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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
  

যারা নিনিত আক্রান্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পন্তশে এন্তসন্তেি তান্তের জিয 
তথ্য 
কন্তরািাভাইরাস ররান্তে (ন্তকানভড-১৯) আক্রাে এমি কারও কাোকানে এন্তসনেন্তেি বন্তে আপনি নিনিত 
হন্ত়েন্তেি। আপনি যখি সংক্রমন্তের ঝ ুঁ নকন্তত থ্াকন্তবি তখি েক্ষেগুনের িজরোনর করার জিয স্থািী়ে জিস্বাস্থয 
ইউনিট রথ্ন্তক রকউ আপিার সান্তথ্ প্রনতনেি রযাোন্তযাে করন্তব। নিনিত আক্রান্তের সান্তথ্ রশষ রযাোন্তযান্তের পন্তর 
১৪ নেন্তির জিয আপিান্তক অবশযই নিজ েৃন্তহ আইন্তসান্তেশন্তি রযন্তত হন্তব। অি গ্রহ কন্তর সতকে তার সান্তথ্ এই তথ্য 
পড ি। 

বাডীন্তত নিন্তজন্তক আইন্তসান্তেশি করার অথ্ে কী? 
রয সকে বযনিন্তের আইন্তসান্তেশন্তি যাবার পরামশে রেও়ো হ়ে তান্তের পাবনেক রেস, নবন্তশষত কমেস্থে, স্ক ে, 
িাইল্ডন্তক়োর বা নবশ্বনবেযােন্ত়ে যাও়ো উনিত ি়ে। শুধ মাত্র রযসব সেসয সাধারেত পনরবান্তর থ্ান্তকি, তান্তের 
বাডীন্তত থ্াকা উনিত। বাডীন্তত রকান্তিা অনতনথ্ন্তক আসার অি মনত রেন্তবি িা। বাডীন্তত মাস্ক পরার েরকার 
রিই। রযখান্তি সম্ভব, বন্ধ  বা পনরবান্তরর অিয সেসয, যান্তের আইন্তসান্তেশন্তি যাবার েরকার রিই, তান্তেরন্তক 
আপিার জিয খাবার বা অিযািয প্রন্ত়োজিী়ে উপাোি আিন্তত বে ি। আপিার যনে অবশযই বাসা রেন্তড রযন্তত 
হ়ে, রযমি নিনকত্সা রসবা নিন্তত, তাহন্তে সানজে কযাে মাস্ক পরুি, যনে থ্ান্তক। 

কন্তরািাভাইরাস এবং রকানভড-১৯ কী? 
কন্তরািাভাইরাস মাি ষ এবং পশুন্তক অস স্থ করন্তত পান্তর। নকে  কন্তরািভাইরাস সাধারে সনেে-কানশর মত অস স্থতা 
সৃনি করন্তত পান্তর রযখান্তি অিযগুন্তো শ্বাসতন্তের মারাত্মক ররাে (SARS) এবং মধয প্রান্তিযর ররসনপন্তরটনর 
নসন্তরাম (MERS) সহ আরও গুরুতর ররান্তের সৃনি করন্তত পার।  এই িত ি কন্তরািাভাইরাস (সারস-ন্তকাভ 
-২ িান্তম পনরনিত) িীন্তির হুন্তবই প্রন্তেন্তশ উদ্ভব হন্ত়েনেে। ভাইরাসটি কন্তরািাভাইরাস ররাে ২০১৯ এর কারে 
ঘটা়ে, যা সাধারেত রকানভড-১৯ িান্তম পনরনিত। 

সংক্রমে কীভান্তব েডা়ে? 
সংক্রমেটি সাধারেত নিন্তনািভান্তব বযনি রথ্ন্তক বযনিন্তত েনডন্ত়ে পডন্তত পান্তর: 

 সংক্রানমত অবস্থা়ে বা তান্তের উপসেে রেখা হও়োর ২৪ ঘন্টা আন্তে রকািও বযনির সান্তথ্ সরাসনর 
ঘনিষ্ঠ সানিন্তধয 

 কানশ বা হাুঁনি নেন্তেি এমি রকান্তিা নিনিত আক্রাে বযনির সান্তথ্ ঘনিষ্ঠ সানিন্তধয বা, 
 নিনিত আক্রাে রকান্তিা বযনির কানশ নকংবা হাুঁনি রথ্ন্তক নিিঃসৃত ভাইরাসয ি রেস্মা দ্বারা েনূষত বস্তু 

বা উপনরতে (ন্তযমি েরজার হাতে নকংবা রটনবে) স্পন্তশে এবং তারপন্তর আপিার ম খ বা ম খমণ্ডে 
স্পন্তশে। 

রবনশরভাে সংক্রমে ঘন্তট রকবে উপসেে রন্ত়েন্তে এমি বযনিন্তের কাে রথ্ন্তক। এর মন্তধয জ্বর, কানশ, েো বযথ্া, 
ক্লানে এবং শ্বাসকি অেভ ে ি থ্াকন্তত পান্তর।  

নিনিত সংক্রানমত বযনির ঘনিষ্ঠজিন্তের (ন্তযমি যারা একই বানডন্তত থ্ান্তকি বা েীঘে সম়ে ধন্তর একটি বদ্ধ 
স্থান্তি একসান্তথ্ থ্াকন্তেি) সংক্রমন্তের ঝ ুঁ নক সবন্তিন্ত়ে রবনশ।  

একজি বযনি কত সম়ে ধন্তর অিযন্তক সংক্রমে েনডন্ত়ে নেন্তত পান্তর? 
সংক্রানমত বযনি কত সম়ে ধন্তর অন্তিযর মন্তধয সংক্রমেটি েনডন্ত়ে নেন্তত পান্তর তা এখিও জািা যা়েনি। 
যাইন্তহাক, উপসেেহীি বা িূযিতম েক্ষেয ি সংক্রমে এবং প্রাক-েক্ষেয ি সংক্রমন্তের উনিত প্রমাে রন্ত়েন্তে। 
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প্রথ্মবার েক্ষেগুন্তো রেখা রেও়োর আন্তে রথ্ন্তক শুরু কন্তর েক্ষেগুন্তো রশষ হও়োর এক নেি পর পযেে একজি 
বযনি সংক্রমে েনডন্ত়ে নেন্তত পান্তর।    

গুরুতর অস স্থতার ঝ ুঁ নক সবন্তিন্ত়ে রবনশ কার? 
নকে  রোক সংক্রানমত হন্তেও এন্তকবান্তরই অস স্থ িাও হন্তত পান্তর, আবার কারও কারও মন্তধয হােকা েক্ষে রেখা 
নেন্তত পান্তর যার রথ্ন্তক তারা সহন্তজই রসন্তর উঠন্তব এবং অিযরা খ ব দ্রুত খ ব অস স্থ হন্ত়ে পডন্তব। অিযািয 
কন্তরািভাইরান্তসর সান্তথ্ পূবেবতী অনভজ্ঞতা রথ্ন্তক, গুরুতর সংক্রমন্তের ঝ ুঁ নকন্তত থ্াকা বযনিরা হন্তেি: 

 যান্তের ররাে প্রনতন্তরাধ ক্ষমতা সংকটাপি (ন্তযমি কযান্সান্তরর কারন্তে) 
 বৃদ্ধ মাি ষ 
 আনেবাসী এবং টন্তরস রেইট দ্বীপপ ন্তের রোন্তকরা, কারে তান্তের েীঘেস্থা়েী অস স্থতার হার রবনশ 
 েীঘেস্থা়েী শানরনরক সমসযা ধরা পন্তডন্তে এমি রোক  
 িবজাতক এবং নশশু* 
 েেবদ্ধভান্তব বসবাসকারী রোক 
 রজেখািা়ে আটক বযনিরা  

 
* এই পযোন্ত়ে িবজাতক ও নশশুন্তের ঝ ুঁ নক এবং রকানভড -১৯ সংক্রমন্তে নশশুরা রয ভূনমকা পােি কন্তর তা 
পনরষ্কার ি়ে। তন্তব নবসৃ্তত জিসংখযার ত েিা়ে নশশুন্তের মন্তধয এখিও নিনিত রকানভড -১৯ আক্রান্তের হার 
কম রন্ত়েন্তে।  

আমার েক্ষে রেখা নেন্তে, আনম কী করন্তবা?  
যনে রকািও নিনিত আক্রাে বযনির সান্তথ্ রশষবার সংস্পন্তশে আসার ১৪ নেন্তির মন্তধয েক্ষেসম হ (জ্বর, কানশ, 
েো বযথ্া, ক্লানে বা শ্বাসকি) নবকাশ হ়ে, তন্তব জরুনর পরীক্ষার জিয ডািান্তরর সান্তথ্ রেখা করার বযবস্থা 
করা উনিত।  

স্বাস্থযন্তকন্দ্র বা হাসপাতান্তে যাও়োর আন্তে তান্তেরন্তক রটনেন্ত াি কন্তর আপিার ভ্রমন্তের ইনতহাস বা আপনি রয 
সম্ভাবয কন্তরািাভাইরান্তস আক্রাে রকান্তিা বযনির সংস্পন্তশে এন্তস থ্াকন্তত পান্তরি তা জািাি। জিস্বাস্থয কতৃে পক্ষ 
যতক্ষে িা আপিান্তক অবনহত করন্তে রয আপনি নিরাপন্তে আপিার স্বাভানবক কাজকন্তমে ন ন্তর রযন্তত পান্তরি 
ততক্ষি পযেে অবশযই আপিান্তক বানডন্তত বা স্বাস্থযন্তসবা রকন্তন্দ্র আইন্তসান্তেশন্তি থ্াকন্তত হন্তব। 

সংক্রমে কীভান্তব নিনকত্সা করা হ়ে? 
কন্তরািভাইরান্তসর রকািও নিনেেি নিনকৎসা রিই। অযানন্টবান্ত়োটিক ভাইরাে সংক্রমন্তের নবরুন্তদ্ধ কাযেকর ি়ে। 
রবনশরভাে উপসেে সহা়েতামেূক স্বাস্থযন্তসবার মাধযন্তম নিনকৎসা করা যা়ে। 

কীভান্তব সংক্রমন্তের নবস্তার ররান্তধ আমরা সহা়েতা করন্তত পানর? 
হাত এবং সনেে/কানশর যথ্াযথ্ স্বাস্থযনবনধর অি শীেিই প্রা়ে সকে ভাইরান্তসর নবরুন্তদ্ধ রসরা প্রনতরক্ষা। আপিার 
উনিতিঃ 

 খাও়োর আন্তে ও পন্তর এবং ট়েন্তেন্তট যাও়োর পন্তর আপিার হাত সাবাি ও পানি নেন্ত়ে ঘি ঘি ধ ন্ত়ে 
রিও়ো 

 যখি কানশ এবং হাুঁনি রেন্তবি তখি টিস য নেন্ত়ে ম খ এবং িাক রেন্তক রাখা, এরপর টিস যটি র ন্তে 
রেও়ো এবং অযােন্তকাহে-নভনিক সযানিটাইজার বযবহার কন্তর হাা্ত পনরস্কার করা, 

 এবং যনে স স্থ রবাধ িা কন্তরি তন্তব অন্তিযর সান্তথ্ রযাোন্তযাে এনডন্ত়ে িো (অিযন্তের রথ্ন্তক ১.৫ 
নমটান্তরর েরূন্তে থ্াকুি)। 
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আমার নক মাস্ক বযবহার করা উনিত? 
আপনি যনে স স্থ থ্ান্তকি তন্তব আপিার মাস্ক পরার েরকার রিই। যনেও মাস্ক বযবহান্তর সংক্রানমত ররােী রথ্ন্তক 
অন্তিযর মন্তধয ররান্তের সংক্রমে ররাধ করন্তত সহা়েতা করন্তত পান্তর তন্তব বতে মান্তি কন্তরািাভাইরাস সংক্রমে 
প্রনতন্তরান্তধর জিয স স্থ রোকন্তের মাস্ক বযবহান্তরর স পানরশ করা হ়ে িা।  

রকাথ্া়ে আনম আরও তথ্য রপন্তত পানর?  
সবেন্তশষ পরামশে, তথ্য এবং উপকরন্তের জিয www.health.gov.au ওন্ত়েবসাইটটি রেখ ি 

১৮০০ ০২০ ০৮০ িম্বন্তর িযাশিাে কন্তরািভাইরাস রহেথ্ ইি রন্তমশি োইন্তি কে করুি। সপ্তান্তহ সাত নেি 
২৪ ঘন্টা এটি রখাো থ্ান্তক। আপিার যনে অি বাে বা রোভাষী পনরন্তষবার প্রন্ত়োজি হ়ে, তন্তব ১৩১ ৪৫০ 
িম্বন্তর কে করুি।   

আপিার রিট বা অঞ্চন্তের জিস্বাস্থয সংস্থার র াি িম্বর রপন্তত www.health.gov.au/state-territory-contacts 
ওন্ত়েবসাইটটি রেখ ি 

যনে স্বান্তস্থযর নবষন্ত়ে রকাি উন্তদ্বে থ্ান্তক তন্তব আপিার ডািান্তরর সান্তথ্ কথ্া বে ি। 
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স্বাভাবিক জনজীিনন বিনে আসা   
যে সকল িযবিনেে যকায়ানেবিন িা সঙ্গবননোনে থাকাে প্রনয়াজন হয় এিং ১৪ বেননে যেয়ােকানল োনেে েনেয 
যকান যোগ লক্ষণ িা উপসগগ প্রকাশ পায় না তানেে যক্ষনে স্বাভাবিক জীিনন বিনে আসা যেেন কেগস্থল, সু্কল, 
বিশ্ববিেযালয়, জনসোনজ উপবস্থবত বকংিা গনপবেিহন িযিহানেে অনুেবত েনয়নে।   
 
আপনাে প্রবত পোেশগ, যোগ যথনক েুি থাকনত সাহােয কনে এেন স্বাস্থযকে অভযাসগুবল অিযাহত োখুন। 
বননে িবনগত উপনেশগুবল পালন করুন। 
 
