব?
Covid19 একটি নতু ন অসুখ যো আপনোর লোংর্স্, শ্বোসনোলীর এবং অনয
অরের ক্ষনত কররত পোরর। এটি কররোনোভোইরোস নোমক একটি ভোইরোস দথ্রক
হয়।

আপনন ননরোপরদ থ্োকরত পোররন দসই সব মোনুরের সোরথ্ িোরীনরক সংস্পিে
হ্রোস করর যোরদর সোরথ্ আপনন বসবোস কররন নো, এবং অপনরহোযে
স্বোস্থ্যনবনির বযবস্থ্ো অনুসরণ করর যতটো সম্ভব কররোনোভোইরোরসর নবস্তোর
বন্ধ করোর যনয। সকল বয়রসর মোনুে এর অির্েত-আপনোর দকোনও উপসর্ে
বো অনয অসুখ নো থ্োকরলও।

গণপবিিহন িযিহাি কিা: আপনোর যতটো সম্ভব পোবনলক ট্রোন্সরপোটে
বযবহোর এনডরয় িলো উনিত এবং তোর পনরবরতে সোইরকল, হোাঁটো বো ড্রোইভ
করোর দিষ্টো করো উনিত। আপনোর যনদ র্ণ পনরবহণ বযবহোর করোর
প্ররয়োযন হয়, তোহরল সব দিরয় দবনি নভরডর সময় এনডরয় িলরত হরব এবং
িোরীনরক দূরত্ব বযোয় রোখরত হরব। আপনোরক অবিযই র্ণপনরবহরণ একটি
মুরখর আবরণ পররত হরব। আপনন অবিযই এই ননরদে নিকো দমরন িলরবন, নো
মোনরল আপনোরক যনরমোনো নদরত হরত পোরর।

কাজ চাবিযয় যাওয়া: আপনোর উনিত, সম্ভব হরল, বোনড দথ্রক কোয
িোনলরয় যোওয়ো। আপনোরক যনদ কোরয দযরত হয় তোহরল প্রথ্রম পরীক্ষো করুন
দয আপনোর বোনডর সদসযরদর দযন উপসর্ে নো থ্োরক। কোররো যনদ উপসর্ে নো
থ্োরক তোহরল আপনন কোরয দযরত পোররন, এই িরতে দয আপনন 2 নমটোর
িোরীনরক দূরত্ব বযোয় রোরখন এবং প্রোয়ই হোত দিোন এবং সযোননটোইয
কররন। আপনন আপনোর ননরয়োর্কতে োর কোরছ আপনোর কমেস্থ্রল ননরোপিোর
বযবস্থ্ো এবং বযনক্তর্ত সুরক্ষোমূলক সরঞ্জোম উপলভয আরছ নক নো তো সম্পরকে
যোনরত পোররন।
পুনলি, এবং দসনোবোনহনী যন-স্বোস্থ্য বযবস্থ্ো বলবত করোর যনয এবং ঝুাঁ নকপূণে
মোনুেরদর কোরছ খোবোর ও আবিযক নযননসপত্র দপ াঁরছ দদওয়োর দক্ষরত্র এক
ভূ নমকো পোলন কররত পোরর।

আপনি নিরাপদে থাকার জিয আপিার স্মার্ট ফ াদি একটি আদেেি ডাউিদ াড
করদে পাদরি। আপনি যনে এমি অিয ফকাদিা অযাপ েযেহারকারীর ঘনিষ্ঠ
সংস্পদশট আদসি, যার কদরািাভাইরাদসর পরীক্ষায় পনজটিভ
পাওয়া ফেদে,
োহদ অযাপটি আপিাদক সেকট কদর ফেদে। আর আপিার পরীক্ষার
যনে
পনজটিভ হয়, ফসই ফক্ষদে আপিার সংস্পদশট আসা ফয সক মািু ষদক আপনি
অিযথায় হয়ে উদপক্ষা করদেি, োদের সিাক্ত করদে এটি সাহাযয করদে
পাদর, েদে এটি আপিার েথযদক ফোপিীয় ও পনরচয়নেহীি রাখদে।
আপনি যনে ইং যান্ড ও ওদয় দস থাদকি, োহদ

