িনরাপৎতা সু র�া সং�া� তথয্ প�ঃ কেরানাভাইরাস (েকািভড-১৯) �াদুভর্ােবর সময় কিমউিনিট
ভিলউনিটয়ারস

যারা অসু � হেয় পেড়েছন বা কেরানাভাইরােস আ�া� হবার িবেশষ ঝুঁ িকেত আেছন এিট স�াবয্ েয মানু ষ এই ধরেণর
েলাকজনেক সাহাযয্ করেত চাইেব। এর মেধয্ অ�ভুর্� রেয়েছ বয়� বয্ি� এবং সু িনিদর্ � িকছু সমসয্া থাকা েলাকজন
যার মেধয্ িডেমনিশয়ায় আ�া� েলাকজনও অ�ভুর্�। ভাইরােসর সং�মণ েঠকােত সরকার িনেদর্ শনা চালু কেরেছ
যার মেধয্ রেয়েছ েফস কভািরং বয্বহার করা, এবং রুল অফ িস� এর িবিধিনেষধ েমেন আমরা েলাকজেনর সােথ
কীভােব বাইের এবং বাসায় েযাগােযাগ করব েসিট, এবং েলাকজন অনয্েদরেক কীভােব পিরচযর্া �দান করেব েসসব
িবষয়গেলা অ�ভুর্�।
িকছু িকছু অরি�ত েলাকজনেদরেক েযমন যােদর িডেমনিশয়া আেছ বা যারা অনয্ানয্ অসু েখ ভুগেছন তােদরেক
কিমউিনিট ভিলউনিটয়ারেদর মাধয্েম সাহাযয্ করা েযেত পাের। কিমউিনিটেক সহায়তা �দানকারী েলাকজনেদর থাকা
সু িনিদর্ � েকান উে�েগর সমাধান এই তথয্ পে� তুেল ধরা হেয়েছ যােত কের �েয়াজনীয় এসব েলাকজনেদরেক
যতটুকু স�ব িনরাপৎতা সু র�া �দান করা যায়।
আিম একিট কিমউিনিট �প �িত�া করেত চাই েযখােন ভিলউনিটয়াররা েযসব েলাকজন বাসার বাইের
েযেত অ�ম েসসব েলাকজনেদরেক খাবার িদেত বা তােদর ে�সি�পশন সং�হ কের িদেত পারেবন।
আমােক কী ভিলউনিটয়ারেদর একিট িডসে�াজার এ� বািরং সািভর্স (িড িব এস) েচক করােত হেব?
কােরা িবরুে� একিট েফৗজদাির অপরােধর সংঘটেনর েরকডর্ আেছ িকনা েসিট িড িব এেসর মাধয্েম যাচাই করা যায়,
আর কােরা এই েরকডর্ থাকেল িতিন অরি�ত েলাকজেনর সােথ কাজ করার অনু পযু � হেবন। না, ভিলউনিটয়ারেদর
উপর একিট িড িব এস েচক করার েকান আইিন বাধয্বাধকতা েনই। িকছু িকছু �িত�ােনর (েযমন নয্াশনাল চয্ারািট)
হয়ত এই নীিতমালািট চালু রেয়েছ এবং িড িব এস �েযাজয্ এসব েচকগেলা যত স�ব �ত স�� করার জনয্ কাজ
করেছ।

