আপনার বাসার বাইের িনরাপদ থাকা – আপনার করণীয়
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ও সুর া
1. সাবান ও পািন িদেয় ঘন ঘন আপনার হাত ধােবন এবং ভােলাভােব
কের িনেবন।
বাসার বাইের িবেশষ কের আপিন এক ভবেন েবশ করেল এবং এক পৃ তল শ
করার পর যিদ হ া স ািনটাইজার পাওয়া যায় তাহেল স ব বহার করেবন। আপনার
মুখ শ করেবন না।
2. এক সীমাব ভবেনর ভােলা ভি েলশন ব ব া চালু থাকেল ভাইরােসর সং মণ কম
হেত পাের, সজন আপিন যখন অন কােনা বাসার লাকজেনর সােথ থাকেবন তখন
সখানকার দরজা জানলা খালা রাখেবন এবং এ টা র ফ ান পুেরা দেম চািলেয় িদেবন।

অন ান লাকজেনর সােথ দখা করা
1. যখােন স ব আপনার উিচত জনসমাগম এিড়েয় চলা। আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন
না স ব হেল তােদর থেক ২ িমটার দূর বজায় রাখুন (৬ ফু ট বা এক ডাবল বেডর
সমপিরমাণ)। আপিন অন একজন ব ি র যত কাছাকািছ আসেবন আপিন তত বশী
সং িমত হবার ঝুঁ িকেত থাকেবন।
2. লাকজন আপনার বাসায় আসেত পারেব এবং আপিনও তােদর বাসায় যেত পারেবন, দু
বাসা বািড় িহেসেব। তেব আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন না এখনও তােদর সােথ
আপনােক ২ িমটার দূর বজায় রাখেত হেব।
3. আপনার বাসায় থােকন না এমন ৬ জন বা এর বশী লাকজেনর সােথ বাইের আপিন দখা
সা াৎ করেত পারেবন।
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4. আপিন যসব লাকেদর সােথ বসবাস কেরন না তােদর সােথ মুেখামুিখ অব ান করেবন না,
এর পিরবেত এেক অন জেনর পাশাপািশ অব ান করেবন। আপনার বাসার বাইের
লাকজেনর আেশপােশ িচৎকার করেবন না বা গান গাইেবন না। এ সং মেণর ঝুঁ িক
কিমেয় দয়।
কােরা বাসােত রাি যাপন
আপিন অন কােরা বাসােত রাি যাপন করেত পারেবন তেব আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন না
তােদর সােথ আপনার এক দূর বজায় রাখেত হেব, আপনার হাত ও পৃ তল িনয়িমত ধুেত হেব
এবং আপিন িভ এক বাথ ম ব বহার করেবন। আপিন ধুমা দুই বাসার লাকজেনর সােথ
এক
প কের রাি যাপন করেত পারেবন- ফেল আপিন যিদ কােরা বাসােত রাি যাপন কেরন
তাহেল আপিন ধুমা যােদর সােথ থােকন (আপনার বাসার লাকজন) ও অন আেরক বাসার
লাকজেনর সােথ থাকেত পারেবন।
নািত নাতনীেদর দখা না
আপিন আপনার নািত নাতনীেদর সােথ সময় কাটােত পারেবন। তারা যিদ আপনার সােথ বসবাস
কের তাহেল আপিন তােদরেক শ করেত পারেবন। তারা যিদ আপনার সােথ বসবাস না কের
তাহেল অবশ ই এক দূর বজায় রাখেত হেব।
গণপিরবহণ
গণপিরবহণ ব বহার না করার চ া ক ন এর পিরবেত গািড় ব বহার ক ন, সাইেকল চালান বা
স ব হেল পােয় হেট যান। আপনােক যিদ গণপিরবহণ ব বহার করেতই হয় তাহেল ব সময়
এিড়েয় চলেবন। আপিন যিদ গণপিরবহণ বা এক ট াি ব বহার কেরন তাহেল আপনােক অবশ ই
আপনার মুখ ঢেক রাখেত হেব (যিদও িকছু লােকর জন এ
েযাজ নয় যিদ তারা এমন কান
অসুেখ ভু েগন বা তােদর যিদ কান িডসএিবিল থােক য কারেণ এ পরেল তােদর অব া আরও
খারাপ হেব)

