
এই মুহেূত কািভড-19 এর য খুব ক ঠন পিরি িতেত আমরা রেয়িছ স স েক আপিন অবগত 
রেয়েছন এবং আমরা আশা কির আপিন িনরাপদ এবং সু  আেছন। 

অন ান  ব র সং েশ আসা সীমাব  করেত এবং কেরানাভাইরােসর িব ার াস করেত সভােব 
সহায়তার জন  এই মুহেত সরকার আমােদর সকলেক যথাসাধ  বাসায় থাকার পরামশ িদে ন।  
আপনােক যিদ বাইের যেত হয় তেব অনু হ কের মেন রাখেবন য আপিন দাকান বা সাজািরেত 
িভ জট করেত যখােনই যান না কন, অন  ব েদর থেক 2 িমটার দরূে  থাকুন।  আপনার পিরিচত 
এবং অপিরিচত উভয় ব েদর ে  এই িনয়ম েযাজ ।  বাইের যাওয়ার সময় আমরা আপনােক 
ফসমা  পরার পরামশ িদই - অনু হ কের GOV.UK ওেয়বসাইেট 'আপনার বাসার বাইের িনরাপেদ 
থাকা' পৃ া ট দখুন 

সই সােথ আমরা িনেচর পরামশ িদই: 

কী করেবন  কী করেবন না 
 সাবান এবং পািন িদেয় ঘনঘন আপনার হাত পির ার ক ন – 

কমপে  20 সেকে র জন  এ ট ক ন 
 সাবান ও পািন পাওয়া না গেল হ া  স ািনটাইজার ব বহার 

ক ন 
 বাসায় আসার পর এবং বাসায় কান কাজ করার পূেব যত তু 

স ব আপনার হাত ধেুয় িনন 
 কািশ অথবা হািঁচ দয়ার সময় টসু  বা আপনার জামার হাতা 

(হাত িদয়   নয়) িদেয় আপনার মুখ ও নাক ঢেক িনন 
 ব ব ত টসু  অিবলে  িবেন ফেল িদন এবং এরপর আপনার 

হাত ধুেয় িনন 
 জনবহল ােন ব বগ থেক দেূর থাকা যিদ ক ঠন হেয় দাড়ঁায়, 

তাহেল আপনার নাক ও মখু ঢেক রােখ এমন িকছ স ব হেল 
পিরধান ক ন।  যিদ আপিন জনাকীণ ােনর অভ ের সময় 
ব য় কের থােকন সে ে ও এ ট অত  পূণ। 15 জনু 
তািরখ থেক, গণপিরবহেন এবং হাসপাতােল দশনাথ  িকংবা 
রাগী িহেসেব গেল মুখ ঢেক রাখার সর াম অবশ ই পিরধান 
করেত হেব। সাজািরেত আপনার কান অ াপেয় েম  থাকেল 
অনু হ কের এক ট ফসমা ও পিরধান ক ন। 

 আপনার হাত পির ার না 
থাকেল চাখ, নাক বা মুখ 
শ করেবন না 

 

   

এই সমেয় ডায়ােব টস, ওজন এবং র চাপ িনয় ণ করা িবেশষভােব পূণ। যিদ আপনার কােনা 
িনেদশনার েয়াজন হয় তাহেল অনু হ কের আমােদর সােথ সাজািরেত যাগােযাগ ক ন। 

আপনার া  ভােলা রাখেত সারা বছর জেুড় িভটািমন িড হণ করার আনু ািনক পরামশ অনুসরণ 
করার জন ও আমরা উৎসািহত কির। এই পরামশকৃত ডাজ হেলা িতিদন 10 মাইে া াম হণ 
করা। একজন কিম  বা সুপারমােকেট আপিন এ ট পেত পােরন। 

সবেশেষ, কািভড-19 িনেয় সা িতক পরামশ আমরা আবার আপনােক মেন কিরেয় িদেত চাই।  যিদ 
আপনার শরীেরর তাপমা া বিশ থােক, নতন ও একটানা কািশ থােক এবং/বা জিনেসর াদ বা গ  না 
পান, তাহেল আপিন কেরানাভাইরােস আ া  হেত পােরন। অনু হ কের বাসায় থাকুন এবং NHS 111 
ন ের কল ক ন যারা আপনােক সাহায  করেত পারেব।  

অনু হ কের ি ধােবাধ করেবন না – সহায়তার জন  NHS আপনার পােশ রেয়েছ এবং আপনার জন  
উ ু  রেয়েছ। 

 



সা িতকতম তথ  পেত www.gov.uk/coronavirus িভ জট ক ন 
29/06/20 তািরখ পয  সকল িনেদশনা এবং তথ  স ঠক 
 