�ানীয় সংগঠন যারা �ানীয় কিমউিনিটর েলাকজেনর সহায়তার জনয্ একিট ভিলউনিটয়ার �প �াপেনর পিরক�না
করেছন তারা েযসব িবষয়গেলা মাথায় রাখেবনঃ
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• সবেচেয় গরু�পূ ণর্ িবষয়িট হল একজন ভিলউি�য়ার সংগঠক িহসােব আপনােক িনি�ত করেত হেব েয
আপনার �পিট েযন িনরাপৎতা সুর�ার িবষয়গেলা েমেন চেল। সাধারণ পূ বর্ সতকর্ তা েমেন চলা েযমন টাকা
খরেচর একিট েরকডর্ রাখা এবং শিপং এর খরেচর রিশদ রাখেল েসিট অরি�ত েলাকজেনর সহায়তার ে�ে�
আপনার জনয্ সাহােযয্র হেব।
• দুজেন একে� কাজ করেল আপিন সব সময় দুই িমটার দূর� বজায় রাখেবন।
• �াথিমক �েয়াজন েমটােনার জনয্ েযসব িজিনষপ� দরকার আপিন েসগেলার জনয্ যত কম বার স�ব
েকনাকাটা করেত যােবন েযমন খাবার ও ঔষধ। স�ব হেল আেরকিট বাসার েভতের �েবশ না কের এসব
েকনাকাটা দরজার সামেন েরেখ যােবন।
িনরাপৎতা সু র�া সং�া� অভয্াস ও িড িব এস েচেকর বয্াপাের আরও তথয্ সরকারী ওেয়বসাইেটর বার বার িজ�ািসত
��গেলার অধয্ােয় পাওয়া যােব।
একজন ভিলউনিটয়ার িহেসেব আমার রা�ায় বসবাসকারী যারা বাসার বাইের েযেত পােরন না আিম
তােদর েকনাকাটা ও তােদর কুকুরিটেক হাঁটােত সাহাযয্ করেত চাই। এজনয্ আমার কী একিট িড িব এস
েচেকর দরকার হেব?
না, আপনার একিট িড িব এস েচক করােনার েকান আইিন বাধয্বাধকতা েনই।
তেব ভিলউনিটয়ারেদর উিচত হেব তারা েযিট করেবন েসিট �� করা এবং তারা েয কিমউিনিটর েসবা করেবন
েসখানিটেত তােদর আ�া অজর্ন করা। সহজ, বা�িবক িকছু পূ বর্সতকর্ তা েযমন েযৗথভােব িনরাপেদ কাজ করা, টাকা
পয়সা খরেচর িহসাব রাখা এবং েকনাকাটার রিশদ �দােনর মেধয্ িদেয় এিট অজর্ন করা সহজ হেব।
তারা যিদ একই বাসা বািড়র েলাক না হন তাহেল সব সময় দুই িমটার দূর� বজায় রাখেবন।
দয়া কের মেন রাখেবন জনস�ু েখ ছয় জেনর েবশী েলাক জেড়া হওয়া িনিষ�, এবং এিট ভ� করেল পু িলশ তােদর
িবরুㆰে� বয্ব�া িনে�। তেব, সেবর্া� ১৫ জেনর একিট সােপাটর্ �প যারা দীঘর্ িদন অসু � থাকা েযমন িডেমনিশয়া থাকা
েলাকজনেদরেক সাহাযয্ করেছন তারা এই িবিধ িনেষেধর বাইের এবং তারা একি�ত হেত পারেবন।
ভিলউনিটয়ার িহসােব কাজ করেত পারেবন না কােরা উপর কী এমন বাধা িনেষধ রেয়েছ?
েযসব েলাকজনেক িড িব এস কতৃর্ক িনিষ� করা হেয়েছ েয তারা অরি�ত েলাকজেনর সােথ ভিলউনিটয়ার িহসােব
কাজ করেত পারেবন না শধু মা� তারাই আইনগতভােব িহসােব কাজ করেত পারেবন না। সু িনিদর্ � িকছু ধরেণর কােজর
জনয্ আপনার উপর েকান বাধা িনেষধ আেরাপ থােক তাহেল েসিট করেত চাইেল আপিন একিট অপরাধ করেবন।
একজন ভিলউনিটয়ােরর উপর এধরেণর েকান িনেষধা�া আেছ িকনা েসেট কিমউিনিট �পগেলা তােদর কােছ
জানেত চাইেব। তােদর উপর যিদ িনেষধা�া থােক তাহেল আপিন তােদরেক বা�া ও অরি�ত �া�বয়�েদর সােথ
কাজ করেত িদেবন না। আরও তেথয্র জনয্ িড িব এেসর এইন িনেদর্ শনািট েদখু ন।
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এই তথয্াবলী সরকারী পরামশর্ অনু যায়ী

https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-factsheetcommunity-volunteers-during-covid-19-outbreak
কেরানাভাইরাস সং�া� সরকােরর িনেদর্ শনা ২২েশ েসে��ের হালনাগাদ করা হেয়েছ
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-what-haschanged-22-september

েসে��র ২০২০

3

