ললোকোল লকোভিড অ্যোলোর্ট ললভিভলর ব্যোপোভর মোরোত্মক ঝুঁ ভকভে থোকো ললোকজভের জেয পরোমর্ট
ইংল্যোক্ে চিচিৎসোগতভোক্ব অতযন্ত ঝুঁ চিক্ত থোিো লল্োিজন িীভোক্ব িক্রোনোভোইরোক্সর ঝুঁ চি হ্রোস িরক্ত পোক্রন লস
বযোপোক্র সোহোক্যযর জনয তোরো নতন চনক্দে শনো পোক্বন। লযসব লল্োিজনক্ি চিচিৎসোগতভোক্ব মোরোত্মি ঝুঁ চিক্ত আক্েন
চহক্সক্ব চিচিত িরো হক্েক্ে তোরো লিোচভড-১৯ (িক্রোনোভোইরোস) আক্রোন্ত হক্ল্ তোক্দর মোরোত্মি অসস্থ হক্ে পড়োর
উচ্চ ঝুঁ চি থোক্ি। আপচন যচদ এই দক্ল্র অন্তভে ক্ত হন তোহক্ল্ আপনোর উচিত হক্ব আপনোর সরক্ষোর জনয এই
চনক্দে শনোটির প্রচতটি অযোল্োর্ে লল্ক্ভল্ লমক্ন িল্ো।
এই দক্ল্র অন্তভে ক্ত অনযোনয লল্োিজনক্দর মক্যয রক্েক্েন যোরো অসস্থ হবোর িোরক্ে তোক্দর শরীক্রর লরোগ প্রচতক্রোয
ক্ষমতো হ্রোস লপক্েক্ে তোরো, সচনচদে ষ্ট চিে িযোন্সোক্র আক্রোন্ত লল্োিজন এবং যোক্দর শরীক্র লিোক্নো অঙ্গ প্রচতস্থোপন িরো
হক্েক্ে তোরো (স্বোস্থয সংক্রোন্ত সমসযোর এিটি সম্পূ েে তোচল্িো এই ডকুক্মন্টটির লশক্ে লদখন)। এই তোচল্িোর মক্যয
চডক্মনচশেো অন্তভে ক্ত িরো হেচন, তক্ব তথয প্রমোক্ে লদখো যোে লয চডক্মনচশেো থোিো লল্োিজন ভোইরোক্স আক্রোন্ত হবোর
উচ্চ ঝুঁ চিক্ত রক্েক্েন। আপনোর পচরচিত িোক্রো যচদ চডক্মনচশেো থোক্ি তোহক্ল্ এই চনক্দে শনোটি লমক্ন িল্ক্ল্ উপিোক্র
আসক্ব।


চিচিৎসোগতভোক্ব মোরোত্মি ঝুঁ চিক্ত থোিো লল্োিজন লল্োিোল্ লিোচভড অযোল্োর্ে লল্ক্ভল্ অনযোেী
হোল্নোগোদিৃত নতন চনক্দে শনোটি পোক্বন লযটি তোরো লযসব এল্োিোক্ত বসবোস িক্রন লসই অনযোেী ততচর িরো
হক্েক্ে।



নতন চনক্দে শনোটি অনসরে িরো হক্ল্ লসটি প্রোতযচহি জীবক্ন যতর্কু স্বোভোচবিতো বজোে লরক্খ িল্ো সম্ভব লসই
অনযোেী তোক্দর সরক্ষোমূ ল্ি পদক্ক্ষপগুক্ল্ো গ্রহে িরক্ত সহোেি হক্ব।