অনেবলয়া সেকাে কনোনাভাইোনসে প্রােভুগ াি যেকানত প্রবতটি প্রবতনোে িযিস্থা অিযাহত ভানি গ্রহন কেনে 
োনত জনসোনজে বনোপত্তা বনবিত হয়। এই িযিস্থাগুবল সম্পনকগ  জাননত www.health.gov.au ওনয়িসাইটটি 
যেখুন। 

যকায়ানেবিন িা সঙ্গবননোে োড়াে পে অসুস্থ হনল আোে কী কো 
উবিত? 
যকাবভড -১৯ উনেনগে বিষয় হনলও, এটি েনন োখা গুরুত্বপূণগ যে অবেকাংশ যলানকে যক্ষনে জ্বে, কাবশ, গলা 
িযথা এিং ক্লাবিে েনতা লক্ষণগুবলনত যকাবভড -১৯ নয়, িেং োন্ডা িা অনযানয শ্বাসকষ্টজবনত যোনগ আক্রাি 
হওয়াে সম্ভািনাই যিবশ থানক।    
 
সতকগ তা বহসানি, েবে সঙ্গবননোে োড়াে পেপেই আপনাে েনেয উি লক্ষণগুবল প্রকাশ পায়, তনি সাোেনত 
আপবন যে বিবকৎসনকে শেনাপন্ন হন তাাঁে সানথ যেখা করুন। বিবকৎসক আপনাে সুস্থতাে জনয যে সকল 
পেনক্ষপ গ্রহণ প্রনয়াজন যস সম্পনকগ  পোেশগ বেনত সক্ষে হনিন এিং বিবকৎসাে প্রনয়াজনন কনোনভাইোসসহ 
শ্বাসতনেে অনযানয সংক্রেনণে জনযও আপনানক পেীক্ষা কেনত পানেন। 

কীভানি আেো যকাবভড-১৯ এে বিস্তাে যোনে সহায়তা কেনত পাবে? 
যিবশেভাগ ভাইোনসে বিরুনে হাত এিং হাাঁবি/কাবশ’ে েথােথ স্বাস্থযকে অভযাস অনশুীলন কোই 
যসো প্রবতেক্ষা। আপনাে কেনীয়: 

 খাওয়াে আনগ ও পনে এিং টয়নলনট োওয়াে পনে সািান এিং পাবন বেনয় হস্তেয় ঘন ঘন যেৌত 
কো  

 কাবশ এিং হাাঁবি’ে সেয় (নাক-েুখ) যেনক োখা, (িযিহৃত)টিসুযগুবল বনোপে স্থানন যিলা এিং 
অযালনকাহল বভবত্তক হযান্ড সযাবনটাইজাে িযিহাে কো 

 এিং অসুস্থ হনল, অননযে সংস্পশগ এবড়নয় িলা (সাোেন যথনক ১.৫ বেটানেে যিবশ েেূনত্ব থাকা) 
 

সহায়ক যসিাসেহূ   
যকায়ানেবিন িা িাড়ীনত সঙ্গবননোেকাল োনবসক িানপে কােন হনত পানে এিং আপবন উবেগ্ন হনয় পড়নত 
পানেন। (এরূপ যক্ষনে) কাউবিলে িা অনযানয োনবসক স্বাস্থযকেী’ে সানথ েতবিবনেয়সহ অননকগুবল সহায়তা 
যসিা গ্রহননে সুনোগ েনয়নে। 
 

http://www.health.gov.au/
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Head to Health – www.headtohealth.gov.au  
Head to Health অনেবলয়াে বনভগ েনোগয োনবসক স্বাস্থযনসিা প্রোনকােী িযবি ও বিবকৎসাে সানথ অনলাইনন 
িা যিানন সংনোগ ঘটায়। এই উপকােী ওনয়িসাইটটিে বিবভন্ন অনলাইন বভবত্তক কেগসূিী এিং যিাোে োড়াও 
যিশবকেু বডবজটাল তথযেলূক বনিন্ধ েনয়নে। 

আপবন েবে বননজে োনবসক স্বানস্থযে বিষনয় উবেগ্ন হনয় থানকন িা অনয কানো জনয এরুপ যসিাে প্রনয়াজন 
অনুভি কনেন তনি অনসুন্ধান পৃষ্ঠাটি িযিহাে কনে সাহানেযে জনয বিবভন্ন যপশাোে িযবি এিং পবেনষিাগুবলে 
সানথ যোগানোগ কেনত পানেন। যকাথা যথনক শুরু কেনিন যসটি বস্থে কেনত না পােনল আপবন Sam the 
Chatbot িযিহাে কেনত পানেন। Sam আপনাে প্রনয়াজন অনুসানে উপেুি তথয ও পবেনষিাগুবলে জনয 
পোেশগ প্রোন কনে। 

প্রাপ্তিয সহায়তা পবেনষিাগুনলাে তাবলকা বননে প্রোন কো হনলাোঃ 
Support services   
Lifeline 13 11 14              lifeline.org.au 

Beyond Blue 1300 224 636         beyondblue.org.au/forums 

MensLine Australia 1300 789 978         mensline.org.au 

Kids Helpline 1800 551 800         kidshelpline.com.au 

headspace 1800 650 890         headspace.org.au 

ReachOut au.reachout.com  

Life in Mind lifeinmindaustralia.com.au  

SANE forums saneforums.org  

আেও বকেু তথয 
সিগনশষ পোেশগ, তথয এিং উপকেনণে জনয বভবজট করুন www.health.gov.au  

1800 020 080 নম্বনে National Coronavirus Health Information Line যক কল করুন। এটি সপ্তানহ সাত 
বেন এিং বেনন ২৪ ঘিা িাল ুথানক। যোভাষী িা অনিুাে পবেনষিাে জনয 131 450 নম্বনে কল করুন। 

প্রবতটি োজয ও যটবেনটাবেে যিান নম্বে পাওয়া োয় www.health.gov.au/state-territory-contacts 
ওনয়িসাইনট   

স্বাস্থয বিষয়ক যে যকান পোেশগ যপনত আপনাে বিবকৎসনকে সানথ কথা িলুন। 
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ক োভিড-১৯ – সচরোচর জোনতে চোওয়ো প্রশ্নসমূহ  
 তরোনোিোইরোস এবং ক োভিড-১৯  ী? 
 তরোনোিোইরোসসমূহ িোইরোতসর এ টি বহৃে পভরবোর যেগুল ো শ্বোসযতের ভবভিন্ন সংক্রমতের  োরে ভহসোতব 
পভরভচে। এর মতযে সোযোরে সভদি কেত  শুরু  তর গুরুের য োগ যেমন ভসভিয়োর এভ উট করসভপতরটভর 
ভসনতরোম (সোসি) এবং ভমডল ইস্ট করসভপতরটভর ভসনতরোম (মোসি) রতয়তে। এই নেুন  তরোনোিোইরোসটি চীতনর 
হুতবই প্রতদতে প্রেম সংক্রভমে হয় এবং এই িোইরোতসর দ্বোরো সৃষ্ট করোগটিই হতলো ক োভিড-১৯। 

 ীিোতব এই  তরোনোিোইরোসটি েডোয়?  
ক োভিড-১৯ খুব সম্ভবে ননলনোক্তভোলেএ জন কেত  অনেজতনর মতযে েডোয়ঃ  

 সংক্রভমে অবস্থোয় বো েোর মতযে উপসগিগুভল প্র োভেে হওয়োর ২৪ ঘন্টো আতগ ক োনও বেভির ভনভবড 
সংস্পতেি আসতল 

 ভনভিে সংক্রভমে বেভির  োভে বো হোাঁভচর ঘভনষ্ঠ সংস্পতেি আসতল  
 নননিত আক্রোন্ত বেভির  োভে বো হোাঁভচর দ্বোরো দভূিে ক োন বস্তু বো পৃষ্ঠেল (তযমন দরজোর হোেল 

বো কটভবতলর উপভরিোগ) হোে দ্বোরো স্পেি ক ল  এবং এ প  ননলে  মুখ বো মখুমন্ডল স্পেি  রতল। 

ক োভিড-১৯ এর লক্ষেগুভল  ী  ী? 
COVID-19 এর লক্ষেগুভল অনেোনে সভদি এবং ফু্ল’এর মতেো যোর মতযে আতে: 

 জ্বর 
 গলো বেেো 
  োভে 
 ক্লোভন্ত 
 শ্বোস ষ্ট 

ক োভিড -১৯ উলেলগ  নেষয় হল ও, এটি মতন রোখো গুরুত্বপূেি কয অভয োংে বেভি’র কক্ষতে উি লক্ষেগুভলতে 
ক োভিড -১৯ নয়, বরং তো ো হয়লতো ঠোন্ডো বো অনেোনে শ্বোস ষ্টজভনে করোতগ ভুগলে।   

উপসগিগুভল ভনতজর মতযে কদখো ভদতল আভম  ী  রতবো?   
অতেভলয়োয় আসোর ১৪ ভদতনর মতযে বো ক োনও ভনভিে সংক্রভমে বেভির সংস্পতেি আসোর ১৪ ভদতনর মতযে 
আপভন যভদ ভনতজর মতযে উপসগিগুভল প্র োে হতে কদতখন েতব জরুরী ভিভিতে পরীক্ষোর জনে ডোিোতরর সোতে 
কযোগোতযোগ  রো উভচে। 

কহলে ভক্লভন  বো হোসপোেোতল েোওয়ো  আলগ যেখোলন কটভলত োন  রুন এবং েোতদরত  আপনোর ভ্রমে-বৃিোন্ত বো 
 তরোনো আক্রোন্ত ক োন বেভির সংস্পতেি আসোর ভবিয়টি জোনোন। (এরূপ কক্ষতে) আপনোত  অবেেই বোডীতে, 
কহোতটতল বো অনে ক োন স্বোস্থ্যলেেো যকলে সঙ্গ পভরহোর  রতে হতব যেক্ষে নো জনস্বোস্থে  েৃি পক্ষ আপনোত  
অবভহে  তর কয স্বোিোভব   োযিক্রতম ভ তর আসো আপনোর পতক্ষ ভনরোপদ।   
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আমোর  ী ক োভিড-১৯ পরীক্ষো  রো উভচে? 
পরীক্ষো  রো উভচে ভ নো কসটি আপনোর ডোিোর আপনোত  বলতবন। েোরো পরীক্ষোর বেবস্থো  রতবন। 

পরীক্ষোটি ক বলমোে েখনই  রো হতব যখন আপভন েেি গুভল পূরন  তরন ভ নো কস ভবিতয় আপনোর ভচভ ৎস  
ভস্থর ভসদ্ধোতন্ত কপ াঁেোন: 

 আপভন ভবগে ১৪ ভদতনর মতযে ভবতদে কেত  ভ তর এতসতেন এবং জ্বরসহ বো জ্বর ভবহীন শ্বোসেোভে  
করোতগর উপসগিগুভল আপনোর মতযে কদখো ভদতয়তে 

 আপভন ভবগে ১৪ ভদতনর মতযে ক োভিড -১৯ আক্রোন্ত বেভির সংস্পতেি এতসতেন এবং বেি মোতন জ্বরসহ 
বো জ্বর ভবহীন শ্বোসেোভে  করোতগর উপসগিগুভল আপনোর মতযে কদখো ভদতয়তে 

 আপনোর জনসংস্পতেি অভজি ে গুরুের ভনউতমোভনয়ো হতয়তে এবং এর স্পষ্ট ক োনও  োরে জোনো কনই 
 আপভন এ জন স্বোস্থেতসবো  মী যোরো সরোসভর করোগীতদর সোতে  োজ  তরন এবং আপনোর শ্বোস ষ্ট 

এবং জ্বর রতয়তে 
আপভন যভদ এই মোনদণ্ডগুভলর ক োনটি পূরে  তরন েতব আপনোর ভচভ ৎস  আপনোত  ক োভিড -১৯ এর 
পরীক্ষো  রোর জনে অনুতরোয  রতে পোতরন। এটি মতন রোখো গুরুত্বপূেি কয ক োভিড -১৯ এর উপসগিগুভল 
উপভস্থে েো তলও অতনত র মতযে িোইরোসটি কনই। ক বল সতেহজন  ক সগুভল পরীক্ষো  রো হয় এটি ভনভিে 
 রতে কযন আমোতদর লেোবগুভল প্রতয়োজনীয় চোভহদো কমো োতবলো  রতে সক্ষম হয়। যোরো েুস্থ্ কবোয  তরন এবং 
উপতরর মোনদণ্ডগুভল পূরে  তরন নো েোতদর পরীক্ষো  রোর দর োর কনই। 

 োত  আইতসোতলট বো আলোদো  রতে হতব? 
২০২০ সোতলর ১৫ই মোচি  মযেরোে কেত  অতেভলয়োয় আগে স তলর বো যোরো (এরূপ) যোরনো  তরন কয েোরো 
 তরোনোিোইরোতসর ক োনও ভনভিে আক্রোন্ত বেভির ঘভনষ্ঠ সংস্পতেি এতসতেন, তোহল  েোতদর ১৪ ভদতনর জনে 
ভনতজত  আইতসোতলট  রো প্রতয়োজন। 

আভম যোর সোতে বোস  ভর েোাঁর ক োভিড-১৯ পরীক্ষো হতে। আমোরও 
ভ  ভনতজত  আইতসোতলট এবং পরীক্ষো  রো উভচে? 
যভদ ক োনও পভরবোতরর সদসে আক্রোন্ত বতল সতেহ ক ো হয় েতব আপনোত ও আইতসোতলট  রোর প্রতয়োজন হতে 
পোতর। এটি কক্ষে নেলেলষ আপনোর পোবভল  কহলে ইউভনট দ্বোরো ভনযিোভরে হতব। আপনোর পোবভল  কহলে 
ইউভনট আপনোর সোতে কযোগোতযোগ  রতব যভদ আপনোত  আইতসোতলট  রোর প্রতয়োজন হয়। বোভডতে আইতসোতলট 
 রোর ভবিতয় আরও েতেের জনে আমোতদর home isolation  েোক্ট ভেটটি পডুন 