NHS COVID-19 App

ডাউিদ াড করুি। 16 েেদরর ফেনশ েয়দসর ফয কারও জিয অযাপটি উপ ভয।
11 টি ভাষায় আরও েদথযর জিয:
https://covid19.nhs.uk/information-and-resourcestranslated.html

আপনি যনে স্কর্ যাদন্ড থাদকি, োহদ আপনি Protect Scotland App
ডাউিদ াড করদে পাদরি। 16 েেদরর ফেনশ েয়দসর ফয কারও জিয অযাপটি
উপ ভয। আরও েদথযর জিয: https://www.protect.scot/
আপনি যনে উত্তর আয়ার যাদন্ড থাদকি, োহদ আপনি StopCOVID NI
Proximity App

ডাউিদ াড করদে পাদরি। 11 েেদরর ফেনশ েয়দসর ফয

কারও জিয অযাপটি উপ ভয। আরও েদথযর জিয:
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19stopcovid-ni-proximity-app

আপনার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাক্ষে স্থানীয় লকডাউক্ষনর ননয়ম জেক্ষন ননন যা আপনার জেক্ষে প্রক্ষযােয হক্ষর্ পাক্ষর।

ইংলযাক্ষে,

https://www.gov.uk/government/publications/coronaviruscovid-19-meeting-with-others-safely-social-distancing

স্কটলযাক্ষে,

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19protection-levels/

ওক্ষয়লক্ষে,

https://sanctuary.gov.wales/covid-19

উত্তর আয়ারলযাক্ষে,

https://www.health-ni.gov.uk/publications/guidanceaccompany-health-protection-coronavirus-restrictions-no2-regulations-northern-ireland-2020

আপনাি যবি উপসগগ দিখা দিয় তাহযি বক কিযিন?
আপনোর:
•

তোপমোত্রো দবনি হরল - আপনোর বুরক বো নপরে হোত নদরল র্রম লোর্রল, বো

•

একটি নতু ন অনবরত কোনি হরল - এর মোরন আপনন বোরবোর কোিরত শুরু
কররল, অথ্বো

•
স্বোদ বো ঘ্রোরণর দক্ষরত্র আপনোর স্বোভোনবক দবোি হোনররয় দর্রল বো তোর পনরবতে ন
হরল (অযোরনোসনময়ো) - আপনন দকোনও নকছু র ঘ্রোণ বো স্বোদ নো দপরল, অথ্বো নযননরসর ঘ্রোণ
বো স্বোদ স্বোভোনবরকর দথ্রক আলোদো হরল

যে োড়াোনড় সম্ভে আপিাদক এই পেদক্ষপগুন অেশযই অিু সরণ করদে হদে:

স্ব-বিবিন্নতা: অিত 10 নদরনর যনয
বোনডরত থ্োকুন এবং সম্ভািয
কযিানাভাইিাস সংক্রমযণ আক্রান্ত
পবিিািযিি জনয বিবিন্নতাি

উপসর্েগুনল হওয়োর প্রথ্ম পোাঁি নদরনর মরিয
কযিানাভাইিাযসি জনয পিীক্ষা কিান:
দয দকউ যনদ উপসর্েগুনল থ্োরক, তোরদর
ভোইরোস ররয়রছ নকনো যোনোর যনয নবনোমূরলয

বনযিগ বিকা অনুসিণ করুন। আপনোর
পনরবোররর অনয দকউ অথ্বো যোরদর আপনোর
সোরথ্ ঘননষ্ঠ দযোর্োরযোর্ নছল তোরদর অবিযই
ননরযরদর নবনিন্ন রোখরত হরব 10 নদরনর

পরীক্ষো করোরনো যোরব। পরীক্ষো করোরনোর দুটি

যনয।

পোররন। আপনন আপনোর পরীক্ষোর ফলোফল
দটক্সট দমরসয, ইরমইল অথ্বো দফোন করলর

উপোয় আরছ। আপনন হয় দসখোরন থ্োরকন
দযখোরন পরীক্ষোটি সরবরোহ করোরত পোররন
অথ্বো আপনন একটি দটস্ট সোইরট দযরত

