অন্যান্যদের সাদে দেখা সাক্ষাৎ - নন্রাপত্তা সু রক্ষা সম্পনকিত হালন্াগাে তেয
পররবার ও বন্ধুবান্ধবপ্টের োপ্টে সেখা োক্ষাৎ এর বযাপাপ্টর রিপ্টেে শিাটি ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তাররপ্টখ পররবতে ি হপ্টেপ্টে।
বন্ধুবান্ধব ও পনরবাদরর সেসযদের সাদে দেখা করা

আপরি সেেব পররবাপ্টরর েেেয ও বন্ধুবান্ধপ্টবর োপ্টে োপ্টেি িা তাপ্টের োপ্টে সেখা েরার েমে আপিাপ্টে রিপ্টনাক্ত
রিপ্টেে শিাগুপ্টলা সমপ্টি চলার পরামশে প্রোি েরা হলঃ


োমারিে দূরত্ব বিাে রাখার রবরিমালা সমপ্টি চলু ি (আপিার সেপ্টে অিযপ্টের ২ রমটার দূরত্ব বিাে রাখা)



অল্প েমপ্টের মপ্টিয আপরি রিন্ন রিন্ন েতিি মািু প্টের োপ্টে োমারিেিাপ্টব সেখা োক্ষাৎ েরপ্টবি সেটি েীরমত
রাখু ি।



েম্ভব হপ্টল সলােিপ্টির োপ্টে বাইপ্টর সেখা েরুিঃ সলােিপ্টির োপ্টে বাোর সিতপ্টর সেখা েরার চাইপ্টত বাোর
বাইপ্টর সেখা েরা রিরাপে, োরণ বাইপ্টর রবশুদ্ধ বাতাে চলাচল বযবস্থা িাল োপ্টে।

আপরি েলবদ্ধিাপ্টব বাইপ্টর বা সিতপ্টর (বাোর সিতপ্টর েহ) সদবি াচ্চ ৬ জন্ দলাদকর োপ্টে সেখা েরপ্টত পাপ্টরি
োপ্টের োপ্টে আপরি বেবাে েপ্টরি। এটিপ্টে বলা হে ‘রুল অফ রেক্স’ আর এটি অবশযই সমপ্টি চলপ্টত হপ্টব োরণ
এটিই আইি।
ন্তুন্ আইন্
আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর সেপ্টে আইি হল আপরি োপ্টের োপ্টে বেবাে েপ্টরি িা এিরপ্টণর েপ্টবোচ্চ ৬ িপ্টির সবশী
সলাপ্টের এেটি গ্রুপ্টপর োপ্টে সেখা োক্ষাৎ েরপ্টল সেটি সব আইরি হপ্টব ( েরে িা তারা আপিার ‘োপ্টপাটে বাবপ্টলর’
অংশ িা হে – োপ্টপাটে বাবল হপ্টব শুিু মাত্র অিয এেটি মাত্র বাোর সলােিি – তারা এেপ্টত্র েে িপ্টির সবশী হপ্টত
পারপ্টব)। পু রলশ আইিগত এই রবরিরিপ্টেি প্রপ্টোগ েরপ্টত পাপ্টর এবং £১০০ িররমািা েরপ্টত পাপ্টর (এেটি রফক্সড
সপিারি সিাটিশ) পরবতীপ্টত আবাপ্টরা আইি িঙ্গ েরা হপ্টল এটি বৃ রদ্ধ সপপ্টে েপ্টবোচ্চ £৩২০০ হপ্টত পাপ্টর। এোড়া
আপরি আইরি এই রবরিরিপ্টেি িা মািপ্টল আপিার রবরুপ্টদ্ধ এেটি সফৌিোরর অপরাি েরার সরেডে হপ্টত পাপ্টর।
৬ িপ্টির সবশী সলাপ্টের গ্রুপরা সেেব সক্ষপ্টত্র োক্ষাৎ েরপ্টত পারপ্টবিঃ
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সেখাপ্টি েবাই এেপ্টত্র বেবাে েপ্টরি বা েবাই এেই োপ্টপাটে বাবপ্টলর অন্তিুেক্ত (আপিার বাোর সলােিি এর
োপ্টে অিয আপ্টরেটি বাোর সলােিি), বা বতে মাপ্টি োো বপ্টদাবস্ত চারলপ্টে োওো সেখাপ্টি তাপ্টের
রপতামাতাপ্টের মত বাচ্চারা এেই বাোপ্টত োপ্টে িা।



োপ্টির িিয, োর মপ্টিয রপ্টেপ্টে িরলউিটারর ও োতবয সেবা তার মপ্টিয রডপ্টমিরশো োো বেস্ক বযরক্তপ্টের
েহােতা েরা অন্তিুেক্ত



রবপ্টশে অেু রবিার মু প্টখামু রখ হওো সলােিপ্টির িিয োপ্টপাটে গ্রুপ্টপর বপ্টদাবস্ত েরা োর মপ্টিয রপ্টেপ্টেঃ েীর্ে রেি
োবত োো অেু খ সেমি রডপ্টমিরশো (এর মপ্টিয সেোরারপ্টের েহােতাও অন্তিুেক্ত) এবং সেেব সলােিপ্টির
রিেটাত্নীে সেউ মারা সগপ্টেি তাপ্টের িিয েহােতা গ্রুপ।