আপনোর বোভডতে আইতসোতলট মোতন ভ ?  
যভদ আপনোর ক োভিড-১৯ সনোি হয় েতব এটি যোতে অনে কলোত র মতযে েভডতয় নো পতড কসজনে আপনোত  
অবেেই বোভডতে েো তে হতব। িোইরোসটির সংস্পতেি আসতলও আপনোত  বোভডতে েো তে বলো হতে পোতর। 

বোভডতে েো োর অেি আপভন: 

 চোকুরীস্থল, সু্কল, েভপং কসন্টোর, চোইল্ড ক য়োর বো ইউভনিোভসিটির মতেো জনসমোগতমর স্থোতন যোতবন নো 
 আপনোর খোবোর এবং অনেোনে প্রতয়োজনীয় ভজভনস কপতে এবং এগুভল আপনোর গৃতহর প্রতবেদ্বোতর করতখ 

কযতে  োউত  অনুতরোয  রুন  
 দেিনোেীতদর ভিেতর প্রতবে  রতে কদতবন নো - ক বলমোে কসই কলোত রো যোরো সোযোরেে আপনোর 

সোতে েোত ন েোতদরই বোভডতে েো ো উভচে।  

বোভডতে আপনোর মোস্ক পরোর দর োর কনই। ভচভ ৎসোর প্রতয়োজতন বোইতর কযতে হতল অনেত  সুরক্ষো ভদতে এ টি 
সোভজি  েোল মোস্ক (যভদ আপনোর  োতে েোত ) পভরযোন  রুন। 

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
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আপনোর আত্মীয় এবং বনু্ধতদর সোতে ক োতন এবং অন-লোইতন কযোগোতযোগ রোখুন। বোভডতে আইতসোতলেন ভবিতয় 
আরও েতেের জনে আমোতদর home isolation  েোক্ট ভেটটি পডনু 

সোমোভজ  দরূত্ব-বজোয়  ী?  
সোমোভজ  দরূত্ব-বজোয় ক োভিড-১৯ এর মতেো িোইরোতসর ভবস্তোর করোয  রোর এ টি উপোয়। সোমোভজ  দরূত্ব-
বজোয়  োতল আপভন যভদ অসুস্থ হন েতব বোভডতেই েোকুন, বড জনসমোগতমর স্থোন প্রতয়োজনীয় নো হতল এভডতয় 
চতলন, যখনই সম্ভব আপনোর এবং অনেোনে বেভির মতযে ১.৫ ভমটোর দরূতত্ব েোকুন এবং ক মর্দ লন  মতেো 
েোরীভর  স্পেি পভরহোর  রুন ভবতেিে গুরুত  উপসগি প্র োতের উচ্চ ঝুাঁ ভ তে েো ো বেভিবগি কযমন বয়স্ক 
বেভি এবং ইভেমতযে েোলর্  স্বোস্থ্য েমেযো আলে, েোতদর সোতে।  
আপনোর প্রভেভদতনর রুটিন পভরবেি ন  রোর প্রতয়োজন কনই, েতব এই সোমোভজ  দরূত্ব-বজোতয়র সোবযোনেো 
অবলম্বন আমোতদর সমোতজ সবতচতয় কবভে ঝুাঁ ভ তে েো ো কলো তদর রক্ষো  রতে পোতর। 

কো ো সবতচতয় কবভে গুরুের অসুস্থেোর ঝুাঁ ভ তে  লয়লে?  
আক্রোন্ত বেভিতদর মতযে ভ েু কলো  অেুস্থ্ নোও হলত পোতর,  োতরো কক্ষতে মৃদ ুকরোগ লক্ষে প্র োে কপতে পোতর 
যো কেত  েোরো সহতজই কসতর উঠতব এবং অনেরো খুব দ্রুে, মোরোত্ম  করোতগ অসুস্থ হতয় পডতব। অনেোনে 
 তরোনোিোইরোসগুভলর কক্ষতে পূবি-অভিজ্ঞেো কেত  জোনো গুরুের সংক্রমতের ঝুাঁ ভ তে েো ো বেভিরো হতলন: 

 যেেক  েযনক্ত  য োগ প্রনতল োধ ক্ষমতো েংকটোপন্ন (তযমন  েোন্সোর করোগী) 
 বয়স্ক মোনিু 
 অযোেভরভজনোল এবং টতরস কেইট দ্বীপপুতের কলোত রো,  োরে েোতদর মতযে র্ীর্দস্থ্োয়ী করোতগর প্রত োপ 

কবে 
 র্ীর্দস্থ্োয়ী করোতগ আক্রোন্ত বেভি   
 দলবদ্ধ আবোভস  বেবস্থোয় েো ো বেভিবগি 
 যে খোনোয় আট  বেভিবগি 
 ভেশু এবং কেোট বোচ্চো *  

* এই পযিোতয় ভেশু এবং কেোট বোচ্চোতদর কক্ষতে ঝুাঁ ভ  এবং ক োভিড-১৯ সংক্রমতে ভেশুরো  ী িূভম ো পোলন  তর েো পভরষ্কোর নয়। েতব, 
বহৃির পভরসতর আক্রোন্ত জনসংখেোর েুলনোয় ভেশুতদর মতযে এখনও পযিন্ত  ম মোেোয় ক োভিড-১৯ সংক্রমতের হোর ভনভিে হওয়ো কগতে। 

 ীিোতব িোইরোসটির ভচভ ৎসো  রো হয়? 
 তরোনিোইরোসগুভলর জনে ক োনও ভনভদিষ্ট ভচভ ৎসো কনই। অেোভন্টবোতয়োটি  িোইরোসগুভলর ভবরুতদ্ধ  োযি র নয়। 
কবভেরিোগ উপসগি েহোয়তোম ূক স্বোস্থ্যলেেো  মোযেতম ভনরোময়তযোগে। 

আমরো  ীিোতব  তরোনোিোইরোতসর ভবস্তোর করোতয সোহোযে  রতে পোভর? 
কবভেরিোগ িোইরোতসর ভবরুতদ্ধ েথোেথ হোে এবং হোাঁভচ/ োভে’র স্বোস্থে র অিেোস অনুেীলন  রোই কসরো 
প্রভেরক্ষো। আপনোর  রনীয়: 

 খোওয়োর আতগ ও পতর এবং টয়তলতট যোওয়োর পতর সোবোন এবং পোভন ভদতয় হস্তদ্বয় ঘন ঘন কয ে 
 রো 

  োভে এবং হোাঁভচ’র সময় (নো -মুখ) কেত  রোখো, (বেবহৃে) টিসুেগুভল ভনরোপদ স্থোতন ক লো এবং 
অেোলত োহল ভিভি  হেোন্ড সেোভনটোইজোর বেবহোর  রো 

 এবং অসুস্থ হতল, অতনের সংস্পেি এভডতয় চলো (সোযোরন অনযলর্  কেত  ১.৫ ভমটোতরর কবভে দরূতত্ব 
েো ো) 

 সোমোভজ  দরূত্ব-বজোতয় ভনজ ভনজ দ্বোভয়ত্ব পোলন  রো  

  

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/03/coronavirus-covid-19-information-about-home-isolation-when-unwell-suspected-or-confirmed-cases.pdf
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আভম বয়স্ক পভরচযিো যকেগুল োলত থোকো আত্মীয় এবং বনু্ধতদর সোতে 
কদখো  রতে পোভর?   
বয়স্ক পভরচযিো যকেগুল োলত কয ক োনও িোইরোতসর প্রোদিুি োব গুরুের সমসেো তেভর  রতে পোতর। েতব 
ক োভিড-১৯ বয়স্ক বেভিতদর জনে চরম স্বোস্থে ঝুাঁ ভ । বয়স্ক বেভিতদর সুরক্ষোর জনে, ভবভযভনতিযগুভল প্রতযোজে। 
বয়স্ক পভরচযিো যকেগুল োলত যোতবন নো, যভদ: 

 আপভন ভবগে ১৪ ভদতনর মতযে ভবতদে কেত  ভ তর এতসতেন  
 আপভন ভবগে ১৪ ভদতনর মতযে ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত বেভির ভনভবড সংস্পতেি এতসতেন  
 আপনোর জ্বর বো শ্বোসেলে  সংক্রমতের লক্ষে রতয়তে (উদোহরনঃ  োভে, গলোবেেো, শ্বোস ষ্ট) 

১লো কম কেত  বয়স্ক পভরচযিো যকেগুল ো পভরদেিতনর জনে আপনোত  অবেেই ইনফু্লতয়েো টি ো কনওয়ো েো তে 
হতব  

সর োর এও কঘোিেো  তরতে কয বয়স্কতদর সুরক্ষো ভনভিে  রতে পভরদেিন োতল বয়স্ক পভরচযিো যকেগুল োলত 
অভেভরি সে ি েো অবলম্বন  রতে হতব, যোর মতযে আতে: 

 সংভক্ষপ্ত পভরদেিন ভনভিে  রো  
 পভরদেিন োতল এ সোতে এ জন ভচভ ৎস সহ দেিনোেীর সংখেো সতবিোচ্চ দইুেলন সীভমে রোখো  
 ভনভিে  রো কয ভিভজটগুভল আবোভস তদর সোযোরন বেবহোতরর স্থোতন নয় বরং ক োন ভনভদিষ্ট 

আবোভসত র ঘতর, ক তের বোইতর, অেবো পভরচযিো ক ে দ্বোরো ভনযিোভরে ক োনও ভনভদিষ্ট স্থোতন হতয়তে  
 সোমোভজ   োযিক্রম বো ভবতনোদনসহ েড় ক োনও গ্রুপ ননলয় পভরদেিন বো জনসমোতবে নো  রো 
 কয ক োনও আ োতরর সু্কল গ্রুযপ  পভরদেিন নয় 
 ভবতেি পভরভস্থভে বেেীে ১৬ বেতরর  ম বয়সীতদর পভরদেিতন অনমুভে প্রদোন নয়।  

যভদ আবোভস  বয়স্ক পভরচযিো যকেগুভলতে পভরবোর এবং বনু্ধতদর সোতে সোক্ষোৎ সম্ভব নো হয় েতব ক োন ও 
ভিভডও  ল, কপোস্ট োডি ,  তটো বো আটি ওয়ো ি  বো ভিভডও পোঠোতনোর মোযেতম কযোগোতযোগ অবেোহে রোখো 
গুরুত্বপূেি। 
আভম ভ   নসোটি  ও ক্রীডো ইতিতন্টর মতেো জনসমোগমস্থতল কযতে পোভর? 
বেি মোতন, অতেভলয়োয় েোমোনেকভোলে ক োভিড-১৯ এর বেোপ  নেস্তো  র্লটনন। করোগটির ভবসৃ্তভে করোতয সোহোযে 
 রতে অতেভলয়ো সর োর পরোমেি ভদতয়তে কয অপভরহোযি নয় এমন গনজমোতয়েগুভল ৫০০ জতনর মতযে সীমোবদ্ধ 
রোখতে হতব।   

অপভরহোযি নয় এমন সিো বো গুরুত্বপূনি কমী কযমন স্বোস্থেতসবো প্রদোন োরী ভ ংবো জরুরী পভরতিবোগুভলর 
কপেোজীভবতদর সতেলনও সীভমে  রো উভচে। এই পরোমতেির মলধয  মিস্থল, সু্কল, ভবশ্বভবদেোলয়, কদো োন, 
সুপোরমোত ি ট, গনপভরবহন এবং ভবমোনবের অন্তিুি ি নয়। 

এেোড়োও নেপর্োপন্ন অলেন য়োনলর্  েু ক্ষোয় ে কো  েক  েয়স্ক পন চেদো যকে এেং প্রতযন্ত অযোেন নেনো  ও 
টল ে যেইট আই যোন্ডো  কনমউননটিগুল োলত নভনেট লর্  েংখযো কনমলয় আনো  প োমেদ নর্লয়লে।    

এই সে ি েোগুভল ৬০ বেতরর কবভে বয়সীতদর জনে অভয  গুরুত্বপূেি, ভবতেিে যভদ েোতদর ক্রভন  করোগ 
অবস্থো েোত । 
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ভজম, বোর, ভসতনমো এবং করতস্তোাঁরোগুভলর মতেো ঘতরোয়ো ইতিন্টগুভলর 
বেোপোতর  রনীয়  ী? 
২০২০ সোতলর ১৮ই মোচি  কেত , অপভরহোযি নয় এমন ১০০ জতনর কবভে কলোত র ঘতরোয়ো সমোতবেগুভলতে আর 
অনুমভে কদওয়ো হতব নো। ১০০ কলোত র  ম জমোতয়তের কক্ষতে অভেভরি সে ি েো অবলম্বন  রো উভচে, যোর 
মতযে রতয়তে:   

 জোয়গোর আ োর সোতপতক্ষ কলোত র সংখেো  ে এবং কলোত রো যোতে ভনরোপতদ ঘুতর কবডোতে পোতর 
কসজনে প্রতয়োজনীয় স্থোতনর সংকুলোন আতে ভ নো। প্রভেটি কলো  যোতে ১.৫ ভমটোর দতূর েো তে সক্ষম  
হয় েো ভনভিে  রো উভচে। 

 হোতের স্বোস্থেভবভয ভনভিে  তর এমন পেে কযমন সোবোন এবং পোভন এবং উপযুি সংখেোর ময়লোর 
পোে অবেেই বেবস্থো  রতে হতব। এগুভল ঘন ঘন পভরষ্কোর ক লত হলে।  

 যভদ অসুস্থ কবোয  তরন েতব আপনোত  অবেেই বোভডতে েো তে হতব।  
 আপনোর এমন ক োেোও দইু ঘন্টোর কবভে সময় থোকো উভচে নয় কযখোতন প্রচুর নডোচডো এবং 

