ইংল্যান্ডের জন্য লল্াকাল্ লকাভিড অ্যাল্ার্ট লল্ন্ডিল্
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সূ চীপত্র







স্থোনীে দকোশিড অযোলোটদ দলক্িল বলক্ত কী বু ঝোে
সরকোর দকন দলোকোল দকোশিড অযোলোটদ দলক্িল চোলু করক্ে
দলোকোল দকোশিড অযোোলোটদ দলক্িলঃ শিশডেোি (টোেোর ১)
দলোকোল দকোশিড অযোলোটদ দলক্িলঃ: হোই (টোেোর ২)
দলোকোল দকোশিড অযোলোটদ দলক্িলঃ দিশর হোই (টোেোর ৩)

লল্াকাল্ লকাভিড অ্যাল্ার্ট লল্ন্ডিল্ বল্ন্ডে কী বু ঝায়
শবশিন্ন এলোকোক্ত নতুনিোক্ব কক্রোনোিোইরোক্সর প্রোদুিদ োব সোিোল দর্বোর জনয সংশিষ্ট স্থোনীে কততদপক্ষ, বোশসন্দো ও
কিীক্র্র করণীে কী দস বযোপোক্র দলোকোল দকোশিড অযোলোটদ তথ্য প্রর্োন কক্র। এসব অযোলোটদ দলক্িলগুক্লোক্ক িোক্ঝ
িক্যয টিেোর শহক্সক্ব শচশিত করো হে।
ইংলযোক্ন্ড শচশকৎসোগতিোক্ব িোরোত্মক ঝুুঁ শকক্ত থ্োকো দলোকজন কক্রোনোিোইরোক্সর ঝুুঁ শক হ্রোসকক্ে সোহোক্যযর জনয নতুন
শনক্র্দিনো পোক্বন দযটি তোরো দযসব এলোকোক্ত বসবোস কক্রন দসই অনু যোেী করো হক্েক্ে। এই তোশলকোর িক্যয
শডক্িনশিেো অন্তিুদক্ত নে তক্ব তথ্য প্রিোক্ণ দর্খো যোে শডক্িনশিেো থ্োকো দলোকজন িোইরোক্স আক্রোন্ত হবোর উচ্চ
ঝুুঁ শকক্ত রক্েক্েন। আপনোর পশরশচত কোক্রোর শডক্িনশিেো থ্োকক্ল তোরো যশর্ এই শনক্র্দিনোটি দিক্ন চক্লন তোহক্ল দসটি
তোক্র্র উপকোক্র আসক্ব।
এই শনক্র্দিনোটি দলোকোল দকোশিড অযোলোটদ দলক্িল দেিওেোক্কদ র সোক্থ্ যু ক্ত, এর িোক্ন হল দযক্হতু
কক্রোনোিোইরোক্সর সংক্রিক্ণর হোর দবক্েই চক্লক্ে দসজনয এই িোইরোক্সর সংক্রিক্ণ যোরো অসু স্থ হক্ে পেোর উচ্চ
ঝুুঁ শকক্ত রক্েক্েন তোরো তোক্র্র স্থোনীে এলোকোর জনয প্রক্যোজয দলক্িল অনু সোক্র সু শনশর্দষ্ট পরোিিদ লোি করক্বন।

সরকার লকন্ লল্াকাল্ লকাভিড অ্যাল্ার্ট লল্ন্ডিল্ চাল্ু করন্ডে
১২ই অক্টোবর ২০২০ এ প্রকোশিত
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সরকোর শতন পযদোক্ের দলোকোল দকোশিড অযোলোটদ দলক্িল চোলু কক্রক্ে যোক্ত কক্র স্থোনীে কক্রোনোিোইরোক্সর প্রোদুিদ োব
সোিোল দর্বোর জনয সঠিক িোত্রোর হস্তক্ক্ষপ করো যোে।

