
 

 

 
 

• কেরানা ভাইরােসর িনেচর ল�ন স�িলত েয কােরা জেন� সরকার পরী�া �� কেরেছ 
1. নত� ন কের সারা�ন কািশ 
2. �চ� �র 
3. �াভািবক �াদ ও গ� বুঝেত না পারা বা পিরবিত�ত হেয় যাওয়া 

• পির�া করেলই জানেত পারেবন আপিন ভাইয়াস আ�া� িক না, িক� পির�াট� তখিন কায �কর হেব 
যখন আপিন ল�ন �কােশর ৫ িদেনর মেধ� পির�া�ট করােবন, কােজই ল�ন �কােশর সােথ সােথ 
যত �তু স�ব পির�ার জেন� বুিকং িদন। 
 

• আপনার কেরানা ভাইরােসর পির�ার ফলাফল যিদ প�জ�টভ হয় তাহেল  NHS এর েট� এবং ে�স 
সািভ�স েথেক আপনার সােথ েযাগােযাগ করা হেব িনেচর তথ��েলার িবষেয় �জ�াসার জেন�ঃ 

1. আপনার বাসার েলাকজন 
2. েলাকজন যারা যারা সরাসির আপনার সং�েশ � এেসেছ 
3. েলাকজন যােদর কাছ েথেক আপিন ১৫ িমিনেটেরা েবশী সময় ধের ২ িমটার দু�ে� িছেলন 

 
• পির�ার জেন� িকভােব বুিকং পােবন জানেত এবং আেরা িব�ািরত তেথ�র জেন� 

www.redbridge.gov.uk ওেয়ব েপজ�ট িভ�জট ক�ন এবং েহাম েপেজর সাচ� বার েথেক েট� শ� �ট 
িদেয় খুজনু 

• েট� এ� ে�স সািভ�স কেরানা ভাইরাস িচি�ত কের দমন করা এবং ছিড়েয় যাওয়া েরাধ কের জীবন 
বাচােত সাহায� করেছ তাই পরী�া করােনাটা খুবই জ�রী 

 
 
 
িবিভ� �মািণত তেথ� েদখা যাে� আমােদর এলাকার কােলা এবং এিশয় বংেশাদভূ্ত েলাকজন কেরানা 
ভাইরােসর উ� ঝুিকর মেধ� আেছন এবং সাদা ি��টশ বংেশাদ্ভূত েলাকজেনর েচেয় ি��েনেরা েবশী মারা 
যাওয়ার স�াবনার মুেখ রেয়েছন। 
 
আমােদর এলাকা এবং বাস�ান েক িনরাপদ রাখার জেন� সরকােরর েয পরামশ ��েলা পালন কের চলা 
�েয়াজন, েস�েলা হলঃ 

• যত�ন স�ব বাসায় অব�ান করা 
• স�ব হেল বাসায় েথেক অিফস করা 
• অন�েদর সােথ শািরিরক েযাগােযাগ সীিমত করা 
• বাইের েগেলও অন�েদর কাছ েথেক অ�ত ২ িমটার দু�� বজায় রাখা 
• িনয়িমত আপনার হাত েধায়া 

  
যিদও আপিন সেব �া� ০৬ জন বাসার বাইেরর েলােকর সােথ েদখা করেত পােরন, িক� এখেনা এটা 
িনরাপদভােব করা জ�রী আর তাই আপনােক অবশ�ই: 

• যখন বাসার বাইের আেছন তখন পিরছ�তা িবষয়ক সতক�তা অবল�ন করেত হেব 
• ঘের এেস সােথ সােথই হাত ধুেয় েফলেত হেব 
• আপনার বাসার বাইেরর েয কােরা কাছ েথেক সবসময় অ�ত ২ িমটার দু�� রাখেত হেব 
• বাইের যাওয়ার সময় সােথ সবসময় হ�া� েসিনটাইজার রাখুন যিদ েকান কারেন েযখােন যাে�ন 

েসখােন হ�া� েসিনটাইজার না থােক 
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