ভমেভিয়ো ঘতট কযমনঃ বোর বো নোইটক্লোতবর মতেো জোয়গো। 
 আপনোর এমন ক োেোও চোর ঘন্টোর কবভে সময় থোকো উভচে নয় কযখোতন নডোচডোর সুতযোগ সীভমে 

কযমনঃ ভেতয়টোর, করতস্তোাঁরো, ভসতনমো ও ক্রীডো ইতিন্ট এর মতেো জোয়গো। 
 ১০০ জতনর কবেী মোনুতির জমোতয়তের কক্ষতে কিনুেগুভলর সবিোভয  চোভহদোপূরতন সক্ষমেো পুনভবিতবচনো 

 রো উভচে। 

ভজম, বোর, করতস্তোাঁরো এবং ভসতনমো এই মহুুতেি  বন্ধ হওয়োর দর োর কনই - যেক্ষে নো েোরো সোমোভজ  দরূত্ব-
বজোয় ভবিয়  সে ি েো অনুসরে এবং িোল স্বোস্থেভবভয অনেুীলন  তর।  

কেন, বোস, কেন, রোইড কেয়োর এবং টেোভিগুভলর মতেো গেপন েহলন  
যক্ষলে  ী  রনীয়? 
অতেভলয়োর স ল নোগভরত র অপভরহোযি নয় এমন ভ্রমতনর ভবিয় পুনভবিতবচনো  রো উভচে। কেতন ক োভিড-১৯ 
এর সংস্পতেি আসোর ঝুাঁ ভ   ম েো তলও, অপভরহোযি নয় এমন ভ্রমন সুপোভরেতযোগে নয়।  

কবভেরিোগ গেপভরবহন অপভরহোযি বতল মতন  রো হয়। েতব সর োর এই মতমি পরোমেি প্রদোন  তর কযন 
ভনতয়োগ েি োরো  মীতদর জনে  মিস্থতল অভয ের ভেভেল  োতজর পভরতবে ভনভিে  তরন যোতে ক োন এ  ভনভদিষ্ট 
সমতয় গেপভরবহন বেবহোতরর কলোত র সংখেো  ম হয়। দীঘি দরূতত্বর পভরতিবোগুভল সংক্রমতের ঝুাঁ ভ  বহন  তর 
এবং এই সমতয় কসটি পুনভবিতবচনো  রো উভচে।  

ভস্পভরট অব টোসমোভনয়োত  এ টি প্রতয়োজনীয় পভরতিবো ভহসোতব ভবতবচনো  রো হয় এবং এটির পভরচোলনো 
অবেোহে েো তব। 

সম্ভব হতল টেোভি এবং রোইড কেয়োর বোহনগুভলর ভপেতনর ভসতট বসুন ।  

বয়স্কসহ ঝুাঁ ভ পূেি বেভিতদর দলবদ্ধ চলোচল যেোসম্ভব পভরহোর  রো উভচে।  
আমোর  মিস্থতল ১০০ জতনর কবভে কলো  রতয়তে। আভম ভ   োতজ কযতে 
পোভর? 
হেোাঁ, আপভন এখনও  োতজ কযতে পোতরন। সর োর বেি মোতন সুপোভরে  তরতে কয অপভরহোযি নয়, এমন সংগঠিে 
ঘতরোয়ো সমোতবেগুভলতে জমোতয়ে ১০০ জতনর মতযে সীমোবদ্ধ েো ো উভচে। এই পরোমতেির মতযে  মিতক্ষে, সু্কল, 
ভবশ্বভবদেোলয়, কদো োন, সুপোরমোত ি ট, পোবভল  েোন্সতপোটি  এবং ভবমোনবের অন্তিুি ি নয়। যভদ অসুস্থ কবোয 
 তরন েতব যোতে অতনের মতযে জীবোে ুনো েডোয় কস জনে আপনোত  অবেেই বোভডতে েো তে হতব।  
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আভম ভ  আমোর বোচ্চোতদর চোইল্ডত য়োর বো সু্কল  পোঠোলনো েন্ধ কল  
নর্লত পোন ? 
নো, এই পযিোতয় সর োর সু্কল এবং চোইল্ড ক য়োরসহ ভনেেপ্রতয়োজনীয় স্বোিোভব   োযি লোপ চোভলতয় যোওয়োর 
পরোমেি কদয়। আপনোর ভেশু যভদ অসুস্থ হয় েতব েোতদর বোভডতে রোখুন যোতে অতনের মতযে েোতদর জীবোে ুনো 
েভডতয় পতড। 

এখনও অবভয, ভবশ্বজতুড প্রোপ্ত েেে কেত  জোনো যোয় কয ভেশুতদর মতযে ক োভিড-১৯ এর উপসগি খুব মদৃ ু
আ োতর প্র োে কপতয় েোত  এবং ভেশুতদর মতযে সংক্রমতের হোর অেেন্ত  ম। 
 
েতদ মোলন ক োভিড-১৯ মহোমোরী চলো োলীন চোইল্ড ক য়োর এবং সু্কল যখো ো  োখো  এ টি কজোরোতলো উদোহরে 
হতে ভসঙ্গোপুর।  
 
সু্কলগুভলত  ভনভিে  রতে হতব কযন েোতদর স্বোস্থেভবভযসমূতহর যেোযে অনেুীলন হয় এবং যোতে ভেশুরো 
সোমোভজ  দরূত্ব-বজোয় রোখোর ভবিতয় প্রভেক্ষেপ্রোপ্ত হয় এবং যেোসম্ভব অনুেীলন  রোর ভবিতয় যত্নবোন হয়।  
কখলোযুলো এবং েোরীরবভৃি   োযিক্রম সম্পত ি   ী  রনীয়? 
বড আ োতরর ক্রীডো অনুষ্ঠোন এবং সোমোভজ   োযিক্রম ইতিতন্টর আ োর এবং সম্ভোবে উপভস্থভের সংখেোর উপর 
ভনিি র  তর স্থভগে বো বোভেল হতে পোতর।  

সোমোভজ  ক্রীডোভদ এই পযিোতয় অবেোহে েো তে পোতর। েতব শুযুমোে অপভরহোযি অংেগ্রহে োরীতদর  োযিক্রতম 
অংে কনওয়ো বোঞ্ছনীয়, অেিোৎ কখতলোয়োড, ক োচ, মেোচ,  মী, মেোচ  মি েি ো এবং  োযিক্রতম জভডে কস্বেোতসব  
এবং অংেগ্রহে োরীতদর ভপেোমোেো/অভিিোব বৃে।   

আমোর ভ  ক স মোস্ক পডো উভচে? 
সুস্থ েো তল আপনোর মোস্ক পডোর প্রতয়োজন কনই। যভদও ক স মোস্ক বেবহোর  রতল সংক্রভমে বেভি কেত  
অতনের মতযে করোতগর সংক্রমে করোয সম্ভব হয়, েবুও বেি মোতন  তরোনোিোইরোস জোেীয় জীবোনু সংক্রমে 
প্রভেতরোতযর জনে সমোতজ সুস্থ বেভির কক্ষতে যেে মোস্ক বেবহোর সুপোভরে ৃে নয়।   

আরও ভ েু েেে 
সবিতেি পরোমেি, েেে এবং উপক লে  জনে ভিভজট  রুন www.health.gov.au  
1800 020 080 নম্বতর National Coronavirus Health Information Line এ  ল  রুন। এটি সপ্তোতহ সোে 
ভদন এবং ভদতন ২৪ ঘন্টো চোল ুেোত । কদোিোিী বো অনবুোদ পভরতিবোর জনে 131 450 নম্বতর  ল  রুন। 

www.health.gov.au/state-territory-contacts ওলয়েেোইলট আপনো   োেয নকংেো যটন লটোন   েনস্বোস্থ্য েংস্থ্ো  
যেোন নম্ব  পোওয়ো েোলে 

স্বোস্থে ভবিয়  কয ক োন পরোমেি কপতে আপনোর ভচভ ৎসত র সোতে  েো বলুন।  

 

http://www.health.gov.au/
http://www.health.gov.au/state-territory-contacts
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Coronavirus disease  
(COVID-19)  

 
  

অসুস্থ থাকার সময় হ াম আইসসাসেশসের 
নেসদে নশকা (সসে জেক বা নেনিত হকস) 
কাসক হ াম আইসসাসেশসে থাকা উনিৎ?   
যারা সুনেনিতভাসব েসভে কসরাোভাইরাসস (সকানভড-১৯) আক্রান্ত অথবা যারা আক্রান্ত  সয়সে বসে সসে  
করা  সে, তাসদর জেয হ াম আইসসাসেশে নেম্ননেনিত পনরনস্থনতসত প্রসযাজয, যনদ:  

 তারা বাড়ীসত হসবা গ্র ণ করার জেয সুস্থ থাসকে     

 বাড়ীসত উপযুক্ত হসবাকারী থাসক  

 যনদ হসিাসে হকাে পৃথক শয়েকক্ষ থাসক, যাসত অেযসদর সাসথ স্থাে হশয়ার ো কসর নিনকৎসা গ্র ণ 
করসত পাসর;  

 তাসদর জেয িাবার ও অেযােয সুসযাগ সুনবধা নবদযমাে থাসক;     

 তাসদর (এবং একই বানড়সত অেয যারাই থাসকে) প্রস্তানবত সুরক্ষামেূক বযনক্তগত সরঞ্জামসমু  
(কমপসক্ষ, হলাভস এবং মাস্ক) মজদু থাসক; এবং  

 তারা পনরবাসরর এমে হকাসো সদসসযর সাসথ বাস করসব ো যারা েসভে কসরােভাইরাস সংক্রমসণর 
জটিেতার ঝুুঁ নকসত রসয়সে (সযমে ৬৫ ঊর্ধ্ে বয়সী বযনক্ত, হোট বাচ্চা, গভে বতী মন ো, যাসদর হরাগ 
প্রনতসরাসধর সক্ষমতা কম বা যাসদর  াটে , ফুসফুস বা নকডনের দীর্েস্থায়ী জটিেতা রসয়সে)। 

হযিাসে সম্ভব, যনদ আপোর আইসসাসেশসের স্থাসে যাওয়ার জেয ভ্রমসণর প্রসয়াজে  য় (উদা রণস্বরূপ, 
নবমােবের হথসক ভ্রমণ), তা সে অসেযর সংস্পশে এড়াসোর জেয আপোসক বযনক্তগত যােবা ে হযমে কার 
বযব ার করার পরামশে হদওয়া  সে। আপোর যনদ পাবনেক ট্রান্সসপাটে  (সযমে টযানি, রাইড-স ইে পনরসেবা, 
হট্রে, বাস এবং ট্রাম) বযব াসরর প্রসয়াজে  য়, তসব 
www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-drivers-and-

passengers-using-public-transport ওসয়বসাইসট প্রদত্ত পাবনেক ট্রান্সসপাটে  গাইসড বনণেত সতকে তা অেুসরণ 
করুে।   

হ াম আইসসাসেশসের অথে এই হয, জে-সাধারেসক গৃস  থাকসত  সব। আইসসাসেশসের হকােও বযনক্ত কমেস্থে, 
সু্কে, িাইল্ড হকয়ার বা নবশ্বনবদযােয় স  হকাসো জেসমাগমস্থসে হযাগ নদসত পারসব ো। শুধুমাত্র হযসব সদসয 
সাধারণত পনরবাসর থাসকে, তাসদর গৃস  থাকা উনিত। দশেোথীসদর সাক্ষাৎ করা যাসব ো। 

গৃস র অভযন্তসর নক আমার মাস্ক পরা দরকার?  
গৃস র অভযন্তসর যিে অেয হকউ উপনস্থত থাসক, তিে আপোা্র মাস্ক পড়া উনিত। যনদ হকােও সানজে কযাে 
মাস্ক পরসত ো পাসরে, তসব যারা আপোর সাসথ থাসক তারা হযে একই র্সর ো থাসক এবং যনদ তারা 
আপোর র্সর প্রসবশ কসর, তা সে তাসদর মাস্ক পরা উনিত।   

আমার গৃস র অেযােযসদর কী  সব?  
শুধুমাত্র আপোর যত্ন হেওয়ার জেয প্রসয়াজেীয় পনরবাসরর সদসযসদর গৃস  থাকা উনিত। যনদ সম্ভব  য় তা সে 
গৃস  বসবাসকারী অেযােয সদসযসদর অেযত্র থাকার নবসবিো করা উনিত। প্রবীণ এবং হরাগ প্রনতসরাধ ক্ষমতা 
কম বা দীর্েস্থায়ী স্বাস্থয সমসযায় ভুগসেে এমে বযনক্তসদর দসূর থাকা উনিত। আপনে যনদ অসেযর সাসথ গৃ  

https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-drivers-and-passengers-using-public-transport
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-information-for-drivers-and-passengers-using-public-transport
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হশয়ার কসরে, তসব পৃথক র্সর থাকা উনিত, বা যথাসম্ভব দরূত্ব বজায় থাকা উনিত। যনদ সম্ভব  য়, 
আপোর আোদা বাথরুম বযব ার করা উনিত। হশয়ার বা হযৌথ বযব াসরর স্থাে এনড়সয় িেেু এবং এই 
জায়গাগুসো নদসয় িোসফোর সময় সানজে কযাে মাস্ক বযব ার করুে। সবাই বযব ার কসর থাসক এমে 
নজনেসগুসো হযমে দরজার  াতে, টযাপ এবং হবসের পৃষ্ঠ প্রনতনদে জীবাণেুাশক বা পাতো নিি দ্রবণ নদসয় 
পনরষ্কার করা উনিত (েীসির নিনেং হসকশেটি হদিুে)। 

হসবাকারী বা পনরবাসরর সদসযসদরও নক আইসসাসেশসের দরকার?  
আপনে যনদ নেনিতভাসব আক্রান্ত  ে, তা সে আপোর সাসথর হোকজে এবং অেযােয র্নেষ্ঠজেসদরও হ াম 
আইসসাসেশসে থাকা প্রসয়াজে। স্থােীয় জেস্বাস্থয ইউনেট তাসদর সাসথ হযাগাসযাগ কসর বেসবে তাসদর কতনদে 
আইসসাসেশসে যাওয়া দরকার।   

