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লড্এরলললডিংকারীলাকদেরজন্যর্বদললন্দেব লন্া

1 আগস্টতালরদে ঘদরললডকরা(ঘদরঅদন্যরিংস্পলবলথদকেদূরথাকা) িংক্রান্তলন্দেব লার্ী
স্থলগতকদর লন্ওয়া দয়দে।করযোনোবোইযোরয ংক্রভরণয োয রফবোচ্চ বফ্ো েথরক ননরে েনরভরে ফরর 
যকোরযয ক্ষ েথরক ফরো রেরে েম, এখন আয ঘরয ননডং বফ্োে থোকো রোগরফ নো। মনি আনন 
ফোড়নত তকব তো বফরম্বন করয এই ননরিবগুররো বনুযণ করযন, তোরর েিোকোনোরে, প্রোথবনোররে ফো 
কভব্রর মোওেো আনোয জনয ননযোি ওেোয কথো।   

মনি আনোয ডোক্তোয আনোয েকোরনো েরভোন নেনকৎোয কোযরণ আনোরক ননডং বফ্োে থোকোয কথো 
ফরর থোরকন, তরফ িেো করয আনোয ডোক্তোরযয যোভব ভরতো েররফন।  

লন্রাপেথাকারজন্যলন্দেরলন্য়মগুদাঅন্ুরণকরদর্ন্:

আনোয োত ননেনভতবোরফ ধুরে 
েনরফন, নফরল করয ফোইয েথরক 

ঘরয আোয য। 

ঘরযয ফোইরয ভখু-ঢোকনো 
ফযফোয কযরফন, নফরল করয, 
আফদ্ধ েকোরনো ্োরন ফো েমখোরন 
োযীনযক িযূত্ব ফজোে যোখো 

ম্ভফ নে। 

ঘরযয ফোইরয েগরর োযীনযক 
িযূত্ব ফজোে যোখরফন। 

 আনোয কুনইুরে ফো টিুযরত োাঁনে েোড়রফন। তরফ টিুয োরথ োরথই নফরন েপরর নিরে োত ধুরে
েনরফন।

 ফযস্ততভ ভরে ফযস্ত এরোকো এনড়রে েররফন, নফরল করয, আফদ্ধ ্োনগুররো।
 মনি বু্ েফোধ করযন ফো েরভোন েকোরনো স্বো্য ভযো ননেন্ত্রণোধীন নো থোরক, তোরর আনোয

নজন ফো NHS11-েক েপোন কযরফন। জরুযী বফ্োে 999-এ েপোন কযরফন বথফো যোনয
এ.এন্ড.ই-েত েরর মোরফন।  .

 মনি আনোয ভরধয করযোনোবোইযোরয রক্ষণগুররো েিখো েিে, তোরর োোতোরর ফো আনোয
নজন-য কোরে যাদর্ন্ন্া – ঘদরথাকদর্ন্এর্িংএকটিলেস্টকলরদয়লন্দর্ন্। 119-এ েপোন
করয ফো  www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test নরংরক বনরোইরন েেস্ট ফকু কযরত
োযরফন।

করযোনোবোা্ইযো এখরনো ঝুাঁ নকূণব যরে েগরে, এফং তো আফোরযো ফোড়ো শুরু কযরত 
োরয। ননযি থোকোয জনয ফ ধযরনয তকব তো বফরম্বন করুন। 

BENGALI
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মনি ংক্রভণ ুনযোে ফোড়ো শুরু করয, তোরর আফরযো ননডং 
বফ্োে থোকোয যোভব েিওেো রত োরয। আনোয ননযোত্তোয জনযই 
তো কযো রফ। 

ললপিং,লেলক্রপলন্,এর্িংলন্তয-েদয়াজন্ীয় লজলন্পত্র রর্রা 

পুড ফক্স, েপ্রনক্রন ফো ননতয-প্ররেোজনীে নজননল আনোরক ননেনভতবোরফ 
যফযো কযো রফ নো। ননডং েরেোয োওেোয য মনি আনন নযোনযোর 
টিরভয রে নোভ েযনজস্টোয করয থোরকন, তোরর আনোরক এখরনো ুোযভোরকব রেয 
েডনরবোনযয জনয প্রোধোনয েিওেো রফ। মনি ননতয-প্ররেোজনী নজননলত্র ননযোরি 
োওেো ননরে নেনিত থোরকন, তোরর আভযো বরোনিেোযরিয রে েমোগোরমোগ 
কনযরে নিরত োযফ। তোযো আনোরক োোময কযরত োযরফন। েপোন করুন:  

0113 378 1877। মনি জরুযী নবনত্তরত আনোয খোফোরযয িযকোয ে তোরর েপোন করুন: 0113 376 0330। 

 

কাজওোকুরী: 

 মনি আনোয স্বো্য কোরজ মোওেোয ভত বফ্োে নো থোরক, তোরর আনোয ডোক্তোরযয রে কথো 
ফরনু। নতনন আনোরক োোময কযরফন। 

 মনি ঘয েথরক কোজ কযো ম্ভফ নো ে, তোরর এখন েথরক কভব্রর নগরে কোজ কযো মোরফ মনি 
আনন ও আনোয েোকুযীিোতো ননযোরি কোজ কযোয ঠিক ফযফ্ো ম্পরকব  একভত রে 
থোরকন।  

 মনি আনন ও আনোয েোকুযীিোতো ননযোি ফযফ্োে একভত নো রত োরযন, তোরর নটিরজন্স 
এযোডবোই নরড -েক 0113 223 4400 নোম্বোরয েপোন করয েোকুযী ংক্রোি যোভব ননরত 
োরযন। 

 তোেোড়ো, মনি ভরন করযন আনোয কভব্র ননযোি নে, তোরর আনোয েোকুযীিোতোয নফরুরদ্ধ 
েগোরন বনবরমোগও কযরত োযরফন। েরথ এযোন্ড েইপটি একনজনকউটিবরক 0300 790 6787 
নোম্বোরয েপোন কযরফন। 

 

স্বাভাবালর্কজীর্দন্লিদরযাওয়ালন্দয়অস্বলতলর্াধকরদেন্? 

আনন একো নন। নরড রয ননডংকোযী োজোয োজোয েরোক আনোয ভতই স্বোবোনফক জীফরন নপরয 
মোওেো ননরে নেনিত আরেন। ননযোি থোকো ংক্রোি যোভব মনি আনন বনুযণ করযন, তোরর 
বোইযোরয েেোাঁেোে আোয ম্ভোফনো বরনক কভ থোকরফ। 

আনোয প্রনত আভোরিয যোভব ররো: 

1. ধীরযুর্ শুরু করুন। একোরথ ফনকেু কযোয েেষ্টো কযরফন নো। 
2. োোময ও যোভরবয িযকোয মখন রফ তখন তো েনরফন। 

মনি আনন নেনিত থোরকন, তোরর মো জরুযী তো ররো োোময োেতো েনওেো। 24 ঘিোফযোী েখোরো 
েভিোর েরথ েল্পরোইরন (ভোননক স্বো্য োোময রোইরন) েপোন কযরত োরযন: on 0800 183 0558. 
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ের্রা-ের্ররােলর্ন্: 

ননযোি থোকো ংক্রোি জোতীে ও ্োনীে ভোভনেক ননরিবোফরী ফো খফযো-খফয েজরন েনরফন। 

 

 

 

 

 