লল্াকাল্ লকাভিড অ্যাল্ার্ট লল্ন্ডিল্: ভিভডয়াি (র্ায়ার (১)
এটি হক্লো দসসব এলোকোর জনয প্রক্যোজয দযখোক্ন স্থোনীে শবশয শনক্েক্যর পোিোপোশি জোতীে পযদোক্ের শবশযশনক্েযও দিক্ন
চলোর বোযযবোযকতো অবযোহত থ্োকক্ব।
এর িোক্ন হক্লোঃ
 আপশন যশর্ একটি গ্রুক্প বসবোস নো কক্রন (বো আপশন যশর্ একটি সোক্পোটদ বোবক্ল নো থ্োক্কন) তোহক্ল আপশন
সক্বদোচ্চ ৬ জক্নর একটি র্ক্লর সোক্থ্ দর্খো সোক্ষোত করক্ত পোরক্বন দসটি অিযন্তরীণ বো বোইক্রর দয দকোন
স্থোক্ন (আপনোর বোসো সহ)। এটিক্ক বলো হে ‘রুল অফ শসক্স’ এবং এটি অবিযই দিক্ন চলক্ত হক্ব কোরণ
এটিই আইন।
 দরস্টুক্রন্ট, কশফিপ এবং পোবগুক্লোক্ক অবিযই শনশিত করক্ত হক্ব দয গ্রোহকরো শুযু িোত্র আসন গ্রহণ কক্রই
তোক্র্র খোবোর খোক্বন এবং পোন করক্বন, এবং তোরো রোত ১০টো দথ্ক্ক সকোল ৫টো পযদন্ত অবিযই বন্ধ থ্োকক্ব।
 দযসব বযবসো প্রশতষ্ঠোন বো দিনু য দটকওক্ে খোবোর শবশক্র কক্র দযটি বোইক্র শনক্ে খোওেো যোে তোরো রোত ১০টোর
পক্রও দসটি চোশলক্ে দযক্ত পোরক্বন তক্ব দসটি হক্ত হক্ব একটি দডশলিোশর সোশিদ স, শিক এন্ড কোক্লট বো
ড্রোইি থ্রু সোশিদ স।
 স্কুল ও শবশ্বশবর্যোলেসিূ হ দখোলো থ্োকক্ব
 উপোসনোলেগুক্লো দখোলো থ্োকক্ব এবং তোক্র্রক্ক অবিযই শনশিত করক্ত হক্ব দয তোরো দযন রুল অফ ৬ এর
শবশযশনক্েয দিক্ন চক্লন।
 শবক্ে ও অক্ন্তোষ্টশক্রেোর আক্েোজন করো যোক্ব তক্ব দসখোক্ন কতজন অংিগ্রহণ করক্ত পোরক্বন দসটি শনেশিত
থ্োকক্ব
 রুল অফ ৬ অনু সরণ পূ বদক বযোেোক্ির িোস এবং দখলোযু লোর আক্েোজন অবযোহত রোখো যোক্ব দসটি অিযন্তরীণ
বো বোইক্র দযখোক্নই দহোক নো দকন
আপনোক্ক অবিযই:
 দফস কিোশরং পরোর বোযযবোযকতো থ্োকো স্থোনগুক্লোক্ত দফস কিোশরং পরক্ত হক্ব (যশর্ আপশন অবযোহশতপ্রোপ্ত
নো হন), এর িক্যয অন্তিুদক্ত হল দরস্টুক্রন্ট, কশফিপ ও পোক্ব প্রক্বি, দবর হওেো ও দিতক্র দ োরোক্ফরোর
সিে

