
আপনার ক াভিড-19 টি ার অ্যাপয়েন্টয়েয়ন্টর আয়ে 
অ্নুগ্রহপূর্ব  ভনয়ের তথ্যটুকু পয়ে ভনন। কেইস োস্ক 
(েুখার্রণ) লাোয়ত িুলয়র্ন না (যভি আপভন তা 
র্যর্হার কথ্য়  অ্র্যাহভতপ্রাপ্ত না হয়ে থ্ায় ন)। 
সার্ব াভরয়ত আসার পর ও সার্ব াভর কথ্য়  েয়ল যাওোর 
সেে আপনার হাত সযাভনটাইর্(র্ীর্াণুেুক্ত)  য়র 
কনয়র্ন, এর্ং যথ্াসম্ভর্ কেয়ে অ্নযয়ির কথ্য়  িইু 
ভেটার িরূত্ব র্র্াে রাখয়র্ন। 

টিকা নিতে যাওয়ার পর আপিাতক যা করতে হতে 

ইডন কহলথ্ কসন্টায়রর ভপছন ভিয়ে টি ার ভিভনয়  প্রয়র্শ 
 রয়র্ন। আপনায়  র্াইয়র লাইয়ন িাাঁোয়ত হয়ত পায়র। তয়র্ 
কসখায়ন উপয়র ছাউভন থ্া য়র্। 

অ্যাপতয়ন্টতেতন্ট কাউতক সাতে নিতয় গেতে 

যভি  াউয়  সায়থ্ ভনয়ে যান তয়র্ অ্নুগ্রহ  য়র তায়   ায়র 
(োভেয়ত) অ্য়পো  রয়ত র্লয়র্ন। যভি আপনার সায়থ্ আপনার 
যত্ন ারী আয়সন তয়র্ ভতভন আপনায়  টি ার ভিভনয় র প্রয়র্শ 
পয়থ্ করয়খ ইডন কহলথ্ কসন্টায়রর েূল প্রয়র্শ পথ্ ভিয়ে ভেয়ে 
কেইন ভরয়সপশয়ন অ্য়পো  রয়ত পারয়র্ন। অ্নুগ্রহপূর্ব  ভনভিত 
 য়র কনয়র্ন ভতভন যায়ত কেইস োস্ক র্া েুখার্রণ লাভেয়ে কনন 
(যভি তা র্যর্হার  রা কথ্য়  ভতভন অ্র্যাহভতপ্রাপ্ত না হয়ে 
থ্ায় ন)।  

যনি কোোেত া েোর গেতে আপিার সাহাযয োতে 

যভি আপনার এ র্ন র্াঙাভল ইন্টারভপ্রটায়রর র্া অ্নয ক ায়না 
সাহায়যযর (সার্ব াভরয়ত হুইয়লেোর প্রয়র্শ সুভর্ধা আয়ছ) ির ার 
হে, তয়র্ আপনার ভর্ভপ প্রযাভিয়স কোন  রয়র্ন। 

ইডি গহেে গসন্টাতর গযভাতে যাতেি 

োস সানভত স: 

27 (ভলড্স টু োইর্ভল) োসবট ভলড্স র্াস 

34 (ভলড্স টু ওটভল) োসবট ভলড্স র্াস 

966 োইর্ভল টু কহনয়শা িাো ইডন) ভ েভল র্াস 
ক াম্পানী 

A2 ফ্লাইয়ার (ব্রাডয়োডব  টু হযায়রায়েইট িাো 
ভলড্স ব্রাডয়োডব  এোরয়পাটব ) ট্রান্সয়ডি র্াস 

A3 ফ্লাইয়ার (ব্রাডয়োডব  টু ভলড্স ব্রাডয়োডব  এোরয়পাটব
িাো ভশপভল) ট্রান্সয়ডি র্াস 

পানকত িং: 

কহলথ্ কসন্টায়রর ভপয়ছ ভডয়র্য়র্াল্ড  ার পা ব  এর্ং আয়শপায়শর 
রাস্তাে, ইডন কেয়থ্াভডস্ট োয়েব  ও েভরসয়ন  পাভ ব ং সভুর্ধা আয়ছ।

টিকা গিওয়া 
ইডি গহেে গসন্টাতর আপিার 
টিকা গিওয়া সম্পতকত  
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