চিচিৎসোগতভোক্ব অতযন্ত ঝুঁ চিক্ত থোিো লল্োিজন ইচতমক্যয সবোর জনয প্রক্যোজয জোতীে পযেোক্ের বৃ হত্তর সরক্ষো
পদক্ক্ষপগুক্ল্ো লমক্ন িল্োর মোযযক্ম উপিোর পোক্েন, লযমন রুল্ অফ চসক্স এবং বোযযতোমূ ল্ি লফস িভোচরং পরো।
নতন এই পরোমক্শের মোযযক্ম উচ্চ ঝুঁ চিক্ত থোিো লল্োিজন চশচডং এর িক্ োর চবচযচনক্েয নো লমক্নও ভোইরোক্সর হোত
লথক্ি তোক্দরক্ি আরও সরচক্ষত রোখক্ত উপিোর পোক্বন।
যোরো খব লবশী উচ্চ ঝুঁ চিপূ েে এল্োিোক্ত রক্েক্েন ভচবেযক্ত তোক্দরক্ি এখনও হেত আনষ্ঠোচনি চশচডং প্রচক্রেোটি লমক্ন
িল্ক্ত হক্ব, লযমন বোসোক্ত থোিো, িোজ ও স্কক্ল্ নো যোওেো এবং বোসো বোচড়র লল্োিজন ও সোক্পোর্ে বোবক্ল্ থোিো
লল্োিজক্নর বোইক্র সোমোচজি লমল্োক্মশো সীচমত িরো।
চিচিৎসোগতভোক্ব মোরোত্মি ঝুঁ চিক্ত থোিো লল্োিজক্নর জনয বোড়চত পরোমক্শের মক্যয থোিক্ত পোক্রেঃ
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 লল্োিোল্ লিোচভড অযোল্োর্ে লল্ক্ভল্ ভমভডয়োম র্োয়োর (১): সোমোচজি দূরত্ব বজোে রোখোর চবচযচনক্েয
িক্ োরভোক্ব লমক্ন িল্ক্বন। সম্ভব হক্ল্ অনযোনযক্দর সোক্থ বোইক্র লদখো িরক্বন, গেপচরবহক্ন অপ্রক্েোজনীে
ভ্রমে নো িরো এবং লযখোক্ন সম্ভব বোসোে লথক্ি িোজ িরো, তক্ব আপচন এখনও িোক্জ লযক্ত পোরক্বন এবং
বোচ্চোরো স্কক্ল্ লযক্ত পোরক্ব। ৬ জক্নর লবশী এিটি গ্রুক্পর লল্োিজক্নর সোক্থ সোক্ষোক্তর বযোপোক্র সবোর জনয
প্রক্যোজয লয চবচযচনক্েযটি রক্েক্ে এসব চবচযচনক্েযগুক্ল্ো তোর বোইক্র।
 লল্োিোল্ লিোচভড অযোল্োর্ে হোই র্োয়োর (২): বোইক্র চভন্ন চভন্ন লল্োিজক্নর সোক্থ লদখো িরোর পচরমোে িচমক্ে
আনন, প্রক্েোজন েোড়ো ভ্রমে এচড়ক্ে িল্ন, সম্ভব হক্ল্ বোসো লথক্ি িোজ িরুন এবং বোইক্র লিনোিোর্ো িরক্ত
যোওেোর পচরমোে িচমক্ে চদন বো চদক্নর অক্পক্ষোিৃত িম বযস্ত সমে লবক্ে চনন। বোসো লথক্ি িোজ িরো সম্ভব
নো হক্ল্ আপচন এখনও িোক্জ লযক্ত পোরক্বন িোরে সব িমেস্থল্ লিোচভড সরচক্ষত, বোচ্চোরো এখনও স্কক্ল্
লযক্ত পোরক্ব। অনয বোসোর লল্োিজক্নর সোক্থ অভযন্তরীে স্থোক্ন লমল্োক্মশো িরক্বন নো যচদ তোরো এিই
সোক্পোর্ে বোবক্ল্র নো হক্ে থোক্ি এবং ৬ জক্নর লবশী এিটি গ্রুক্পর লল্োিজক্নর সোক্থ সোক্ষোক্তর বযোপোক্র
সবোর জনয প্রক্যোজয লয চবচযচনক্েয এসব চবচযচনক্েযগুক্ল্ো তোর বোইক্র।