আপশন দযটি অবযোহত রোখক্বনঃ
১২ই অক্টোবর ২০২০ এ প্রকোশিত

2

 সোিোশজক দূরত্ব বজোে রোখোর শবশযশনক্েয দিক্ন চলু ন
 দযখোক্ন সম্ভব বোসো দথ্ক্ক কোজ করুন
 ভ্রিক্ণর সিে শিক্ের সিে ও রুটগুক্লো এশেক্ে চলো
দকোশিড-১৯ এর সংক্রিণ দরোয করক্ত শিশডেোি অযোোলোটদ দলক্িক্লর এলোকোর জনয প্রক্যোজয পর্ক্ক্ষপগুক্লো সম্পক্কদ
আরও জোনু ন

লল্াকাল্ লকাভিড অ্যাল্ার্ট লল্ন্ডিল্: হাই (র্ায়ার ২)
উচ্চ িোত্রোে সংক্রশিত এলোকোর জনয এটি প্রক্যোজয দযখোক্ন বোেশত শকেু শবশযশনক্েয আক্রোপ করো হে।
এর িোক্ন হল উপক্র বণীত শিশডেোি দলক্িক্লর জনয প্রক্যোজয শবশযশনক্েক্যর পোিোপোশি শনক্নোক্তগুক্লোও দিক্ন চলক্ত
হক্বঃ
 দকোন আিযন্তরীণ স্থোক্ন আপনোর বোসোবোশের বো সোক্পোটদ বোবক্লর বোইক্র কোক্রো সোক্থ্ আপশন সোিোশজকিোক্ব
দিলোক্িিো করক্বন নো দসটি বোসো বো সোযোরক্ণর বযবহোক্রর জোেগো দযখোক্নই দহোক নো দকন।
 বোইক্র আপশন ৬ জক্নর দবিী একটি র্ক্লর সোক্থ্ সোিোশজকিোক্ব দিলোক্িিো করক্বন নো, এর িক্যয বোগোন বো
অনযোনয স্থোনও রক্েে দযিন সোগর পোে বো পোকদ (যশর্ আইনগতিোক্ব সু শনশর্দষ্ট অনয দকোন বযশতক্রি নো থ্োক্ক)
 স্কুল, শবশ্বশবর্যোলে ও উপোসনোলেগুক্লো দখোলো থ্োকক্ব
 শবক্ে ও অক্ন্তোষ্টশক্রেো অনু শষ্ঠত হক্ত পোরক্ব তক্ব দসখোক্ন কতজন দলোক অংিগ্রহণ করক্ত পোরক্বন দস
বযোপোক্র শবশয শনক্েয রক্েক্ে
 বোইক্র বযোেোক্ির িোস ও পশরকশেত দখলোযু লোর আক্েোজন করো যোক্ব। এগুক্লো শুযু িোত্র তখনই অিযন্তরীণ
দকোন স্থোক্ন আক্েোজন করো যোক্ব যশর্ একসোক্থ্ বসবোস কক্রন নো বো একই সোক্পোটদ বোবক্লর অন্তিুদক্ত নন
এিন দলোকজক্নর সোক্থ্ দিলোক্িিো এশেক্ে চলো যোে তোহক্লই বো দখলোটি যশর্ ইেুথ্ বো শডসএশবশলটি সংশিষ্ট
হে
 কোজ ও দলখোপেোর জনয দখোলো থ্োকো দকোক্নো দিনু য বো সু ক্যোগ সু শবযোর জনয আপশন এখনও দযক্ত পোক্রন
তক্ব সম্ভব হক্ল ভ্রিণ সংখযো সীশিত করক্বন
আপনোক্ক অবিযইঃ


দফস কিোশরং পরোর বোযযবোযকতো থ্োকো স্থোনগুক্লোক্ত দফস কিোশরং পরুন(যশর্ আপশন অবযোহশতপ্রোপ্ত নো
হন), এর িক্যয অন্তিুদক্ত হল দরস্টুক্রন্ট, কশফিপ ও পোব প্রক্বি, দবর হওেো ও দিতক্র দ োরোক্ফরোর সিে