দ্বোরো পোরবন।

https://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test -এ যোন একটি
পরীক্ষো বুক কররত অথ্বো অনলোইরন দসটিরক অর্েোর করোর যনয
আপনোর যনদ অনলোইন অযোরক্সস নো থ্োরক তোহরল ইংিযান্ড, ওযয়িস এবং
উত্তি আয়ািিযাযন্ড 119 অথ্বো স্কটলযোরে 0800 028 2816 কল করুন।

যবি পিীক্ষাি ফিাফি দনবতিাচক হয়:
আপনন যনদ সুস্থ্ অনুভব কররন এবং আপনোর
আর উপসর্েগুনল নো থ্োকরল আপনন স্বনবনিন্নতো বন্ধ কররত পোররন। আপনোর
পনরবোররর অনয সদসযরো অথ্বো যোরদর
আপনোর সোরথ্ ঘননষ্ঠ দযোর্োরযোর্ আরছ
তোরোও স্ব-নবনিন্নতো বন্ধ কররত পোররন।

যবি পিীক্ষাি ফিাফি যবি ইবতিাচক
হয়: আপনোরক আপনোর বোনক দি-নদরনর স্বনবনিন্নতো সম্পূণে কররত হরব এবং আপনোর
পনরবোররর সকরল বো যোরদর আপনোর সোরথ্
ঘননষ্ঠ দযোর্োরযোর্ নছল তোরদর ননরযরদর
বোনক থ্োকো 10 নদরনর স্ব-নবনিন্নতো িোনলরয়
দযরত হরব।
আপনোর এলোকোর দট্রনসং পনররেবো আপনোর
সোরথ্ দযোর্োরযোর্ কররব ভোইরোরসর আরও
ছডোরনো বন্ধ কররত আপনোর সোহোযয
িোওয়োর যনয। তোরো আপনোরক নযরেস
কররব আপনন দকোথ্োয় নছরলন এবং কোর
সোরথ্ আপনোর ঘননষ্ঠ দযোর্োরযোর্ নছল। এটি
অপনরহোযে ননিেোরণ করোর যনয দয কোর স্বনবনিন্ন হওয়ো এবং বোনডরত 10 নদন বো তোর
দবনি সমরয়র যনয থ্োকো প্ররয়োযন।

অনতনরক্ত তরথ্যর যনয
স্কর্ যাদন্ড, https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protectcoronavirus-service/
উত্তর আয়ার যাদন্ড, https://www.publichealth.hscni.net/publications/test-trace-protect-step-stepguide-and-translations

সম্ভোবয কররোনোভোইরোস সংক্রমণ থ্োকো পনরবোররদর যনয নবনিন্নতোর ননরদে নিকো

কোরয, স্কু রল, র্োক্তোরখোনোয়, ফোরমেনস
বো হোসপোতোরল যোরবন নো

বোথ্রুরম আলোদো সরঞ্জোম বযবহোর
করুন, অথ্বো বযবহোর করোর পরর
িুরয় দফলুন

অনয মোনুেরদর
সংস্পরিে আসরবন নো

খোবোর এবং ওেুি ননরযর কোরছ
আননরয় ননন

অনতনথ্রদর সম্পরকে ননরদে নিকো অনুসরণ
করুন

একিা ঘুমান, সম্ভি হযি

বনয়বমত আপনাি হাত ধুযয়
দফিুন

প্রচু ি জি পান করুন

আপনাি উপসযগগ ি জনয
পযািাবসটামি বনন

আপনন অবিযই এই ননরদে নিকো দমরন িলরবন, নো মোনরল আপনোরক যনরমোনো নদরত হরত পোরর।
এখোরন অনতনরক্ত যোনুন: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance

