েষাওযষার
হ্ষামবেেসবক

ননরষাপদ
রষাখুন

পরীক্ষা বষা টেস্ট কীভষাবব বুক করববন
119 নম্বরে কল করুন বা nhs.uk/119 দেখুন
111 নম্বরে কল করুন যদে আপনাে সন্ারনে বয়স পাঁচ বছরেে কম হয়।
আপনষার টকষানভড-19 পরীক্ষা বুক করষা উনিত
যনদ আপনষার সন্ষাবনর:
উচ্চ তষাপমষাত্ষা থষাবক
অরাৎ
্ তারেে বুক বা দপছরন স্পর ্
কেরল গেম দবাধ হয় (আপনারক তারেে
তাপমাত্া পদেমাপ কোে েেকাে দনই)।
বা
নতু ন কবর ক্রমষাগত কষানি থষাবক
অরাৎ
্ এক ঘণ্ােও দবদর সময় ধরে
কাদর হয়, বা 24 ঘন্াে মরধযে 3 বা
তাে দবদর সময় কাদর হয় (যদে তারেে
সাধােণভারব কাদর রারক তরব এরষেরত্
এটি স্াভাদবরকে দচরয় দবদর খাোপ হয়)।
বা
তষাবদর গন্ধ বষা স্ষাদ নষ্ট বষা পনরবতন
্ত
হয
এে অর হ
্ ল তাো লষেযে করেরছন দয
তাো দকানও দকছুে গন্ধ বা স্াে দনরত
পােরছন না, বা জিদনসগুদলে গন্ধ বা স্াে
স্াভাদবক দররক আলাো।

যদে আপনাে সন্ারনে মরধযে দকাদভড -19 এে দকান
লষেণ না রারক, দকন্তু সদে্ -িাতীয় অনযোনযে লষেণ
রারক, দযমন সদে্ ে কােরণ নাক দেরয় পাদন পরে
তরব তারেে পেীষো কোে প্ররয়ািন হয় না এবং
তারেে বা আপনাে পদেবারেে সেসযেরেে স্-দবজছিন্ন
হওয়াে েেকাে দনই। আপনাে সন্ান যদে উপযুক্ত
রারক তরব স্ুরল দযরত পারে।
স্ুে িেষাকষােীন সমবয ননবেবক ও অন্বদরবক
ননরষাপদ রষাখুন
আপনাে হাত ধুরয় দনন - আপদন বাইরে
যাওয়াে আরগ / বাদে দিরে আসরল বা মাস্
স্পর ক
্ েরল
পাবদলক ট্ান্সরপাি্ এদেরয় চলুন বা আপনাে
গাদে বযেবহাে করুন যদে, সম্ভব হয় - হাি
ঁ ু ন,
সাইরকল বা স্ুিাে চালান
প্রাপ্তবয়স্ এবং দরশু, যারেে বয়স 11 বছরেে
ঊরধ্,্ তাো অবরযেই পাবদলক ট্ান্সরপাি্
বযেবহারেে সময় মুখ দেরক োখরবন
অনযেরেে দররক আপনাে েূেত্ব বিায় োখুন দযখারন সম্ভব, েুই দমিাে বা এক দমিাে এবং
মুখও দেরক োখুন
দপক আপ এবং ড্রপ কো সম্পরক্ আপনাে
স্ুরলে পোমর অনু
্
সেণ করুন
স্ুরলে দগরিে বাইরে বে েরল দভে কেরবন না
আপনাে সন্ানরক স্ুল দররক সংগ্রহ কোে
সারর সাররই বাদেে দেরক েওনা হরয় যান