 লল্োিোল্ লিোচভড লল্ক্ভল্ লিভর হোই র্োয়োর (৩): বোসো লথক্ি িোজ িরুন, যতদূর সম্ভব বোসোক্ত থোকুন,
জরুরী নে এমন সব ভ্রমে এচড়ক্ে িল্ন। আপনোর সোক্থ বসবোস িক্রন নো বো আপনোর সোক্পোর্ে বোবক্ল্র
অন্তভে ক্ত নন এমন িোক্রো সোক্থ অভযন্তরীে লিোন স্থোক্ন বো বযচক্তগত বোগোক্ন এবং অচযিোংশ হসচপর্োচল্টি
লভনয ও টিক্ির্ লিক্র্ লদখক্ত যোওেো লিোন অনষ্ঠোক্ন যোক্বন নো বো সোমোচজিভোক্ব লমল্োক্মশো িরক্বন নো।
লিনোিোর্োর জনয বোইক্র যোবোর পচরমোে িচমক্ে চদন বো সম্ভব হক্ল্ অনল্োইক্ন লডচল্ভোচরর বযবস্থো িরুন বো
আপনোর খোবোর দোবোর ও ঔেযপত্র এক্ন লদবোর জনয আপনোর বোসোর লল্োিজন, সোক্পোর্ে বোবল্ বো লস্বেোক্সবী
িোউক্ি অনক্রোয িরুন। এসব এল্োিোর লল্োিজনক্দরক্ি এখনও বোইক্র লযক্ে বযোেোম িরোর জনয বল্ো হক্ে
এবং বোচ্চোরো স্কক্ল্ লযক্ত পোরক্ব এবং বোসোে বক্স আপনোর পক্ক্ষ িোজ িরো সম্ভব নো হক্ল্ আপচন সশরীক্র
িোক্জ লযক্ত পোরক্বন। এই অযোল্োর্ে লল্ক্ভল্টি অনসরে িরোর জনয চিে চিে লল্োিজক্নর বোড়চত সহোেতোর
দরিোর হক্ত পোক্র এবং যচদ তোক্দর সহোেতোর দরিোর হে তোহক্ল্ তোক্দরক্ি স্থোনীে িতৃেপক্ক্ষর সোক্থ
লযোগোক্যোগ িরক্ত বল্ো হক্ে।
এর্ো জরুরী লয চিচিৎসোগতভোক্ব মোরোত্মি ঝুঁ চিক্ত থোিো লল্োিজন চনক্জরো চনরোপদ ও সস্থ থোিক্ত তোক্দর পচরিযেো ও
সহোেতো পোওেো অবযোহত রোখক্বন। চবদযমোন অসস্থতোর জনয আপচন এনএইিএক্সর িোে লথক্ি সোহোযয িোওেো অবযোহত
রোখক্বন। এিটি রুটিন অযোপক্েন্টক্মক্ন্টর জনয আপনোক্ি হোসপোতোক্ল্ যোবোর িথো বল্ো হক্ল্ আপচন যোক্ত চনরোপক্দ
লসখোক্ন লযক্ত পোক্রন লসজনয এনএইিএস বযবস্থো গ্রহে িক্রক্ে।
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এসব চবচযচনক্েক্যর বোইক্র আপনোক্ি অবশযই প্রচতটি অযোল্োর্ে লল্ক্ভক্ল্র চবচযচনক্েয অবশযই লমক্ন িল্ক্ত হক্ব, তক্ব
আপচন বোড়চত সতিে তো অবল্ম্বন িরক্ত পোরক্বন।
লযসব চবেেগুক্ল্ো অবযোহত রোখক্বন
 িক্ োর সোমোচজি দূরত্ব বজোে রোখোর চবচযচনক্েয লমক্ন িল্ন
 চনেচমত আপনোর হোত লযোক্বন
 অনযক্দর সোক্থ সোমোচজি লযোগোক্যোগ সীচমত রোখোর লিষ্টো িরুন। সোমোচজি লযোগোক্যোগ যত িম রোখক্বন
লিোচভড-১৯ এ আক্রোন্ত হবোর ঝুঁ চি তত িম হক্ব।
আক্রো তক্থযর জনয হোল্নোগোদ চনক্দে শনোটি লদখন