আপোর যনদ সংক্রানমত  ওয়ার আশঙ্কা থাসক এবং পরীক্ষার ফোফসের জেয অসপক্ষা কসরে, তা সে আপনে 
যাসদর সাসথ বাস কসরে তাসদরসক আইসসাসেশসে হযসত  সত পাসর,  এমেনক তাসদর হকােও েক্ষণ ো 
থাকসেও। হকস-বাই-সকস নভনত্তসত জেস্বাস্থয ইউনেট দ্বারা তা নেধোনরত  সব। আপোর সাসথ হযাগাসযাগ করা 
 সব এবং আপোর পনরবাসরর সদসয এবং নেকটতসমর আইসসাসেশে করা দরকার নকো তা জাোসো  সব। যনদ 
তাসদর আইসসাসেশসের প্রসয়াজে ো  য় এবং অসুস্থ  সয় পসড়, তসব তাসদরসক স্থােীয় জেস্বাস্থয ইউনেসটর সাসথ 
হযাগাসযাগ করসত  সব যারা পনরনস্থনত যািাই কসর পরবতীসত কী করসবে হস বযাপাসর পরামশে হদসব। যনদ 
তাসদর শ্বাস গ্র সণ সমসযা  য় বা গুরুতরভাসব অসুস্থ থাসক এবং এটি জরুনর অবস্থা  য় তসব তাত্ক্ক্ষনণকভাসব 
নট্রপে নজসরাসত (০০০) কে করা উনিত এবং অযামু্বসেন্স কমীসদর তাসদর ভ্রমণ/আক্রান্ত বযনক্তর সংস্পসশে 
থাকার বযাপাসর সতকে  করা উনিত। 

স্থােীয় জেস্বাস্থয ইউনেসটর সাসথ হযাগাসযাসগর নবস্তানরত হকাথায় পাওয়া 
যাসব? 
যনদ আপনে সসে জেক বা নেনিত আক্রান্তগ্রস্থ  ে তসব হয হেট বা অেসে হ াম আইসসাসেশসে বাস করসেে, 
হসিােকার স্থােীয় জেস্বাস্থয ইউনেট সাধারণত তাসদর হযাগাসযাসগর নববরণ আপোসক সরবরা  করসব। আপোর 
কাসে তাসদর সাসথ হযাগাসযাসগর নবস্তানরত ো থাকসে বা হসগুসো পনরবনতে ত  সয় থাকসে আপনে ১৮০০ ০২০ 
০৮০ েম্বসর েযাশোে কসরাোভাইরাস হ েথ ইেফরসমশে োইসে কে করসত পাসরে। তারা আপোসক স্থােীয় 
জেস্বাস্থয ইউনেসটর জেয দানয়ত্বপ্রাপ্ত হেট এবং অেসের স্বাস্থয নবভাসগর সাসথ হযাগাসযাগ কনরসয় হদসব। আপোর 
কাসে যনদ হযাগাসযাসগর নবস্তানরত থাসক, তসব তা এিাসে বযাক আপ ন সাসব আবার নেসি রািুে: 

স্থােীয় জেস্বাস্থয ইউনেট:  

অনফস সমসয়র হফাে োম্বার: 

অনফস সমসয়র পসরর হফাে োম্বার: 

কীভাসব কসরাোভাইরাসসর নবস্তার হরাসধ আমরা স ায়তা করসত পানর? 
কানশর সমসয় যথাযথ স্বাস্থযনবনধ অেশুীেেই হবশীরভাগ ভাইরাসসর নবরুসে হসরা প্রনতরক্ষা। আপোর উনিতঃ  

 িাওয়ার আসগ ও পসর এবং টয়সেসট যাওয়ার পসর আপোর  াত সাবাে ও পানে নদসয় র্ে র্ে ধুসয় 
হফো 
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 কানশর সময় মিু ঢাকুে, টিসুয বযব াসরর পর হফসে নদে এবং অযােসকা েযুক্ত  যান্ড সযানেটাইজার 
বযব ার করুে 

 এবং যনদ সুস্থ ো  য় তসব অসেযর সাসথ হযাগাসযাগ এনড়সয় িেুে (অেযসদর হথসক ১.৫ নমটাসরর 
হবশী দরূসত্ব থাকুে)। 

বাইসর হবর  ওয়া   
যনদ হকােও বযনক্তগত বাসস্থাসে থাসকে তসব বাইসর আপোর বাগাে বা আনিোয় গমে আপোর পসক্ষ 
নেরাপদ। যনদ হকােও অযাপাটে সমসে থাসকে, হসসক্ষসত্রও বাইসর বাগাসে যাওয়া নেরাপদ তসব অসেযর ঝুুঁ নক হ্রাস 
করার জেয আপোর মাস্ক পসর হেওয়া উনিত। সাধারসণর বযব াসরর জায়গা নদসয় যাওয়ার সময় মাস্ক পসর 
দ্রুত িসে যাে। আপোর বারাো থাকসে হসিাসে যাওয়া নেরাপদ। 

পনরেন্নতা   
অেযরা যনদ আপোর র্রটি পনরষ্কার করসত িায়, তসব প্রসবসশর আসগ তাসদর মাস্ক োগাসত বেেু। 
পনরষ্কার করার সময় তাসদর লাভস পরসত  সব এবং লাভস পরার আসগ ও পসর  াসত অযােসকা েযুক্ত 
 যান্ড রাব মািুে। হয নজনেসগুসোর উপনরস্থে নেয়নমত স্পশে করা  য় হযমে দরজার  াতে, রান্নার্র 
এবং বাথরুম এবং হফাে নডটারসজে ও পানের নমশ্রে বা নডটারসজে নভনত্তক নিোর নদসয় র্ে র্ে 
পনরষ্কার করা উনিত। 

হ াম আইসসাসেশসের সময় স্বতঃসূ্ফতে  থাকা 
আইসসাসেশসে থাকসে মােনসক িাপ সৃনে  সত পাসর। এসক্ষসত্র আমাসদর পরামশে  ে: 

 হটনেসফাে, ইসমে বা সামানজক হযাগাসযাসগর মাধযসম পনরবাসরর সদসয এবং বনু্ধসদর সাসথ হযাগাসযাগ 
রািুে; 

 কসরােভাইরাস সম্পসকে  আরও জােেু এবং অসেযর সাসথ কথা বেুে। কসরাোভাইরাস সম্পসকে  জােসে 
উসদ্বগ কমসব; 

 কম বয়স্ক নশশুসদর বয়স-উপযুক্ত ভাো বযব াসর আশ্বস্ত করুে; 

 হযিাসে সম্ভব, িাওয়া এবং বযায়াসমর মসতা প্রনতনদসের সাধারণ রুটিে বজায় রািুে। বযায়াম  ে 
মােনসক িাপ এবং  তাশার প্রমানণত নিনকত্ক্সা; 

 আপোর স েশীেতাতা এবং কীভাসব আপনে অতীসত কঠিে পনরনস্থনত হমাকাসবো কসরসেে তার কথা 
মসে করুে। মসে রািসবে হয আইসসাসেশসের সময় দীর্ে েয়।  

আইসসাসেশসের সমসয় একসর্সয়নম হ্রাস করা 
হ াম আইসসাসেশসে থাকার কারসণ একসর্সয়নম এবং মােনসক িাপ সৃনে  সত পাসর। এসক্ষসত্র আমাসদর পরামশে 
 ে: 

 যনদ সম্ভব  য় তসব নেসয়াগকতে াসক গৃ  হথসক কাজ করার বযবস্থা করসত বেেু; 

 আপোর সন্তাসের সু্কেসক হপাস্ট বা ইসমসের মাধযসম অযাসাইেসমে বা হ ামওয়াকে  সরবরা  করসত 
বেেু; 

 হকায়ারােটাইেসক এমে নক্রয়াকোসপর সুসযাগ ন সাসব নবসবিো করুে হযগুসো আপোর উসদ্বগ কমাসত 
স ায়তা কসর। 
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আনম আরও তথয হকাথায় হপসত পানর?  
সবেসশে পরামশে, তথয এবং উপকরসণর জেয www.health.gov.au ওসয়বসাইটটি হদিুে 

১৮০০ ০২০ ০৮০ েম্বসর েযাশোে কসরােভাইরাস হ েথ ইেফরসমশে োইসে কে করুে। এটি সপ্তাস  সাত 
নদে ২৪ র্ো হিাো থাসক। আপোর যনদ অেবুাদ বা হদাভােী পনরসেবার প্রসয়াজে  য়, তসব ১৩১ ৪৫০ 
েম্বসর কে করুে।   

আপোর হেট বা অেসের জেস্বাস্থয সংস্থার হফাে েম্বর হপসত www.health.gov.au/state-territory-contacts 
ওসয়বসাইটটি হদিুে  

যনদ স্বাসস্থযর নবেসয় হকাে উসদ্বগ থাসক তসব আপোর ডাক্তাসরর সাসথ কথা বেেু। 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments


  

ক োভিড-১৯: উপসর্গসমূহ কেনোর উপোয় 
 

 
    

উপসর্গসমহূ 
 

ক োভিড-১৯  
উপসর্গসমূহ মৃদু 
থেকে শুরু েকে 
তীব্র হয় 

সভদগ 
উপসর্গসমূহ ধীরে 
ধীরে দদখা দদয় 

ফু্ল 
উপসর্গসমূহ 
আকস্মিক দদখা দদয় 

    

জ্বর 
 

 

সাধােনত থারক স্মিেল সাধােনত থারক 

 

    

 োভি 

 
 

সাধােনত থারক সাধােনত থারক সাধােনত থারক 

    

র্লোব্যোথো  

 
 

কখরনা কখরনা থারক  সাধােনত থারক সাধােনত থারক 

    

শ্বোস ষ্ট  

 
 

কখরনা কখরনা থারক থারক না থারক না 

    

ক্লোভি  
 

 

কখরনা কখরনা থারক কখরনা কখরনা 
থারক 

সাধােনত থারক 

    

(িরীরর)  
ব্যথো ও কেদনো  

 
 

কখরনা কখরনা থারক থারক না  সাধােনত থারক 

    

মোথো ব্যথো  

 
 

কখরনা কখরনা থারক সাধােনত থারক সাধােনত থারক 

    

নোর  সভদগ 

 
 

কখরনা কখরনা থারক সাধােনত থারক সাধােনত থারক 

    

ডোয়ভরয়ো  

 
 

স্মিেল থারক না কখরনা কখরনা 
স্মিরেষতঃ স্মেশুরদে 
থারক 

    

হোাঁভে  

 
 

থারক না সাধােনত থারক থারক না 

 স্মিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া’ে দোর্ স্মনয়ন্ত্রন ও প্রস্মতরোধ দকন্দ্র কতৃগক প্রচাস্মেত তথ্য দথরক প্রস্তুতকৃত  
 

 
 আমরা সবাই মমলে করনাভাইরালসর মবস্তার বলে 

এবং সুস্থ থাকলে সাহায্য করলে পামর  
 

Coronavirus (COVID-19) সম্পরকগ  আেও জানরত  
স্মিস্মজট করুন health.gov.au 
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বিবিন্নতা সংক্রান্ত বির্দেশিা  
যবদ আপবি অিয ক ার্িা কদশ কের্  অর্েবিয়ায় বির্ে আর্সি, অেিা বিবিতভার্ি  র্োিাভাইোর্স আক্রান্ত 
ক ার্িা িযবিে ঘবিষ্ঠ সংস্পর্শে এর্স োর্ ি, তাহর্ি বির্শষ বিবিবির্ষি প্রর্যাজ্য হর্ি। এই তেযপত্রটি ‘বিবিন্নতা 
সংক্রান্ত বির্দেশিা’ িাম  তেযপর্ত্রে সার্ে বমবির্য় পড়র্ত হর্ি যা www.health.gov.au/covid19-resources 
ওর্য়িসাইর্ে পাওয়া যার্ি  

 ার্দে বিবিন্ন ো া প্রর্য়াজ্ি? 