আপনোক্ক শনক্নোক্তগুক্লো দিক্ন চলো অবযোহত রোখক্ত হক্বঃ

 সোিোশজক দূরত্ব বজোে রোখোর শবশযশনক্েয দিক্ন চলু ন
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 দযখোক্ন সম্ভব বোসো দথ্ক্ক কোজ করুন
 ভ্রিণকোক্ল শিক্ের সিে ও রুটগুক্লো এশেক্ে চলো
দকোশিড-১৯ এর সংক্রিণ দরোক্য সোহোক্যযর জনয হোই অযোোলোটদ দলক্িল এলোকোর জনয প্রক্যোজয পর্ক্ক্ষপগুক্লো
সম্পক্কদ আরও জোনু ন
লল্াকাল্ লকাভিড অ্যাল্ার্ট লল্ন্ডিল্ঃ লিভর হাই (র্ায়ার ৩)
অশত উচ্চিোত্রোে সংক্রশিত এলোকোর জনয এটি প্রক্যোজয এবং এসব এলোকোগুক্লোক্ত কক্ োর শবশযশনক্েয আক্রোপ করো
হে। অশত উচ্চিোত্রোে সংক্রশিত এলোকোগুক্লোক্ত থ্োকো শবশযশনক্েক্যর দক্ষক্ত্র শিন্নতো থ্োকক্ত পোক্র কোরণ এটি স্থোনীে
সরকোর ও দকন্দ্রীে সরকোক্রর িক্যয আক্লোচনোর উপর শিশি কক্র শনযদোরণ করো হে। এজনয আপনোর উশচত
হক্ব আপনোর এলোকোর জনয প্রক্যোজয শবশযশনক্েয দজক্ন দনেো।
এর িোক্ন হক্লোঃ
 দকোন আিযন্তরীণ স্থোক্ন আপনোর বোসোবোশের বো সোক্পোটদ বোবক্লর বোইক্র কোক্রো সোক্থ্ আপশন সোিোশজকিোক্ব
দিলোক্িিো করক্বন নো দসটি অিযন্তরীণ স্থোক্ন, বযশক্তগত বোগোক্ন বো অশযকোংি বোইক্রর দিনু যগুক্লোর দক্ষক্ত্র
প্রক্যোজয
 বোইক্র আপশন ৬ জক্নর দবিী একটি র্ক্লর সোক্থ্ সোিোশজকিোক্ব দিলোক্িিো করক্বন নো, এর িক্যয বোগোন বো
অনযোনয স্থোনও রক্েে দযিন সোগর পোে বো পোকদ , গ্রোিোঞ্চল বো কোশিসোইড, পোবশলক গোক্ডদন বো দপোটদস
দিনু য।
 পোব ও বোরগুক্লো অবিযই বন্ধ থ্োকক্ব। এগুক্লো শুযু িোত্র তখনই দখোলো থ্োকক্ত পোরক্ব যশর্ এটি একটি
দরস্টুক্রন্ট হক্ে থ্োক্ক, খোবোর পশরক্বিন কক্র দযিন দুপু র বো রোক্তর খোবোর। তোরো শুযু িোত্র এসব খোবোক্রর
অংি শহক্সক্ব অযোলক্কোহল শবশক্র করক্ত পোরক্ব
 স্কুল ও শবশ্বশবর্যোলেগুক্লো বন্ধ থ্োকক্ব
 উপোসনোলেগুক্লো দখোলো থ্োকক্ব শকন্তু শবশিন্ন বোসোবোশের দলোকজন একসোক্থ্ হক্ত পোরক্বন নো
 শবক্ে ও অক্ন্তোষ্টশক্রেো অনুষ্ঠোন চলক্ব শকন্তু কতজন অংিগ্রহণ করক্ত পোরক্ব তোর উপর শবশযশনক্েয থ্োকক্ব
এবং শবক্ের শরক্সপিক্নর আক্েোজন করো যোক্ব নো
 বোইক্র বযোেোক্ির িোস ও পশরকশেত দখলোযু লোর আক্েোজন করো যোক্ব। এগুক্লো শুযু িোত্র তখনই অিযন্তরীণ
দকোন স্থোক্ন আক্েোজন করো যোক্ব যশর্ একসোক্থ্ বসবোস কক্রন নো (বো একই সোক্পোটদ বোবক্লর অন্তিুদক্ত নন)
এিন দলোকজক্নর সোক্থ্ দিলোক্িিো এশেক্ে চলো যোে তোহক্লই বো দখলোটি যশর্ ইেুথ্ বো শডসএশবশলটি সংশিষ্ট
হে।
 আপশন দিশর হোই অযোলোটদ দলক্িল এলোকোর িক্যয থ্োকক্ল বোইক্র ভ্রিণ করো এশেক্ে চলোর দচষ্টো করক্বন বো
আপশন হোই অযোলোটদ দলক্িল একটি এলোকোর িক্যয প্রক্বি করক্বন নো যশর্ নো কোজ, দলখোপেো বো ইেুথ্
সোশিদ স, কোউক্ক দসবো র্োক্নর কোক্জ বো আপনোর একটি র্ী দ যোত্রোর অংি শহক্সক্ব এই এলোকোটির িক্যয শর্ক্ে
যোবোর র্রকোর নো হে।
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 আপশন যশর্ দিশর হোই অযোলোটদ দলক্িল একটি এলোকোে বসবোস কক্রন তোহক্ল ইউক্কর অনয আক্রকটি
এলোকোক্ত রোশত্র যোপন করো এশেক্ে চলক্বন বো আপশন অনয এলোকোর বোশসন্দো হক্ল দিশর হোই অযোলোটদ
দলক্িক্লর একটি এলোকোক্ত রোশত্র যোপন করক্বন নো।
আপনোক্ক অবিযইঃ