কত দিন আলািা থাকার দনর্িে দিকা অনু সরণ করর্ত হর্ে?
• আক্রোি বযনক্তর বোনডরত থ্োকো উনিৎ এবং অিত 10 নদন আলোদো থ্োকো উনিৎ।
• আপনন অনয মোনুেরদর সোরথ্ বোস কররল, তোরদর বোনডরত থ্োকো উনিৎ এবং আলোদো থ্োকো উনিৎ অিত 10
নদরনর যনয, যোরত সংক্রমণ বোনডর বোইরর নো ছডোয়।
• নকন্তু, আপনোর বোনডর দকউ আক্রোি হরল, ওনোর বোনডরত থ্োকো উনিৎ এবং আলোদো থ্োকো উনিৎ 10 নদরনর
যনয, উপসর্ে শুরু হওয়োর তোনরখ দথ্রক। উনন 10 নদরনর দবনি বোনডরত থ্োকরলও।
• আপনন অনয কোরুর সোরথ্ বোস কররল যোর বয়স 70 বছররর দবনি এবং দীঘেকোলীন অসুখ আরছ, উনন র্ভে বতী
হরল বো ওনোর দরোর্ প্রনতররোি বযবস্থ্ো দুবেল থ্োকরল, ওনোরক 10 নদন অনযত্র রোখোর দিষ্টো করুন।

কখন NHS 111-এর সোরথ্ দযোর্োরযোর্ কররত হরব?
• আপনন এত অসুস্থ্ দবোি কররন দয আপনন সোিোরণত যো কররতন তো কররত পোররন নো, দযমন টিনভ দদখো, দফোন
বযবহোর করো, বই পডো বো নবছোনো দথ্রক নোমো
• আপনোর মরন হয় আপনন বোনডরত ননরযর উপসর্ে সোমলোরত পোররবন নো
• আপনোর অবস্থ্োর অবননত হরল

কীভোরব NHS 111-এর সোরথ্ দযোর্োরযোর্ কররত হরব?
এর পরর কী কররত হরব যোনোর যনয আপনন NHS 111 অনলোইন কররোনোভোইরোস পনররেবো (https://111.nhs.uk/covid-

19) বযবহোর কররত পোররন। অনলোইন পনররেবো বযবহোর কররত নো পোররল আপনন 111 নম্বরর কল্ কররত পোররন
(এই নম্বরর নবনোমূরলয কল্ করো যোয়)। সব প্ররের উিরর বোরর বোরর “হযোাঁ” বরল আপনন আপনোর ভোেোর যনয একযন
দদোভোেী দপরত পোররন।

আপনোর অনভবোসন নস্থ্নত সম্পরকে আপনন নিনিত হরল কী কররবন?
অনুমনত ছোডো UK-দত বসবোস করো দয দকোন বযোনক্ত সহ ইংিযাযন্ডি ববরদনিক অনতনথ্রদর দথ্রক অরথ্ের দোবী
করো হরব না:
•

কররোনোভোইরোরসর যনয পরীক্ষো করোরনোর যনয (পরীক্ষোয় যনদ যোনো যোয় আপনোর কররোনোভোইরোস দনই, তোর
সরত্বও)

•

কররোনোভোইরোরসর নিনকৎসোর যনয - নকন্তু যনদ আপনন নিনকৎসো শুরু কররন এবং পরীক্ষোর পরর যোনো যোয় দয
আপনোর কররোনোভোইরোস দনই, তোহরল পরীক্ষোর পরর দয দকোরনো নিনকৎসোর যনয আপনোর কোছ দথ্রক অরথ্ের
দোবী করো হরত পোরর

•

দয নিশুরদর মোনিনসরস্টম ইনরেরমটনর নসররোম হয় তোরদর নিনকৎসো করো

দকবল COVID-19 এর পরীক্ষো এবং নিনকৎসোর যনয দকোন অনভবোসন পরীক্ষোর প্ররয়োযন দনই।

কররোনোভোইরোরসর সংক্রমণ ছডোরনো বন্ধ করোর যনয কী কররত হরব?
•

আপনন অবিযই বোরংবোর সোবোন ও যল নদরয় 20 দসরকে িরর আপনোর হোত দিোরবন

•

সতকে এবং ননরোপদ থ্োকোর নবেরয় পরোমিে দমরন িলুন

•

আপনন দকোথ্োয় থ্োরকন তোর ওপর ননভে র করর মুরখর আবরণ পরোর সম্পনকে ত পরোমিে দমরন িলুন এবং আপনন
বসবোস কররন নো এমন মোনুরের দথ্রক 2 নমটোর িোরীনরক দূরত্ব বযোয় রোখোর ননরদে ি অনুসরণ করুন।

অনতনরক্ত তরথ্যর যনয
•

NHS ননরদে নিকো https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

•

WHO-র ননরদে নিকো: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