সলখাপড়া, প্ররশক্ষণ, বা রিবরন্ধত চাইল্ড সেোর (এর মপ্টিয রবপ্টশে চাইল্ড সেোর অন্তিুেক্ত)



আইরি বািযবািেতা সমপ্টি চলা সেমি আোলপ্টত োওো বা িু রর োরিে প্টে অংশ গ্রহণ েরা



িরুরী সেবা েহােতা প্রোি, বা ঝুুঁ রেপ্টত োো এেিি বযরক্তপ্টে েহােতা প্রোি।



আপিার বা অিয োপ্টরা অেু স্থতা, আর্াত বা ক্ষরত এরড়প্টে চলপ্টত



রববাহ এবং রেরিল পাটেিারশীপ এবং ররপ্টেপশি, বা অিযািয িীবি মু খী িমীে অিু ষ্ঠাি- সেেব সক্ষপ্টত্র েপ্টবোচ্চ
৩০ িি মািু ে এেরত্রত হপ্টত পারপ্টবি



সশেেৃতয অিু ষ্ঠাি – সেপ্টক্ষপ্টত্র েপ্টবোচ্চ ৩০ িি মািু ে এেরত্রত হপ্টত পারপ্টবি



ইিপ্টডার এবং আউটপ্টডার ক্রীড়ার আপ্টোিি েরা, শারীররে েমেোণ্ড ও বযাোপ্টমর ক্লাে (রররক্রপ্টেশিাল টীম
সপাটে, আউটপ্টডার সপাটেে এর তারলোটি সেখু ি এবং রিমে এবং সলিার সেন্টার রিপ্টেে শিার আপ্টলাপ্টে
বযাোম েরার অিু প্টমােি রপ্টেপ্টে সেটি সেখু ি)
সোরিড -১৯ এর রিরাপত্তা েংক্রান্ত রিপ্টেে শিা সমপ্টি ও েপ্ট ার ঝুুঁ রে মূ লযােপ্টির পর প্ররতবাে ও রািনিরতে
েমেোণ্ড আপ্টোিি েরা হপ্টল সেটি।



আরও তেয েরোরী ওপ্টেবোইপ্টট বার বার রিজ্ঞারেত প্রশ্নেমূহ অিযাপ্টে পাওো োপ্টব।
অন্যান্য দেন্ু য ও কর্ি কাদের জন্য আইন্

সোরিড -১৯ এর রিরাপত্তা েু রক্ষা েংক্রান্ত রিপ্টেে শিা সমপ্টি সিিু যগুপ্টলা সবশী সলাে িমাপ্টেত েরা চারলপ্টে সেপ্টত
পারপ্টব- সেমি প্রােেিার স্থাপ্টি িমীে অিু ষ্ঠাপ্টির আপ্টোিি েরা – রেন্তু ৬ িপ্টির সবশী এেটি গ্রুপপ্টে সেউ রিরিট
েরপ্টত োপ্টবি িা।
আপরি েখি এেব স্থািগুপ্টলাপ্টত োপ্টবি সেমি, িমীে প্রােেিার িােগা, সোোি, রবপ্টিােপ্টির সিিু য, সরস্টুপ্টরন্ট বা
পাব, তাহপ্টল আপিাপ্টে রিপ্টনাক্তগুপ্টলা সমপ্টি চলপ্টত হপ্টবঃ
 আপরি এেটি গ্রুপ রহপ্টেপ্টব অিযািয েতিি সলাপ্টের োপ্টে সেখা োক্ষাৎ েরপ্টত পারপ্টবি সেটি সমপ্টি চলার
রবরিরিপ্টেি রপ্টেপ্টে – আপরি েরে এেোপ্টে বেবাে িা েপ্টরি সেপ্টক্ষপ্টত্র েে িপ্টির সবশী এেোপ্টে সেখাোক্ষাৎ
েরপ্টত পারপ্টবি িা (বা আপিারা েরে এেই োপ্টপাটে বাবপ্টলর অন্তিুেক্ত িা হি)
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আপিার গ্রুপ্টপর বাইপ্টরর োপ্টরা োপ্টে োমারিে সমলাপ্টমশা এরড়প্টে চলু ি, এমিরে আপিার পরররচত োউপ্টে
সেখপ্টলও।



আপিার োপ্টে সোগাপ্টোপ্টগর রববরণটি আপ্টোিপ্টের োপ্টে রেপ্টে রাখু ি োপ্টত েপ্টর এি এইচ এে সটস্ট এন্ড
সেে সপ্রাগ্রাপ্টমর সেউ সোগাপ্টোগ েরপ্টত চাইপ্টল সেি তারা সেটি পাপ্টর।

এেব পররবতে প্টির বযাপাপ্টর আরও রবস্তাররত রিপ্টনাক্ত েরোরী ওপ্টেবোইপ্টট পাওো োপ্টব
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19meeting-with-others-safely-social-distancing/coronavirus-covid-19meeting-with-others-safely-social-distancing
এোড়া আপরি হেত শব্দগুপ্টলার বযাখযা সিপ্টি উপেৃত হপ্টবি, সেিিয এখাপ্টি সেখু ি
https://raceequalityfoundation.org.uk/health-care/covid-19-translatedmaterials-resources/
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