যাো 2020 সার্িে 15 মার্ে  মিযোর্তে পে অর্েবিয়ায় এর্সর্েি, অেিা যাো মর্ি  ের্েি কয তাো হয়র্তা 
 র্োিাভাইোর্সে ক ার্িা বিবিত কোগীে ঘবিষ্ঠ সংস্পর্শে বের্িি, তাো 14 বদর্িে জ্িয বির্জ্র্  বিবিন্ন োখর্ত 
হর্ি।  

বির্জ্ে িাবড়র্ত িা আপিাে কহার্ের্ি োকুি 

বিবিন্ন অিস্থাি শুরু  ের্ত িাবড়র্ত িা আপিাে কহার্েি যাওয়াে সময় অিযর্দে সার্ে সংস্পশে  মার্ত 
িযবিগত পবেিহি কযমি  াে িযিহাে  রুি। যবদ আপিাে গণপবেিহি (র্যমি েযাবি, োইড-র্হইি 
পবের্ষিা, কেি, িাস ও োম) িযিহার্েে প্রর্য়াজ্ি হয় তাহর্ি www.health.gov.au/covid19-resources 
ওর্য়িসাইর্েে গণপবেিহি সংক্রান্ত গাইর্ড উবিবখত সত ে তামিূ  িযিস্থাগুর্িা অিুসেণ  রুি 

বিবিন্নতাে এই 14 বদি, আপিার্  অিশযই িাবড়র্ত িা আপিাে কহার্ের্ি ো র্ত হর্ি এিং  মেস্থি, সু্কি, 
র্াইল্ডর্ য়াে, বিশ্ববিদযািয় িা জ্িসমাগর্মে স্থািসহ জ্িসািাের্ণে জ্িয উন্মিু স্থািগুর্িার্ত কযর্ত পাের্িি িা। 
যাো সািােণত আপিাে সার্ে িসিাস  র্েি শুিু তাোই িাবড়র্ত ো র্ত পাের্িি। বভবজ্েের্দে সার্ে সাক্ষাৎ 
 ের্িি িা। যবদ আপবি ক ার্িা কহার্ের্ি োর্ ি তাহর্ি অিযািয অবতবে িা  মীর্দে সংস্পশে এবড়র্য় র্িিু। 

আপবি যবদ সুস্থ োর্ ি, তাহর্ি িাবড়র্ত সাবজ্ে  যাি মাস্ক পোে দে াে কিই। যাো বিবিন্নতা অিিম্বি 
 ের্েি িা তার্দের্  আপিাে জ্িয খািাে ও প্রর্য়াজ্িীয় বজ্বিসপত্র বির্য় আসর্ত িিুি। যবদ আপিার্  
িাবড়ে িাইর্ে কযর্তই হয়, কযমি বর্ব ৎসা কসিা কিয়াে জ্িয, তখি সাবজ্ে  যাি মাস্ক িযিহাে  রুি। 
আপিাে যবদ মাস্ক িা োর্ , তাহর্ি অিযর্দে সামর্ি  াবশ িা হাাঁবর্ িা কদয়াে বিষর্য় কখয়াি োখুি।  খি 
মাস্ক পের্ত হর্ি কস বিষর্য় আর্ো তর্েযে জ্িয কদখুি: www.health.gov.au/covid19-resources 

িক্ষণগুর্িা পযের্িক্ষণ  রুি  
বিবিন্ন ো াে সময় জ্বে,  াবশ, গিা িযো, ক্লাবন্ত িা শ্বাস ষ্ট ইতযাবদ িক্ষর্ণে জ্িয বির্জ্র্  পযের্িক্ষণ 
 রুি। অিযািয সম্ভািয িক্ষর্ণে মর্িয ের্য়র্ে  াাঁপুবি, কদর্হ িযো, সবদে ও কপবশর্ত িযো। 

আবম অসুস্থ হর্ি  ী  ের্িা? 
অর্েবিয়ায় বির্ে আসাে 14  বদর্িে মর্িয, অেিা ক ার্িা বিবিত কোগীে সার্ে কশষ সংস্পর্শেে 14 বদর্িে 
মর্িয যবদ আপিাে িক্ষণগুর্িা (জ্বে,  াবশ, গিা িযাো, ক্লাবন্ত িা শ্বাস ষ্ট) কদখা কদয়, তাহর্ি জ্রুবে 
মূিযায়র্িে জ্িয আপিাে ডািার্েে সার্ে সাক্ষার্তে িযিস্থা  রুি।  

কপ াঁোর্িাে আর্গ আপিাে কহিে বক্লবি  িা হাসপাতার্ি আপিাে কেবির্িাি  ো উবর্ত এিং তার্দের্  
আপিাে ভ্রমর্ণে ইবতহাস িা  র্োিা ভাইোর্সে বিবিত কোগীে সংস্পর্শে আসাে বিষয়টি জ্ািার্িা উবর্ত৷  

 

https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
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আপিাে স্বাভাবি  বক্রয়া িার্প বির্ে আসাো আপিাে জ্িয বিোপদ ির্ি জ্িস্বাস্থয  ততে পক্ষ আপিার্  অিবহত 
িা  ো পযেন্ত আপিার্  অিশযই আপিাে িাবড়র্ত, কহার্ের্ি িা স্বাস্থযর্সিা ক র্ে আিাদাভার্ি ো র্ত হর্ি। 

আবম ব ভার্ি  র্োিাভাইোস েড়ার্িা প্রবতর্োি  ের্ত পাবে? 

হাত এিং হাাঁবর্/ াবশ সংক্রান্ত স্বাস্থযবিবি ভার্িাভার্ি কমর্ি র্িা এিং আপবি অসুস্থ ো া অিস্থায় অিযর্দে 
কের্  দেূত্ব িজ্ায় োখাোই কিবশেভাগ ভাইোর্সে বিরুর্ে কসো প্রবতেক্ষা িযিস্থা৷ আপিাে যা  ো উবর্ত: 

 আপিাে হাতগুর্িা সািাি ও পাবি বদর্য় ঘি ঘি িুর্য় বিি, খাওয়াে আর্গ ও পর্ে এিং েয়র্ির্ে 
যাওয়াে পর্ে হাত িুর্য় বিি 

 আপিাে  াবশ ও হাাঁবর্ কের্  োখুি, িযিহৃত টিসুয কির্ি বদি, এিং হাত িুর্য় কিিুি। 

 অসুস্থ হর্ি, অিযর্দে সার্ে সংস্পশে এবড়র্য় র্িিু (র্িা জ্ি কের্  1.5 বমোর্েে কিবশ দেূত্ব িজ্ায় 
োখুি)। 

 সামাবজ্  দেূত্ব িজ্ায় োখাে কক্ষর্ত্র িযবিগত দাবয়ত্ব পািি  রুি। 

িাইর্ে যাওয়া  
যবদ আপবি এ টি িযবিগত িাবড়র্ত োর্ ি, তাহর্ি আপিাে িাগার্ি িা উঠার্ি প্রর্িশ  ো আপিাে জ্িয 
বিোপদ। আপবি যবদ অযাপােে র্মর্ে োর্ ি অেিা ক ার্িা কহার্ের্ি অিস্থাি  র্েি, তাহর্ি আপিাে িাগার্ি 
যাওয়া বিোপদ তর্ি অিযর্দে জ্িয ঝুাঁ ব   মার্ত আপিাে এ টি সাবজ্ে  যাি মাস্ক পো উবর্ত এিং  মি 
িযিহার্েে কযর্ ার্িা জ্ায়গা দ্রুত অবতক্রম  ো উবর্ত। 

আপিাে সার্ে িসিাস ােী অিযর্দে জ্িয পোমশে 
আপিাে সার্ে িসিাস ােী অিযর্দে বিবিন্ন ো াে প্রর্য়াজ্ি কিই যবদ িা তাো উপর্ে উবিবখত বিবিন্ন 
ো াে ক ার্িা এ টি শর্তে ে আওতায় পর্ড়ি। যবদ আপিাে িক্ষণগুর্িা কদখা কদয় এিং  র্োিা ভাইোস আর্ে 
ির্ি সর্েহ হয়, তাহর্ি তাো ঘবিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা িযবি বহর্সর্ি বর্বিত হর্িি এিং তার্দে বিবিন্ন ো াে 
প্রর্য়াজ্ি হর্ি। 

পবেষ্কাে-পবেিন্নতা 
কযর্ ার্িা জ্ীিাণ ুেবড়র্য় পড়া  মার্িাে জ্িয িাে িাে স্পশে  ো পতষ্ঠগুর্িা কযমি দেজ্াে হাতি, িাইর্েে 
সুইর্, োন্নাঘে ও িােরুর্মে জ্ায়গাগুর্িা আপিার্  বিয়বমত পবেষ্কাে  ের্ত হর্ি। গতহস্থািী বডোের্জ্ে িা 
জ্ীিাণিুাশ  বদর্য় পবেষ্কাে  রুি।  

14 বদর্িে বিবিন্নতাে সার্ে মাবির্য় কিয়া 
বিবিন্ন হর্য় ো াো মািবস  র্াপ ও বিেবিে  ােণ হর্ত পার্ে। পোমশেগুর্িাে মর্িয ের্য়র্ে: 

 কেবির্িাি, ইর্মইি িা সামাবজ্  কযাগার্যাগ মািযর্মে সাহার্যয পবেিার্েে সদসয ও িনু্ধর্দে সার্ে 
কযাগার্যাগ োখুি। 

  র্োিাভাইোস সম্পর্ ে  জ্ািিু এিং অিযর্দে সার্ে আর্িার্িা  রুি।  

 অল্প িয়সী কের্ির্মর্য়র্দের্  িয়স-উপর্যাগী ভাষা িযিহাে  র্ে আশ্বস্ত  রুি। 

 সম্ভি হর্ি, খাওয়া ও িযায়ার্মে মত দদিবেি সািােণ রুটিি িজ্ায় োখুি। 

 িাবড় কের্   াজ্  োে িযিস্থা  রুি। 

 আপিাে সন্তার্িে সু্কি  ততে পক্ষর্  ডা র্যার্গ িা ইর্মইর্িে মািযর্ম অযাসাইির্মে িা কহামওয়া ে  বদর্ত 
িিিু। 

 কযসি  াজ্ আপিার্  বশবেি হর্ত সাহাযয  র্ে কসগুর্িা  রুি এিং আপবি সািােণত কযসি  াজ্ 
 োে সুর্যাগ পাি িা কসগুর্িা  োে জ্িয এই বিবিন্নতার্   ার্জ্ িাগাি। 
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আর্ো তেয  
সিেসাম্প্রবত  পোমশে, তেয ও বের্সার্সেে জ্িয, www.health.gov.au ওর্য়িসাইে কদখুি  

1800 020 080 িম্বর্ে জ্াতীয়  র্োিাভাইোস কহল্প িাইর্ি কিাি  রুি। এটি বদর্ি 24 ঘণ্টা, সপ্তার্হ সাত 
বদি র্াি ুোর্ । আপিাে অিুিাদ িা কদাভাষী পবের্ষিাে প্রর্য়াজ্ি হর্ি, 131 450 িম্বর্ে কিাি  রুি।   

আপিাে কেে িা অঞ্চর্িে জ্িস্বাস্থয সংস্থাে কিাি িম্বে www.health.gov.au/state-territory-contacts 
ওর্য়িসাইর্ে পাওয়া যার্ি 

আপিাে স্বার্স্থযে বিষর্য় উর্েগ ো র্ি, আপিাে ডািার্েে সার্ে  ো িিিু। 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
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আবাসিক বয়স্ক পসিষেবাি বাসিন্দা, তাষেি পসিবাষিি িেিয ও 
সিসিটিষেি িন্য তথ্য
বয়স্ক বযসিিা COVID-19 এ আক্রান্ত হওয়া, এবং এি ফষে মািাত্মক অিুস্থতা দেখা দেয়া উিয় সবেষয় 
অসিক ঝুুঁ সকষত িষয়ষেন্। আমাষেি কসমউসন্টিি িবষেষয় ঝুুঁ সকপূর্ণ িেিযষেি িুিক্ষাি িন্য মযাষন্িাি, কমণোিী, 
পসিবাি, বনু্ধ-বান্ধব ও অসিবািীষেি একিাষথ্ কাি কিষত হষব।  

বয়স্ক বযসিষেি িুিক্ষাি িন্য, বয়স্কষেি পসিের্ণা দকষে িাক্ষাষতি দক্ষষে ন্তুন্ সবসিসন্ষেি প্রষর্ািয হষব। র্সে 
কমী, সিসিটি ও পসিের্ণন্ কমীষেি COVID-19 থ্াকাি িম্ভাবন্া থ্াষক তাহষে তািা আবাসিক বয়স্ক পসিের্ণা 
পসিষেবা দথ্ষক েষূি থ্াকাি সবেয়টি সন্সিত কিা গুরুত্বপূর্ণ। তাষেি সন্ষিষেি স্বাস্থয সন্সবড়িাষব পর্ণষবক্ষর্ 
কিা উসেত, এবং দকাষন্া দকষে প্রষবষর্ি আষে তাষেি স্বাষস্থযি সবস্তাসিত সববির্ প্রোন্ কিষত বো হষব।  

অসিবািীের্ 

কসমউসন্টিি িব িেষিযি মত, আবাসিক বয়স্ক পসিের্ণা পসিষেবায় বিবািকািী বযসিষেি তাষেি সন্িস্ব স্বাস্থয 
িক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ িূসমকা িষয়ষে। িাষোিাষব স্বাস্থযসবসি দমষন্ েো এবং িামাসিক েিূত্ব অন্ুর্ীেষন্ি পার্াপাসর্, 
আবাসিক বয়স্ক পসিের্ণা দকেগুষো পসিের্ণন্ কিাি দক্ষষেও সবসিসন্ষেি থ্াকষব। বড় গ্রুপ সিসিট, িমাষবর্, 
ও বাইষি ভ্রমর্ কিা স্থসেত থ্াকষব। দফান্ ও সিসিও কষেি মািযষম পসিবাি ও বনু্ধ-বান্ধষবি িাষথ্ 
দর্াোষর্াে িাখাি িন্য বাসিন্দাষেিষক িহায়তা দেয়া হষব। 

র্সে আপন্াি COVID-19 এি েক্ষর্গুষো দেখা দেয়, তাহষে আপন্াষক অন্যান্য বাসিন্দাষেি দথ্ষক আোো 
িাখা হষব এবং আপসন্ সিসিটিষেি িাষথ্ দেখা কিষত পািষবন্ ন্া। আপসন্ আোো থ্াকাকােীন্ িমষয় 
স্বাস্থযষিবা ও আবাসিক পসিের্ণা কমীিা িহায়তা ও পসিের্ণা প্রোন্ কিা অবযাহত িাখষবন্৷ র্সে আপন্াি রুম 
দথ্ষক দবি হওয়াি প্রষয়ািন্ হয়, দর্মন্ সেসকৎিা দিবাি িন্য, তাহষে আপন্াষক একটি িাসিণ কযাে মাস্ক পিষত 
হষব, র্া স্বাস্থযষিবা কমীিা িিবিাহ কিষবন্। দকাষন্া িুস্থ বাসিন্দাি মাস্ক পিাি েিকাি দন্ই। 

সিসিটি 

দর্িব সিসিটি েত 14 সেষন্ি মষিয দেষর্ি বাইষি দথ্ষক এষিষেন্ অথ্বা সন্সিতিাষব COVID-19 আক্রান্ত 
দকাষন্া বযসিি িংস্পষর্ণ এষিষেন্, তািা বয়স্কষেি আবাসিক পসিের্ণা দকষে সিসিট কিষত পািষবন্ ন্া। জ্বি, 
শ্বাি-প্রশ্বািিসন্ত অিুস্থতায় আক্রান্ত বযসি, অথ্বা ইন্ফু্লষয়ঞ্জাি টিকা দন্ন্সন্ এমন্ বযসিিাও সিসিট কিষত 
পািষবন্ ন্া। 

