কেরানাভাইরাস
অিধবাসীেদর জন- .র/0পূণ4 5না6শ
5কািভড - ১৯ ( কেরানাভাইরাস) স>ামন
5বেড় যােB এই এলাকায় এবং আপিন ও
আপনার সPদায় এই সং>ামেণর ঝKঁিকর
সMখ
ু ীন !
যতট$ক$ স'ব সামািজক সং.শ0 কমােত 2চ4া কর6ণ

*
*

যিদ আপনােক বািহের 2যেতই হয়, তাহেল অনAানAেদর 2থেক
কমপেC দুই িমটার দূরF বজায় রাখ$ ন
সব 2দাকােন Hেবশ কিরেল মুেখ মাI (আবরণ) লাগােবন যিদ দুই
িমটার দূরF বজায় না রাখেত পােরন

*

*

হাত 2ধৗত কর6ন িনয়িমত ভােব এবং সOূণ0রPেপ HেতAক
বার কেম কের হেলও ২০ 2সেকT যাবত

*

যিদ আপনার কেরানাভাইরাস এর লCণ 2দখা িদেয় থােক
তাহেল অপর পৃVায় বWণXত িনেদ0িশকা সমূহ অনুসরণ কর6ন
)লাকাল লক ডাউন এঁরােত হেল আমােদর সকলেক একি5ত হেয়
কাজ করেত হেব । আমােদর সবাইেক িনে: ব;ণ=ত ব>ব?া@েলা িনেত
হেবঃ

)কািভড - ১৯ এর লDণ / উপসগG @েলাঃ

* শরীেরর তাপমাQা বR িS েহেয়ছ েবল অনুভV ত েহব
*

এক6 নতKন ধরেনর কািশ িদেত থাকেবন অনবরত

*

Xাণ 5নওয়ার অনুভVিত এবং Yাদ Zহণ করার [মতা কেম 5যেত অথবা

পিরব\ত]ত হেত পাের

যিদ আপনার িভতের )কািভড - ১৯ এর লDণ / উপসগG
)দখা িদেয় থােকঃ
* তাহেল কােজর জায়গায় কাজ করেত যােবন না । ঘের 5থেকই কাজ
কর/ন অথবা অসুaতার িরেপাট4 কর/ন , িনেজ িনেজ Y- িবিBc (5সলফ
আইেসােলট) হেয় পর/ন ।

*

ঘেরই থাকKন, Y - িবিছc(5সলফ আইেসােলট) হেয় যান এবং 5টe

করান
*

যিদও আপনার মেধ- 5কািভড ১৯ এর মৃদু উপসগ4 ( িসhটম ) 5থেক

থােক তবK ও , 5টe করান ।
*

এন এইচ এস (NHS) এর 5টe এবং 5jস সা\ভ]স যিদ 5যাগােযাগ কের

আপনােক বেল থােক Y - িবিBc (5সলফ আইেসােলট) হেত , তাহেল ১৪
িদন ঘেরর বাইের যােবন না ।
5টe িকভােব করােবনঃ
*

অনলাইেন বK ক কর/ন nhs.uk/coronavirus এর ওেয়ব সাইেট ঢKেক

*

অথবা, কল কর/ন ১১৯ নাnাের আপনার 5টিলেফান 5থেক

*

নয়ত, ঘের বেস 5টe করার জন- 5হাম 5টoং িকট অড4ার কর/ন ,

pাপ-তার উপর িনভ4 র কের
আরও িবশদভােব সব4েশষ aানীয় উেপদশ এর জনিিভসট কর/ন www.northamptionshire.gov.uk
Bengali