এখষাবন কী করষা উনিত যনদ:
আপনষার সন্ষাবনর টকষানভড-19 উপসগ থ
্ত ষাবক
কী করববন?
- আপনাে বাচ্ারক স্ুরল পাঠারবন না
- দকাদভড -19 পেীষো বুক কেরবন
- বাদেরত স্-দবজছিন্ন হন
- পেীষোে িলািল সম্পরক্ অদবলরম্ব স্ুলরক অবদহত করুন
আমষার সন্ষান কখন নিরবত পষারবব?
যদে পেীষোে িলািল দনদতবাচক (দনরগটিভ) হয়, তরব
আপনাে দরশু স্ুরল দিরে আসরত পােরব, তরব রত্ রারক দয,
তাো যররষ্ট ভারলা আরছ, 48 ঘন্া ধরে তারেে উচ্ তাপমাত্া
না রারক এবং যদে এনএইচএস (NHS) দিস্ট এবং দট্স দ্াো
তারেেরক স্-দবজছিন্ন হওয়াে পোমর ন
্ া দেওয়া হয়।
যনদ আপনষার নিশুর COVID-19 পরীক্ষার িেষািে
পজেটেভ হয
কী করববন?
- আপনাে বাচ্ারক স্ুরল পাঠারবন না
- পেীষোে িলািল সম্পরক্ অদবলরম্ব স্ুলরক অবদহত করুন
- কমপরষে 10 দেরনে িনযে স্-দবজছিন্ন করুন যা এনএইচএস
(NHS) দিস্ট এবং দট্স দ্াো পোমর দ্ েওয়া হরয়রছ
আমষার সন্ষান কখন নিরবত পষারবব?
আপনাে বাচ্া 10 দেরনে পরে স্ুরল দিরে আসরত পারে যদে
তাে তাপমাত্া স্াভাদবক রারক, এমনদক তখনও যদে তাে কাদর
রারক/গন্ধ বা স্াে স্াভাদবক না হয়। এই লষেণগুদল করয়ক
সপ্তাহ ধরে চলরত পারে।
আমষার পনরবষাবরর একেবনর টকষানভড-19 উপসগ ্ত
রবযবে
কী করববন?
- আপনাে বাচ্ারক স্ুরল পাঠারবন না
- পদেবারেে সেসযেরক দকাদভড-19 পেীষো বুক কো উদচত
- বাদেরত স্-দবজছিন্ন হন
- পেীষোে িলািল সম্পরক্ অদবলরম্ব স্ুলরক অবদহত করুন
আমষার সন্ষান কখন নিরবত পষারবব?
যদে আপনাে পদেবারেে উপসগ র
্ াকা সেরসযেে পেীষোে
িলািল দনরগটিভ হয় এবং যদে তারেে এনএইচএস (NHS)
দিস্ট এবং দট্স দ্াো স্-দবজছিন্ন কোে পোমর দ্ েওয়া না হয়
তরব আপনাে দরশু স্ুরল দিরে আসরত পারে।

আমষার সন্ষান কখন নিরবত পষারবব?
আপনাে দরশু স্ুরল দিরে আসরত পােরব, যখন তাো দকানও
লষেণ ছাোই 14 দেরনে স্-দবজছিন্নতা সম্পন্ন করে দনরব*।
কন্ষাক্ট টরেনসং আমষার নিশুবক
একটে ঘননষ্ঠ কন্ষাক্ট নহসষাবব সনষাক্ত কবরবে
কী করববন?
- আপনাে বাচ্ারক স্ুরল পাঠারবন না
- এনএইচএস (NHS ) পেীষো এবং দট্স পোমর অনু
্
যায়ী
কমপরষে 14 দেরনে িনযে স্-দবজছিন্ন হন
আমষার সন্ষান কখন নিরবত পষারবব?
আপনাে দরশু স্ুরল দিরে আসরত পারে যখন তাো দকানও
লষেণ ছাোই 14 দেরনে স্-দবজছিন্নতা সম্পন্ন করে দনরব*।
আপনষার সন্ষান এমন একেবনর সংস্পবি এ
্ত বসবে, নযনন
ঘননষ্ঠ কন্ষাক্ট নহসষাবব নিননিত হবযবে?
কী করববন?
- স্াভাদবকভারব স্ুরল যারব
- যদে আপনাে সন্ারনে দকানও দকাদভড-19 লষেণ না
রারক, তরব তাে স্াভাদবকভারব দনরিে কাি কো উদচত
আপনষার নিশু নববদি ভ্রমণ কবরবে এবং ননবেবক
স্-নবজছিন্ন করবত হবব
কী করববন?
- আপনাে বাচ্ারক স্ুরল পাঠারবন না
- দকায়াোদন্ন পোমররে্ সারর সামঞ্জসযে দেরখ 14 দেরনে
িনযে স্-দবজছিন্ন করুন
আমষার সন্ষান কখন নিরবত পষারবব?
আপনাে দরশু স্ুরল দিরে আসরত পারে যখন তাো দকানও
লষেণ ছাোই 14 দেরনে স্-দবজছিন্নতা সম্পন্ন করে দনরব*।
*যদে আপনাে দরশুরক দকাদভড-19 এে একটি ঘদনষ্ঠ কন্াক্ট দহসারব দচদনিত
কো হয়, বা দবরের ভ্রমণ দররক দিরে এরস রারক এবং স্-দবজছিন্ন হরয় রারক,
তরব দকাদভড-19 পেীষোে িলািল দনরগটিভ না হওয়াে পযন্
্ তারক 14
দেরনে িনযে স্-দবজছিন্ন হরত হরব।

আমষার পনরবষাবরর একেবনর টকষানভড-19 পরীক্ষার
িেষািে পজেটেভ হবযবে
কী করববন?
- আপনাে বাচ্ারক স্ুরল পাঠারবন না
- পেীষোে িলািল সম্পরক্ অদবলরম্ব স্ুলরক অবদহত করুন

প্ষাযিই জেজ্ষানসত প্শ্ষাবেী সহ
স্ুে সম্পবক্ত আরও
তথ্ পষাওযষা যষাবব
www.towerhamlets.gov.uk/coronavirus