1ো দম দথ্ষক, বয়স্কষেি পসিের্ণা দকষে সিসিট কিষত হষে আপন্াি অবর্যই ইন্ফু্লষয়ঞ্জাি টিকা দন্য়া থ্াকষত 
হষব। 

িাক্ষাত িংসক্ষপ্ত, এবং অসিবািীষেি সন্ষিি রুষম, বাইষি, অথ্বা সন্িণাসিত দকাষন্া িায়োয় হষত হষব (িবাি 
বযবহাষিি িায়োয় ন্য়)।  

প্রষতযক বাসিন্দাি িন্য একই িমষয়, িািািিহ, েইুিষন্ি দবসর্ সিসিটি থ্াকষত পািষবন্ ন্া, এবং সবষর্ে 
পসিসস্থসত বযতীত 16 বেষিি কম বয়িী সর্শুষেি সিসিট কিাি অন্ুমসত দন্ই।  

দকাষন্া বাসিন্দাি রুষম প্রষবর্ কিাি এবং দবি হওয়াি আষে িব সিসিটিিা তাষেি হাত িুষয় সন্ষত হষব 
এবং অিুস্থ হষে েষূি থ্াকািহ র্তটা িম্ভব িামাসিক েিূত্ব বিায় িাখষত উৎিাসহত কিা হষব।  
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মযাষন্িাি ও কমীবৃন্দ 

িিকাি দ াের্া কষিষে দর্ আবাসিক বয়স্ক পসিের্ণা দকেগুষো COVID-19 দথ্ষক বাসিন্দাষেি সন্িাপে িাখষত 
অসতসিি িতকণ তামূেক বযবস্থা গ্রহর্ কিষত হষব। কমীষেি স্বাস্থয সন্সবড়িাষব পর্ণষবক্ষর্ কিা হষব, প্রষবর্ 
কিাি আষে ন্তুন্ ও দফিত আিা বাসিন্দাষেিষক পিীক্ষা কিা হষব, এবং বাসিন্দাষেি স্বাস্থয িুিক্ষাি িন্য 
দন্য়া পেষক্ষপগুষো বযাখযা কিষত িাইন্ষবািণ  ও অন্যান্য িিষন্ি দর্াোষর্াে মািযম বযবহাি কিা হষব। 

বয়স্কষেি দিবা িিবিাহকািীষেি িন্য আষিা কমীি বযবস্থা কিষত িিকাি বয়স্কষেি পসিের্ণা দকে ও 
বাসড়ষত পসিের্ণা প্রোন্কািীষেি িন্য আন্তিণ াসতক সর্ক্ষাথ্ী সিিাি কাষিি র্তণ  সর্সথ্ে কিষে। এি ফষে 
আন্তিণ াসতক সর্ক্ষাথ্ী ন্ািণিা এবং বয়স্কষেি পসিের্ণা খাষত কমণিত অন্যান্য কমীিা পাসক্ষক 40  ন্টাি দবসর্ 
কাি কিাি অন্ুমসত পাষব। অষেসেয়ায় বতণ মাষন্ প্রায় 20,000 আন্তিণ াসতক সর্ক্ষাথ্ী ন্ািণ অিযয়ন্ কিষে। 

আমিা সকিাষব কষিান্ািাইিাি েড়াষন্া প্রসতষিাষি িাহার্য কিষত পাসি? 

হাত এবং হাুঁসে/কাসর্ িংক্রান্ত স্বাস্থযসবসি িাষোিাষব দমষন্ েোটাই দবসর্িিাে িাইিাষিি সবরুষে দিিা 
প্রসতিক্ষা বযবস্থা৷ আপন্াি র্া কিা উসেত: 

 আপন্াি হাতগুষো িাবান্ ও পাসন্ সেষয়  ন্  ন্ িুষয় সন্ন্, এষত অন্তিুণ ি িষয়ষে খাওয়াি আষে ও 
পষি এবং টয়ষেষট র্াওয়াি পষি হাত দিায়া 

 আপন্াি কাসর্ ও হাুঁসে দেষক িাখুন্, বযবহৃত টিিুয দফষে সেন্, এবং হাত িুষয় দফেুন্, এবং 
 অন্যষেি িাষথ্ িংস্পর্ণ এসড়ষয় েেনু্ (র্খন্ই িম্ভব দোকিন্ দথ্ষক 1.5 সমটাষিি দবসর্ েিূত্ব বিায় 

িাখুন্)। 

আষিা তথ্য  
কষিান্ািাইিাি উষেষেি সবেয় হষেও, এটি মষন্ িাখা গুরুত্বপূর্ণ দর্ জ্বি, কাসর্, েো বযথ্া বা ক্লাসন্তি েক্ষর্ 
থ্াকা দবসর্িিাে বযসি ঠাণ্ডা বা অন্য দকাষন্া শ্বাি-প্রশ্বাি িসন্ত অিুস্থতায় দিাোি িম্ভাবন্া দবসর্ - 
COVID-19 এ ন্য়। 

িবণিাম্প্রসতক পিামর্ণ, তথ্য ও সিষিাষিণি িন্য, www.health.gov.au ওষয়বিাইট দেখুন্  

1800 020 080 ন্ম্বষি িাতীয় কষিান্ািাইিাি দহল্প োইষন্ দফান্ করুন্। এটি সেষন্ 24  ণ্টা, িপ্তাষহ িাত 
সেন্ োে ুথ্াষক। আপন্াি অন্ুবাে বা দোিােী পসিষেবাি প্রষয়ািন্ হষে, 131 450 ন্ম্বষি দফান্ করুন্।   

প্রষতযক দেট বা অঞ্চষেি িন্স্বাস্থয িংস্থাি দফান্ ন্ম্বি www.health.gov.au/state-territory-contacts 
ওষয়বিাইষট পাওয়া র্াষব 

আপন্াি স্বাষস্থযি সবেষয় উষেে থ্াকষে, একিন্ িািাষিি িাষথ্ কথ্া বেনু্। 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
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সু্কল এবং আরলল চাইল্ডহুড সেন্টার, লিক্ষার্থী এবং 

তাদের লিতামাতার জন্য তর্থয 

স ালিড-১৯ এর উচ্চতর বা মাঝালর ঝুুঁ ল দত রদ়েদে এমন্ স াদন্া সেি বা অঞ্চল সর্থদ  লিদর 

আো মান্ষুদের 

লন্লবড়িাদব তাদের স্বাস্থ্য ির্ যদবক্ষণ  রা উলচত। র্লে জ্বর এবং  ালি েহ লক্ষণেমুহ সেখা সে়ে 

তদব অলবলদে লন্দজদ  আইদোদলিন্ বা িৃর্থ   দর সিলা উলচত এবং জরুলরিাদব লচল ত্োর 

েহা়েতা সন্ও়ো উলচত। ঝুুঁ ল িূণ য সেিগুললর তালল া সিদত www.health.gov.au/covid19-travellers 

ওদ়েবোইটটট সেখুন্।  

সর্ েমস্ত মান্ুষ মদন্  দর সর্ তারা  দরান্িাইরাদে লন্শ্চিত আক্রান্ত স াদন্া বযশ্চির  াো ালে 

োলিদযয লেল তাদেরও স্বাদস্থ্যর উির ন্জরোলর  রা উলচত এবং জরুলর লচল ত্োর েহা়েতা 

সন্ও়ো উলচত। 

লিক্ষার্থী বা  ম যচারীরা সু্কল ও আরলল চাইল্ডহুড সেন্টাদর সর্দত 

িারদব ল ? 

স ালিড-১৯-এর উচ্চ বা মযযমাত্রার ঝুুঁ ল দত রদ়েদে এমন্ সেি সর্থদ  র্ারা লিদর এদেদে বা 

র্ারা মদন্  দর তারা হ়েদতাবা  দরান্িাইরাদে লন্শ্চিত আক্রান্ত স াদন্া বযশ্চির  াো ালে 

োলিদযয লেল তদব তাদের জন্য লন্লেযষ্ট ল েু বাযযবায তা রদ়েদে।  ঝুুঁ ল িূণ য সেিগুললর তালল া 

এবং আইদোদলিদন্র বাযযবায তাগুদলা সেখদত www.health.gov.au/covid19-travellers 

ওদ়েবোইটটট সেখুন্। 

েংলিষ্ট সু্কল বা চাইল্ডদ ়োর সেন্টারদ  অবলহত  রদত হদব। আইদোদলিন্ বা লবশ্চিি র্থা ার 

েম়ে াল েদব যাচ্চ ১৪ লেন্ এই  র্থা মার্থা়ে সরদখ লিক্ষার্থীরা েরূবতী লিক্ষার লব ল্প বযবস্থ্া লন্দত 

িাদর, র্লে ন্া ঐ বযশ্চি েুস্থ্ সবায  দরন্। 

লন্জ গৃদহ আইদোদলিন্  রার অর্থ য  ী? 

সর্ ে ল বযশ্চিদের আইদোদলিদন্ র্থা ার প্রদ়োজন্ রদ়েদে তাদেরদ  বাড়ীদত অবস্থ্ান্  রদত 

হদব এবং জন্েমাগমস্থ্ল, লবদিষ  ম যস্থ্ল, সু্কল, চাইল্ডদ ়োর বা লবশ্বলবেযালদ়ে র্াও়ো উলচত 

ন়্ে। শুযুমাত্র সর্েব েেেয িলরবাদর র্থাদ ন্, তাদের গদৃহ র্থা া উলচত।  

অলতলর্থদের োদর্থ োক্ষাৎ  রা র্াদব ন্া। সর্খাদন্ েম্ভব, বনু্ধ বা িলরবাদরর অন্য েেেয, র্াদের 

আইদোদলিদন্ র্াবার ের ার সন্ই, তাদেরদ  আিন্ার জন্য খাবার বা অন্যান্য প্রদ়োজন্ী়ে 

উিাোন্ এদন্ লেদত বলুন্। আইদোদলিদন্ র্থা া বযশ্চিদ  র্লে বাো সেদড় সবর হদতই হ়ে, 

সর্মন্ লচল ত্ো লন্দত, তাহদল তাদেরদ  োশ্চজয যাল মাস্ক িরার জন্য িরামি য সেও়ো হদি, 

র্লে র্থাদ । 

  

http://www.health.gov.au/covid19-travellers
http://www.health.gov.au/covid19-travellers
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স ান্ও লিক্ষার্থী বা  মী র্লে আইদোদলিদন্ র্থা া অবস্থ্া়ে 

অেুস্থ্ হদ়ে িদড়?  

লক্ষণগুললর মদযয রদ়েদে (তদব েীমাবদ্ধ ন়্ে) জ্বর,  ালি, গলা বযর্থা, ক্লালন্ত এবং শ্বাে ষ্ট।  

র্লে স ান্ও লিক্ষার্থী/ মীর মদযয হাল া লক্ষণ সেখা সে়ে তদব তাদের অবিযই: 

 বালড়দত অন্যদের সর্থদ  লন্দজদ  আলাো  দর সিলদত হদব এবং র্লে র্থাদ  তদব এ টট 

িৃর্থ  বার্থরুম বযবহার  রদত হদব; 

 এ টট োশ্চজয যাল মাস্ক িরদত হদব এবং র্লে ন্া র্থাদ  তদব হা ুঁলচ/ ালির জন্য র্র্থার্র্থ 

স্বাস্থ্যলবলয অন্িুীলন্  রদত হদব; 

 হাদতর জন্য র্র্থার্র্থ স্বাস্থ্যলবলয অন্িুীলন্  রদত হদব; এবং 

 লচল ত্ে  বা হােিাতাদল  ল  রদত হদব এবং তাদেরদ  োম্প্রলত  ভ্রমণ বা আক্রান্ত 

স াদন্া বযশ্চির েংস্পদি য এদে র্থা দল তা বলদত হদব। 

তাদের র্লে শ্বাে দষ্টর মদতা গুরুতর লক্ষণ র্থাদ : 

 তাহদল অযােুদলন্স এর জন্য ০০০ ন্েদর  ল  রুন্ এবং োম্প্রলত  ভ্রমণ বা আক্রান্ত 

স াদন্া বযশ্চির েংস্পদি য এদে র্থা দল তা অলিোরদের হলুন্। 

র্লে েসু্থ্ ন্া হ়ে, তাহদল  ম যচারী এবং লিক্ষার্থীদের প্রার্থলম  িলরচর্ যা প্রোন্ ারী দ্বারা মূলযা়েন্ 

ন্া  রা ির্ যন্ত সু্কল বা আরলল চাইল্ডহুড সেন্টাদর র্াও়ো উলচত হদব ন্া।  খন্ তাদের জন্য 

স্বািালব   ম য াদে লিদর র্াও়ো লন্রািে তা লন্য যারণ  রদত প্রার্থলম  সেবা প্রোন্ ারী স্থ্ান্ী়ে 

জন্স্বাস্থ্য  তৃযিদক্ষর োদর্থ সর্াগাদর্াগ  রদব। 

 ীিাদব  দরান্ািাইরাদের লবস্তার সরাদয আমরা েহা়েতা  রদত 

িালর? 

