িশি ং এর ব াপাের িনেদশনা
অেনক লাকজন এত বশী রােগ ভু গেছন য তারা যিদ কেরানাভাইরােস ( কািভড -১৯)
আ া হন তাহেল তােদর অসু হেয় পড়ার উ ঝুঁ িক রেয়েছ। িশি ং মােন হল অন ান
লাকজেনর সােথ যাগােযাগ সীিমত করা। আপনােক যিদ িশি ং এ থাকেত হয় তাহেল
আপনার ডা ার ইিতমেধ আপনােক িচ িলেখ স জািনেয় িদেয়েছন। তেব, আগামী ১লা
আগ থেক অিধকাংশ লাকজেনর জন িশি ং এ থাকার আর দরকার নই। তেব,
এখােনর এই তািলকা েত থাকা এক বা একািধক রােগ যিদ কউ ভু েগন তাহেল তােক
িশি ং এ যেত হেব।
িডেমনিশয়া থাকা লাকেদরেক তািলকা েত অ ভু করা হয়িন। তেব, তথ মােণ দখা
যায় য িডেমনিশয়া থাকা লাকজন কেরানাভাইরােস আ া হবার উ ঝুঁ িকেত রেয়েছন।
এজন িশি ং এর িনেদশনা মেন চলেল কােজ লাগেত পাের।
আপিন যিদ পূেব িশি ং কের থােকন তাহেল আপনার উিচত হেব িনে া
চলা অব াহত রাখাঃ

িনেদশনা

মেন

● ২০ সেক পয ঘন ঘন আপনার হাত ধােবন;
ােন আপনার মুখ ঢেক রাখেবন; এবং
● দাকানপাট ও অন ান সীমাব
● আপনার বাসার বাইের অন লাকজেনর সােথ সা ােতর সময় এেক অেন র মেধ ২
িমটার দূর বজায় রাখেবন। (৬ ফু ট বা এক ডাবল বেডর সাইেজর সম পিরমাণ
জায়গা)
এখন কী হেব?
আপিন ন াশনাল িশি ং এর কাছ থেক আর ি ফু ড পােসল, ঔষধ সরবরাহ ও াথিমক
পিরচযা সবা পােবন না। তেবঃ
● ানীয়
ােসবক সহায়তার ব াপাের জানেত আপিন আপনার ানীয় কাউি েলর
সােথ কথা বলেত পােরন;
● আপিন এখনও সি পশন, িনত েয়াজনীয় িজিনষপ এবং খাবার দাবার িকনেল
 লাি য়ার রসপ ারেদর মাধ েম ডিলভাির পেত পােরন।
স েলা NHS ভ
● সুপারমােকট ডিলভািরর জন আপিন এখনও অ ািধকার িভি েত এক
ট পেত
পােরন (যিদ আপিন পূেব ি ফু ড পােসেলর জন িনব ন কের থােকন)।
আপিন এখন কী করেত পারেবন?
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বতমােন আপনার িশি ং এ থাকার পরামশ মেন চলার দরকার নই সুতরাং আপিন
য েলা করেত পারেবন তাহলঃ
কােজ যাওয়া যত ণ পয আপনার কম ল কািভড সুরি ত র
 েয়েছ, তেব যখােন
স ব আপিন বাসা থেক কাজ করা চািলেয় যােবন।
● আপিন যত খুশী চান বাইের যেত পারেবন, তেব অন েদর সােথ আপিন এখনও সব িন
পযােয়র যাগােযাগ র া করার চ া করেবন;
● সুপারমােকট, পাব ও দাকানপােট যােবন তেব স ব হেল অন েদর থেক ২ িমটার দূর
বজায় রাখেবন ( ৬ ফু ট বা এক ডাবল বেডর সাইেজর সমান);
● আপনার বাসায় এবং/বা কম েলর জায়গা েলােক পুেরাপুির পির ার রাখেবন।
কেরানাভাইরােসর সং মণ আবােরা বৃি পেল করণীয় কী?
●

পিরি িতর পিরবতন হেল আপনােক আবারও িশি ং এ যেত বলা হেত পাের এবং
কিমউিন েত কেরানাভাইরােসর সং মণ বৃি পাে ।
NHS িডিজটাল কতৃ ক আপনার নাম িশি ং রাগীেদর তািলকায় িনরাপেদ সংর ণ করা
হেব। পরামেশর কান পিরবতন হেল তারা স আপনােক িচ িলেখ জানােব।
 ৃ ােত রেয়েছ
িশি ং এর পিরবতেনর ব াপাের আরও িব ািরত তথ সরকােরর িনেদশনা প
আরও তেথ র জন কেরানাভাইরােসর ব াপাের সরকােরর িনেদশনা
https://www.gov.uk/coronavirus এ
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