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কররোনোভোইরোরের (ককোভভড -19) েংক্রমণ 
হ্রোেকরণ- েোহোরযের জনে আপনোর করণীয় 
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কররোনোভোইরোরের (ককোভভড-19) েংক্রমণ কভমরয় আনরত আমোরের প্ররতেরকর একটি 
ভূভমকো ররয়রে। ভনরনোক্ত পেরেপেমূহ গ্রহণ করো হরে ককোভভড -19 এ আক্রোন্ত হবোর 
ঝ ুঁ ভক বো এটি অনেরের মোরঝ েংক্রভমত হবোর েম্ভোবনো হ্রোে পোরব। প্রভতটি পরোমিশ 
আপনোরক ভোরেোভোরব ভবরবচনোয় ভনরত হরব এবং এই ভনরেশিনোটি আপনোর প্রোতেভহক 
জীবরন কীভোরব অন েরণ কররবন তোর একটি পভরকল্পনো কররত হরব। 
 
আপভন যভে এমন একটি এেোকোরত বেবোে কররন কযখোরন ককোভভড-19 এর উচ্চ 
েংক্রমরণর কোররণ স্থোনীয়ভোরব প্ররযোজে ভবভিভনরেি আররোভপত হরয়রে তোহরে আপনোরক 
আপনোর এেোকোর জনে প্ররযোজে পরোমিশেমূহ কমরন চেরত হরব। 

েোিোরণ পরোমিশ 
অনেোনে কেোকজনরের কেরক আপভন েবেময় 2 ভমটোর েরূত্ব বজোয় রোখোর কচষ্টো 
কররবন, ঘন ঘন আপনোর হোত কিোরবন, আপনোর ম রখ হোত েোগোরবন নো এবং হোুঁভচ 
কোভির জনে টিে ে বেবহোর কররবন। আমোরের েমোরজ ককোভভড -19 এর েংক্রমণ হ্রোে 
কররত এেব পেরেপ অতেন্ত জরুরী। 
 
আপনোরক ও অনেরেররক ে রভেত রোখরত আপনোর করণীয় কী কে বেোপোরর আরও তেে 
ভনরনোক্ত ওরয়বেোইরট পোওয়ো যোরব। 
 
গণপভরবহণ, কেোকোন পোট ও ে পোরমোরকশ ট এবং জনেোিোররণর জনে বেবহৃত অনেোনে েব 
স্থোন কযখোরন কেে কভোভরং বেবহোররর আইভন বোিেবোিকতো ররয়রে কেেব স্থোরন একটি 
কেে কভোভরং বেবহোর কররবন। কেে কভোভরং কখন বেবহোর কররত হয় এবং কীভোরব 
আপনোর ভনরজর জনে একটি কেে কভোভরং বোনোরত হয় কে েংক্রোন্ত তেে আপভন এই 
ওরয়বেোইটটিরত পোরবন। 
 
কেোকজরনর েোরে আপভন আপনোর েোমোভজক েোেোরতর পভরমোণ েীভমত কররবন। আপভন 
কযেব কেোকজরনর েোরে বেবোে কররন নো বো যোরো আপনোর 'েোরপোটশ  বোবরের' অন্তভ শ ক্ত 
নন তোরের কেরক েবেময় 2 ভমটোর েরূত্ব বজোয় রোখরবন1। 
 
েোরপোটশ  বোবে এবং কেোিেোে ভডেটোভসং েম্পরকশ  আরও তেে এই ওরয়বেোইটটিরত 
পোরবন। 
আপভন যভে স্থোনীয়ভোরব ভবভিভনরেি প্ররযোজে একটি এেোকোরত নো েোরকন তোহরে আপভন 
এবং আপনোর বোেোর অনেোনেরো অনে বোেোর কেোকজরনর েোরে বোেোর কভতরর েোমোভজক 
কমেোরমিো বো েময় কোটোরত পোররবন, এবং আপনোরো এরক অরনের বোেোরত রোভি যোপনও 
কররত পোররবন। আপনোর বোেোর বোইররর কেোকজরনর েোরে 2 ভমটোর েরূত্ব বজোয় 
রোখোর কচষ্টো কররবন। 
 

https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-reducing-transmission-what-you-can-do-to-help/reducing-transmission-of-coronavirus-covid-19-what-you-can-do-to-help#fn:1
https://www.gov.uk/guidance/meeting-people-from-outside-your-household-from-4-july
https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19
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আপভন কী কররত পোররবন এবং ককোনটি কররত পোররবন নো কে বেোপোরর আরও তেে 
এই ওরয়বেোইটটিরত পোরবন। 
 
ভভন্ন ভভন্ন বোেোর েরবশোচ্চ 6 বেভক্তর েোরে আপভন বোইরর েময় কোটোরত পোররবন। 
আপভন যভে 6 এর কচরয় কবিী কেোরকর েোরে েময় কোটোরত চোন তোহরে বোইরর েরবশোচ্চ 
30 জরনর েোরে েোেোৎ কররত পোররবন ভকন্তু তোরেররক আপনোর একই বোেোয় 
বেবোেকোরী কেোক হরত হরব বো শুি মোি বোইররর একটি মোি বোেোর কেোক হরত হরব। 
েবেময় 2 ভমটোর েরূত্ব বজোয় রোখোর কচষ্টো কররবন। 
 