লে ধরভের স্বোস্থ্য সমসযোর কোরভে লকউ ভিভকৎসোগেিোভব্ মোরোত্মক ঝুঁ ভকভে থোকো ব্যভি ভহভসভব্ ভব্ভব্ভিে
হভব্ে
চনক্নোক্ত স্বোস্থয সমসযো থোিো লল্োিজন চিচিৎসোগতভোক্ব মোরোত্মি ঝুঁ চিক্ত আক্েন বক্ল্ চবক্বচিত হক্বেঃ


শোরীচরি লিোন অঙ্গপ্রতযঙ্গ প্রচতস্থোপন িরো হক্েক্ে এমন লিউ



চনচদে ষ্ট যরক্ের িযোন্সোর থোিো লল্োিজনেঃ


িযোন্সোক্র লভোগো লল্োিজন যোরো সচক্রে লিক্মোক্থরোপী চনক্েন



ফসফক্সর িযোন্সোক্র লভোগো লল্োিজন যোরো উচ্চমোত্রোর লরচডওক্থরোপী চনক্েন



ব্লোড বো লবোনমযোক্রো িযোন্সোক্র লভোগো লল্োিজন, লযমন লয লিোন পযেোক্ের চল্উক্িচমেো,
চল্ম্পক্ফোমো বো লমইক্ল্োমো



িযোন্সোক্রর িোরক্ে যোরো লরোগপ্রচতক্রোয সংক্রোন্ত লথরোপী বো এচন্টক্বোচড চিচিৎসো চনক্েন



চবক্শেভোক্ব িযোন্সোক্রর চিচিৎসো চনক্েন এমন লল্োিজন লযটি তোক্দর লরোগ প্রচতক্রোয ক্ষমতো
হ্রোস িরক্ত পোক্র, লযমন লপ্রোটিন চিনোচস ইনচহচবর্র বো PARP ইনচহচবর্র



চবগত ৬ মোক্সর মক্যয যোক্দর লবোন মযোক্রো বো লেম লসল্ প্রচতস্থোপন িরো হক্েক্ে এবং তোরো এখনও ইমচমউন
সোক্প্রশন ঔেয খোক্েন



মোরোত্মি শ্বোসতন্ত্র সংক্রোন্ত সমসযোে লভোগো লল্োিজন যোর মক্যয অন্তভে ক্ত রক্েক্ে চসচেি ফোইক্রোচসস,
মোরোত্মি অযোজমো ও মোরোত্মি ক্রচনি অবস্ট্রোচটভ পোল্ক্মোনচর চডক্সস



চবরল্ লরোক্গ লভোগো লল্োিজন যোক্দর সংক্রমক্ে আক্রোন্ত হবোর উচ্চ ঝুঁ চি রক্েক্ে (ক্যমন চসভোচর িম্ববোইনড
ইমচমউনচডচফচসেোচন্স (SCID), লহোমক্জোগস চসিল্ লসল্)



ইমচমউনসোক্প্রশন লথরোচপ চনক্েন এমন লল্োিজন যোক্দর সংক্রমক্ে আক্রোন্ত হবোর উচ্চ ঝুঁ চি রক্েক্ে



বড় যরক্ের হোক্র্ের সমসযো, িনক্জচনর্োল্ বো অযোকুেোডে সমসযো থোিো গভে বতী মচহল্ো
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অনযোনয চিে লল্োিজন যোরো তোক্দর প্রক্েোজন ও চিচিৎসক্ির মতোমত অনযোেী চিচিৎসোগতভোক্ব হেত
মোরোত্মি ঝুঁ চিক্ত থোিো চহক্সক্ব চবক্বচিত হক্বন। এ বযোপোক্র চসদ্ধোন্ত লনবোর জনয চজচপ এবং হোসপোতোক্ল্র
চিচিৎসিক্দরক্ি চনক্দে শনো প্রদোন িরো হক্েক্ে

আরও তক্থযর জনয সরিোরী ওক্েবসোইক্র্ চভচজর্ িরুন https://www.gov.uk/coronavirus
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