দযখোক্ন প্রক্েোজন দসসব এলোকোক্ত একটি দফস কিোশরং পরক্ত হক্ব

আপশন শনক্নোক্তগুক্লো দিক্ন চলো অবযোহত রোখক্বনঃ
 সোিোশজক দূরত্ব বজোে রোখোর শবশযশনক্েয দিক্ন চলু ন
 দযখোক্ন সম্ভব বোসো দথ্ক্ক কোজ করুন
 ভ্রিণকোক্ল শিক্ের সিে ও রুটগুক্লো এশেক্ে চলো
দিশর হোই অযোলোটদ দলক্িল এলোকোর জনয এটি একটি প্রোথ্শিক শবশযশনক্েয। কক্রোনোিোইরোক্সর শবস্তোর হ্রোক্স সরকোর
স্থোনীে কততদপক্ষগুক্লোর সোক্থ্ আক্লোচনো কক্র বোেশত শবশযশনক্েয আক্রোপ করক্ত পোক্র। আপনোর উশচত হক্ব আপনোর
এলোকোে বোেশত দকোক্নো শবশযশনক্েয আক্রোপ করো হক্েক্ে শকনো দসটি খুুঁ ক্জ দর্খো।
কক্রোনোিোইরোক্সর শবস্তোর হ্রোস করক্ত সোহোক্যযর জনয দিশর হোই অযোলোটদ এলোকোর জনয প্রক্যোজয পর্ক্ক্ষপগুক্লো
সম্পক্কদ আরও জোনু ন।
আরও তক্থ্যর জনয অনু গ্রহ পূ বক
দ সরকোক্রর ওক্েবসোইটটি দর্খু ন https://www.gov.uk/coronavirus
দযসব দলোক শচশকৎসোগতিোক্ব অতযন্ত ঝুুঁ শকক্ত রক্েক্েন তোক্র্র জনয প্রর্ি পরোিিদগুক্লো দর্খু ন
https://www.gov.uk/government/news/clinically-extremely-vulnerablereceive-updated-advice-tailored-to-local-covid-alert-levels
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