গািড় চালােনা
আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন তােদর সােথ আপিন একই গািড়েত চড়েত পােরন। আপনার
সােথ বসবাস কেরন না এমন কােরা সােথ আপনার কার শয়ািরং করা এিড়েয় চলেত হেব। আপনার
যিদ এক গািড় শয়ার করেত হয় তাহেল গািড় র জানালা খুেল িদেবন এবং গািড়র ভতের
আপিন অন জন থেক দূর বজায় রাখেবন।
জনস ুেখ এক
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ফস কভািরং পরা

আপনােক অবশ ই জনস ুেখ ফস কভািরং ব বহার কের আপনার নাক ও মুখ ঢেক রাখেবনঃ
গণপিরবহন, দাকানপাট ও সুপারমােকট, ইনেডার শিপং স ার, ব াংক ও িবি ং সাসাই ও
পা অিফস, হাসপাতাল, এবং ইনেডার া েপাট হাব এর অ ভু । িকছু লাকজেনর উপর ফস
কভািরং পরার বাধ বাধকতা নই যিদ তােদর যিদ এমন কােনা অসুখ থােক য তারা যিদ ফস
কভািরং ব বহার কেরন তাহেল স তােদরেক আরও অসু কের তু লেব। ফস কভািরং পরার
আেগ বা খালার পূেব আপিন হাত ধুেয় িনেবন।
কাজ
1. স ব হেল বাসা থেক কাজ করেবন।
2. আপনােক যিদ আপনার বাসার বাইের কােজ যেতই হয় তাহেল আপিন সীিমত সংখ ক
লাকজেনর সােথ দখা করেবন। আপনার কাপড় চাপড় ঘন ঘন ধুেয় িনেবন এবং
সং মেণর উ ঝুঁ িক থাকেলই বা সখােন ঝুঁ িকেত থাকা লাকজন থাকেলই কবলমা
কম েল কাপড় পিরবতন করেবন। কাপড় পিরবতেনর েম িভড় এিড়েয় চলেবন।
3. আপিন যখন কােজ বা ব াবসািয়ক কােজ বা জনসাধারেণর জন উ ু
তখন সখানকার পরামশ মেন চলেবন।

কােনা ােন যােবন

মণ
1. বাইেরর খালা জায়গায় আপিন এক ড ি েপ যেত পােরন, তেব আপনার সােথ এবং
অন ান লাকজেনর দূর বজায় রাখেবন।
2. আপিন আপনার সেক হাম, হােটল, বড এ
কফা বা ক া সাইেট হিলেডেত
যেত পােরন এবং রাি যাপন করেত পােরন। আপিন ধুমা আপনার বাসাবািড়র
লাকজন ও অন আেরক বাসার লাকজেনর সােথ যেত পারেবন এবং আপিন যােদর
সােথ বসবাস কেরন না তােদর সােথ অবশ ই এক দূর বজায় রাখেবন। আপনার হাত ও
পৃ তল েলা ঘন ঘন ধােবন এবং স ব হেল ভাগাভািগ করা ফ ািসিল স এিড়েয় চলেবন।
উপাসানলয়
উপাসনালয় েলা ায়শই িবিভ পিরেষবা ও সাধারেণর াথনার ান। আপিন সখােন যেত
পােরন এবং াথনা করেত পােরন। আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন না তােদর থেক অবশ ই ২
িমটার দূর বজায় রাখেবন।
আপিন যােদর সােথ থােকন না তােদর সােথ পানশালা ও র ু েরে িভিজট করা
আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন না (বা যারা আপনার সােপাট বাবেলর অ ভু নন) আপিন
তােদর সােথ এক র ু েরে যেত পােরন, তেব আপনােক অবশ ই এক দূর বজায় রাখেত
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হেব। প সাইেজর ে একই িনয়ম েযাজ ; আপনার বাসার বাইেরর লাকজন হেল বাসার
অভ ের দু বাসার লাকজন এবং বাইের হেল ছয় জেনর সােথ দখা সা াৎ করেত পারেবন।
আরও তেথ র জন কেরানাভাইরােসর ব াপাের সরকােরর ি নেদশনা
https://www.gov.uk/coronavirus এ


দখুন


ভাইরাস েক িনয় েণ আনেত সাহায করাঃ
হাত ধােবন – িনয়িমত হাত ধায়া অব াহত রাখেবন
ফস কভার – আপনার নাক ও মুখ ঢেক রাখুন
দূর বজায় রাখা- আপিন যােদর সােথ বসবাস কেরন না তােদর থেক ২ িমটার দূর বজায় রাখুন
আপিন যিদ অসু বাধ কেরন তাহেল এক
বাসার বাইের যােবন না।

ট

কিরেয় িনন এবং কমপে
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১০ িদেনর জন