আপনোর বোেোর বোইররর কেোকজনরের েোরে কীভোরব ভনরোপরে কমেোরমিো করো যোয় কে 
েম্পভকশ ত আরও তেে এই ওরয়বেোইটটিরত পোওয়ো যোরব। 
ভচভকৎেোগতভোরব অতেন্ত নোজ ক অবস্থোরন েোকো কেোকজরনর েোরে েময় কোটোরনোর েময় 
আপনোরক ভবরিে যত্ন ভনরত হরব। 
 
ভচভকৎেোগতভোরব অতেন্ত নোজ ক অবস্থোরন েোকো কেোকরেররক কীভোরব েহোয়তো প্রেোন 
কররত হয় কে েম্পভকশ ত আরও তেে এই ওরয়বেোইটটিরত পোওয়ো যোরব। 

বোেোয় েোকুন 

আপনোর যভে ককোভভড -19 এর উপেগশ েোরক তোহরে আপনোরক অবিেই বোেোরত েোকরত 
হরব এবং ভবনো মূরেে একটি কটস্ট করোরনোর জনে এখভনই ব ভকং ভেন। আপনোর কটস্টটি 
ব ভকং কেবোর পর আপনোরক কযেব পরোমিশ প্রেোন করো হরব কেগুরেো খ ব ভোরেোভোরব 
কমরন চেরবন। আপভন যভে অনেোনে কেোকরের েোরে একই বোেোরত েোরকন তোহরে 
তোরেররকও বোেোরত েোকরত হরব। 
একটি কটস্ট কীভোরব ব ভকং কররত হয় এবং পরবতীরত আপনোর করণীয় কী কে েম্পরকশ  
তেে এই ওরয়বেোইটটিরত পোওয়ো যোরব। 
 
আপনোরক যভে NHS কটস্ট এন্ড কেে েোভভশ ে কততশ ক জোনোরনো হয় কয আপভন ককোভভড-
19 েংক্রোমক েোকো ককোন বেভক্তর েংস্পরিশ এরেরেন তোহরে আপনোরক বোেোয় েোকরত 
হরব এবং প্রেত্ত পরোমিশগুরেো কমরন চেরত হরব। 
 
আপভন ককোভভড-19 েংক্রোমক েোকো ককোন বেভক্তর েংস্পরিশ এরে আপনোর করণীয় কী 
কে েম্পভকশ ত আরও তেে আপভন এই ওরয়বেোইটটিরত পোরবন। 
 
আপভন যভে ককোভভড-19 েংক্রোমরক েভতগ্রস্ত ে ভনভেশষ্ট ককোন কেি কেরক কেরত আেরেন 
তোহরে আপনোরক বোেোয় েোকরত হরব এবং প্রেত্ত পরোমিশগুরেো কমরন চেরত হরব। 
 
ককোন ককোন কেি েভতগ্ররস্তর তোভেকোয় ররয়রে কেটি জোনরত এই ওরয়বেোইটটি কেখ ন। 
 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do/coronavirus-outbreak-faqs-what-you-can-and-cant-do
https://www.gov.uk/government/publications/staying-safe-outside-your-home/staying-safe-outside-your-home
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/covid-19-guidance-for-young-people-on-shielding-and-protecting-people-most-likely-to-become-unwell-if-they-catch-coronavirus
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/covid-19-guidance-for-young-people-on-shielding-and-protecting-people-most-likely-to-become-unwell-if-they-catch-coronavirus
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/#symptoms
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-and-tracing/get-a-test-to-check-if-you-have-coronavirus/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-stay-at-home-guidance/stay-at-home-guidance-for-households-with-possible-coronavirus-covid-19-infection
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-for-contacts-of-people-with-possible-or-confirmed-coronavirus-covid-19-infection-who-do-not-live-with-the-person
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-countries-and-territories-exempt-from-advice-against-all-but-essential-international-travel
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ককোভভড-19 এর েোরে েম্পভকশ ত ককোন কোররণ আপনোরক যভে বোেোরত েোকরত হয় 
তোহরে আপভন আপনোর ভনরজর বোগোন বো বোেোটির বোইররর জোয়গো েোড়ো অনে ককোেোও 
যোরবন নো। আপনোর অতেোবিেকীয় পভরচযশো প্রেোনকোরী কেোকজন বেতীত অনে ককোন 
ভভভজটররক বোেোয় আেরত ভেরবন নো। 
আপনোর বোেোয় আেো ককয়োরোররের বেোপোরর আরও তেে এই ওরয়বেোইটটিরত পোরবন। 
 
আপভন যভে একো একোই েোরকন বো বোচ্চো েহ একজন ভেরেে পেোররন্ট হন তোহরে 
আপভন অনে আররকটি বোেোর েোরে একটি 'েোরপোটশ  বোবে' গরড় ত েরত পোররন। েোরপোটশ  
বোবরের আওতোয় েোকো কেোকজনরেররক একই বোেোর কেোক ভহরেরব গণে করো হরব এবং 
তোরের মরিে ককোরনো েরূত্ব বজোয় রোখোর েরকোর হরবনো। ↩ 
 

 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-how-to-work-safely-in-domiciliary-care
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-reducing-transmission-what-you-can-do-to-help/reducing-transmission-of-coronavirus-covid-19-what-you-can-do-to-help#fnref:1