হা ুঁলচ/ ালির জন্য র্র্থার্র্থ স্বাস্থ্যলবলয অন্িুীলন্ই প্রা়ে ে ল িাইরাদের লবরুদদ্ধ সেরা প্রলতরক্ষা। 

আিন্ার উলচতঃ 

 খাও়োর আদগ ও িদর এবং ট়েদলদট র্াও়োর িদর আিন্ার হাত োবান্ ও িালন্ লেদ়ে 

ঘন্ ঘন্ যুদ়ে সন্ও়ো 

 টটেুয লেদ়ে েলেয ও  ালি সেদ  তারির টটেযুটট সিদল সেও়ো এবং অযালদ াহলর্ুি হযান্ড 

েযালন্টাইজার বযবহার  রা 

 এবং র্লে েুস্থ্ ন্া হ়ে তদব অন্যদের োদর্থ সর্াগাদর্াগ এলড়দ়ে চলা (অন্যদের সর্থদ  ১.৫ 

লমটাদরর সবিী েরূদে র্থা ুন্)। 

আরও তর্থয  

 দরান্ািাইরাে উদদ্বদগর লবষ়ে হদলও, এটট মদন্ রাখা গুরুেিণূ য সর্ জ্বর,  ালি, গলা বযর্থা বা 

ক্লালন্তর মদতা লক্ষণগুলল সবলিরিাগই ঠাো বা অন্যান্য শ্বােজলন্ত অেসু্থ্তার লক্ষণ - 

 দরান্ািাইরাে ন়্ে। 

েব যদিষ িরামি য, তর্থয এবং উি রদণর জন্য www.health.gov.au ওদ়েবোইটটট সেখনু্ 

১৮০০ ০২০ ০৮০ ন্েদর ন্যািন্াল  দরান্ািাইরাে সহলর্থ ইন্িরদমিন্ লাইদন্  ল  রুন্। 

েপ্তাদহ োত লেন্ ২৪ ঘন্টা এটট সখালা র্থাদ । আিন্ার র্লে অন্বুাে বা সোিাষী িলরদষবার 

প্রদ়োজন্ হ়ে, তাহদল ১৩১ ৪৫০ ন্েদর  ল  রুন্।   

আিন্ার সষ্টট বা অঞ্চদলর জন্স্বাস্থ্য েংস্থ্ার সিান্ ন্ের সিদত www.health.gov.au/state-territory-

contacts ওদ়েবোইটটট সেখুন্ 

র্লে স্বাদস্থ্যর লবষদ়ে স ান্ উদদ্বগ র্থাদ  তদব আিন্ার ডািাদরর োদর্থ  র্থা বলুন্। 

 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
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সামাজিক দরূত্ব বিায় রাখা সংক্রান্ত জদকজির্দেশিা 
এই তথ্যপত্রটি ‘আপিার যা িািা প্রর্য়ািি’, ‘জবজিন্নতা সংক্রান্ত জির্দেশিা’ এবং ‘িিসমাগম সংক্রান্ত পরামশে’ 
িামক তথ্যপত্রগুর্ ার সার্থ্ পড়র্ত হর্ব যযগুর্ া www.health.gov.au/covid19-resources ওর্য়বসাইর্ে পাওয়া 
যার্ব। 

সামাজিক দরূত্ব কী এবং যকি এটি গুরুত্বপূর্ে? 
সামাজিক দরূর্ত্বর মর্যয সংক্রামক যরার্গর জবস্তার বন্ধ করা বা কমার্িার উপায়গুর্ া অন্তর্ভে ক্ত রর্য়র্ে। এর অথ্ে 
হর্ া আপিার ও অিযািয বযজক্তর্দর মর্যয সংস্পশে কমার্িা। 
 
সামাজিক দরূত্ব বিায় রাখা গুরুত্বপূর্ে কারর্ COVID-19 জিম্নজ জখতর্ার্ব এক বযজক্ত যথ্র্ক অিয বযজক্তর্দর 
মর্যয েজড়র্য় পড়ার সম্ভাবিা সবর্ের্য় যবজশ থ্ার্ক: 

 সংক্রামক অবস্থায় বা  ক্ষর্ যদখা যদয়ার আর্গর 24 ঘন্টার মর্যয যকার্িা বযজক্তর সরাসজর ঘজিষ্ঠ 
সংস্পর্শে আসর্  

 কাজশ বা হাাঁজে জদর্িি এরকম জিজিতর্ার্ব আক্রান্ত বযজক্তর ঘজিষ্ঠ সংস্পর্শে থ্াকর্ , অথ্বা 
 জিজিতর্ার্ব সংক্রজমত বযজক্তর কাজশ বা হাাঁজে দ্বারা দজূিত হওয়া বস্তু বা পৃষ্ঠ (র্যমি দরিার হাত  

বা যেজব ) স্পশে কর্র আপিার মভখ বা মভখমণ্ড  স্পশে করর্ ।  

সভতরাং, আপিার ও অিযািযর্দর মর্যয যত যবজশ দরূত্ব থ্াকর্ব, র্াইরার্সর পর্ক্ষ েজড়র্য় পড়া তত যবজশ কঠিি 
হর্ব। 

আজম কী করর্ত পাজর? 
যজদ আপজি অসভস্থ হি, তাহর্  অিযর্দর যথ্র্ক দরূ্র থ্াকুি - এটিই আপিার িিয সবর্ের্য় গুরুত্বপূর্ে কাি। 

এোড়াও আপিার্ক হাত ও হাাঁজে/কাজশ সংক্রান্ত স্বাস্থযজবজয র্ার্ ার্ার্ব যমর্ি ে র্ত হর্ব: 
 আপিার হাতগুর্ া সাবাি ও পাজি জদর্য় ঘি ঘি যভর্য় জিি, খাওয়ার আর্গ ও পর্র এবং েয়র্ র্ে 

যাওয়ার পর্র হাত যভর্য় জিি 
 আপিার কাজশ ও হাাঁজে যের্ক রাখভি, বযবহৃত টিসভয যের্  জদি, এবং অযা র্কাহ -জর্জিক হযান্ড 

সযাজিোইিার বযবহার করুি, এবং 
 অসভস্থ হর্ , অিযর্দর সার্থ্ সংস্পশে এজড়র্য় ে ভি (র্ াকিি যথ্র্ক 1.5 জমোর্রর যবজশ দরূত্ব বিায় 

রাখভি)। 

এগুর্ ার পাশাপাজশ, আপজি এখি জবজর্ন্নর্ার্ব সামাজিক দরূত্ব বিায় রাখা এবং স্বল্প খরর্ে স্বাস্থযকর পদর্ক্ষপ 
গ্রহর্ করর্ত পার্রি। 

এসব সহি, সাযারর্ জ্ঞািজর্জিক কািগুর্ া আপিার ও অিযর্দর িিয ঝভাঁ জক কমার্ত সাহাযয করর্ব। এগুর্ া 
কজমউজিটির্ত যরার্গর জবস্তার কজমর্য় আির্ত সাহাযয করর্ব - এবং আপজি প্রজতজদি এগুর্ া বযবহার করর্ত 
পার্রি - আপিার বাজড়র্ত, কমের্ক্ষর্ত্র, স্কভ র্  এবং িিসাযারর্র্র সামর্ি যবর হওয়ার সময়।  

http://www.health.gov.au/covid19-resources
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বাজড়র্ত সামাজিক দরূত্ব বিায় রাখা 

একই বাড়িতে বসবাসকারীতের মতযে 

িীবার্ভর জবস্তার কমার্ত1: 
 যযমিো ব া হর্য়র্ে, হাত ও হাাঁজে/কাজশ সংক্রান্ত স্বাস্থযজবজয র্ার্ ার্ার্ব যমর্ি ে ভি 
 করমদেি করা ও েভম্বি এজড়র্য় ে ভি 
 যেজব , রান্নাঘর্রর যবঞ্চ ও দরিার হাতর্ র মত বার বার স্পশে করা পৃষ্ঠগুর্ া জিয়জমতর্ার্ব িীবার্ভমভক্ত 

করুি  
 িািা া যখা ার মাযযর্ম বা শীতাতপ জিয়ন্ত্রর্ বযবস্থা সমন্বয় কর্র বাজড়র্ত বায়ভে াে  বাড়াি 
 যদাকার্ি যাওয়া কজমর্য় জদি এবং যবজশরর্াগ পর্য ও পজরর্িবা অি াইর্ি জকিভি 
 বযজক্তগত ও পাজরবাজরক উর্য় পযোর্য় বাইর্র যঘারার্েরা ও ভ্রমর্ করা যভজক্তসঙ্গত ও প্রর্য়ািিীয় জকিা 

তা জবর্বেিা করুি 

যে পড়রবাতর অসুস্থ বেড়ি রতেতেন* (উপতর উড়িড়িে বেবস্থাগুত ার সাতে অড়েড়রি ড়িতসতব) 
 সম্ভব হর্  একটি আ াদা রুর্ম অসভস্থ বযজক্তর যত্ন জিি 
 পজরেযোকারীর সংখযা সবেজিম্ন রাখভি  
 অসভস্থ বযজক্তর রুর্মর দরিা বন্ধ রাখভি এবং সম্ভব হর্  একটি িািা া যখা া রাখভি 
 অসভস্থ বযজক্ত ও তার পজরেযোকারী উর্র্য় একই রুর্ম থ্াকার সময় সাজিে কযা  মাস্ক পরর্ত হর্ব 
 পজরবার্রর অিযািয ঝভাঁ জকপূর্ে সদসযর্দরর্ক সভরজক্ষত রাখভি, যযমি 65 বের্রর যবজশ বয়সী বযজক্ত বা 

দীঘেস্থায়ী অসভস্থতায় আক্রান্ত বযজক্ত, যসইসার্থ্, সম্ভব হর্  জবকল্প বাসস্থার্ির বযবস্থা করুি 

কমেস্থর্  সামাজিক দরূত্ব বিায় রাখা 
কমেস্থর্  িীবার্ভর জবস্তার কমার্ত1: 

 আপজি অসভস্থ হর্  বাজড়র্ত থ্াকুি 
 সম্ভাির্ িািার্ত করমদেি করা বন্ধ করুি 
 জর্জিও কিোর্রজসং বা যোি কর্ র মাযযর্ম জমটিং করুি 
 বড় জমটিংগুর্ া স্থজগত করুি 
 সম্ভব হর্  অপজরহাযে জমটিংগুর্ া বাইর্রর উন্মভক্ত পজরর্বর্শ আর্য়ািি করুি 
 হাত ও হাাঁজে/কাজশ সংক্রান্ত র্ার্ া স্বাস্থযজবজয সম্পর্কে  প্রোরর্া ো াি এবং সব স্টাে ও কমীর্দর িিয 

হযান্ড সযাজিোইিার প্রদাি করুি 
  াঞ্চ রুর্মর পজরবর্তে  আপিার যেজবর্  বা বাইর্র  াঞ্চ করুি 
 বার বার স্পশে করা পৃষ্ঠগুর্ া জিয়জমতর্ার্ব পজরষ্কার ও িীবার্ভমভক্ত করুি  
 আর্রা যবজশ বায়ভে াের্ র িিয িািা া যখা া রাখা ও শীতাতপ জিয়ন্ত্রর্ যন্ত্র সমন্বয় করার জবিয়টি 

জবর্বেিা করুি 
 কমেস্থর্  খাবার িাড়াোড়া করা ও খাবার যশয়ার করা সীজমত রাখভি 
 অপজরহাযে িয় এমি বযবসাজয়ক ভ্রমর্ পভিজবের্বেিা করুি 

                                                
1 িাল্টি প্রমভখ যথ্র্ক সংগৃহীত৷ স্থািীয় COVID-19 সংক্রমর্র্র আর্গ পূবে সতকে তা জহর্সর্ব কম খরর্ে সামাজিক দরূত্ব এবং 
স্বাস্থযজবজযর বজযেত প্রর্য়াগ সংক্রমর্র্র সংখযা ও তীব্রতা কমিয়ে আনয়ে পার্র।  

**“অসভস্থ” বযজক্ত ব র্ত এমি বযজক্তর্ক যবাঝায় জযজি শ্বাস-প্রশ্বাসিজিত এিন অসভস্থতা বা জ্বর্র আক্রান্ত যে যরাগটি মনর্ণে করা হেমন, োয়ক 

এখযনা COVID-19 এর সর্ের্হ পরীক্ষা-জিরীক্ষা করা হেমন জকন্তু ো সয়েও এটি একটি অমনর্ীে যকস হর্ত পার্র। ** এর্ক্ষর্ত্র 

COVID-19 বাদ যদয়ার অর্পক্ষায় এবং স্থািীয় সংক্রমর্র্র সম্ভাবিার উপর জর্জি কর্র জবেক্ষর্তার সার্থ্ বযবহার িা করর্  এটি বযয়বহু  হর্ত 

পার্র। *** প্রমার্ পাওয়া যগর্ে যয শীতাতপ জিয়জন্ত্রত পজরর্বর্শ কম তাপমাত্রা ও আর্দ্েতায় SARS এর মর্তা কর্রাির্াইরাস যবজশক্ষর্ টির্ক 

থ্াকর্ত পার্র।1 **** CDC-এর ভ্রমর্ সংক্রান্ত ঝভাঁ জক ম ূযায়ি ওর্য়বসাইর্ের মত ওর্য়বসাইেগুর্ া সহােক হয়ে পায়র 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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 খাদয প্রস্তুতকারী (কযাজন্টি) কমী ও তার্দর ঘজিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা বযজক্তর্দর কর্ ারর্ার্ব স্বাস্থযজবজয 
অিভসরর্র্র জবির্য় প্রোরর্া ো াি 

 বড় সমার্বশগুর্ া পভিঃজিযোরর্, যার্প যার্প সম্পন্ন করা বা বাজত  করা যায় জকিা তা জবর্বেিা 
করুি 

স্কভ র্  সামাজিক দরূত্ব বিায় রাখা 
স্কভ  গুর্ ার্ত িীবার্ভর জবস্তার কমার্ত: 

 যজদ আপিার সন্তাি অসভস্থ থ্ার্ক, তাহর্  তার্ক স্কভ র্  (বা োইল্ডর্কয়ার্র) পা ার্বি িা 
 স্কভ র্  প্রর্বর্শর সময় এবং জিয়জমত জবরজতর্ত হাত িীবার্ভমভক্ত করুি 
 জবজর্ন্ন যেজর্ ও বিে একজত্রত হর্ত পার্র এমি জক্রয়াক াপ স্থজগত করুি 
 সাজরবদ্ধ হর্য় দাাঁড়ার্িা এজড়র্য় ে ভি এবং স্কভ   অযার্সম্বজ  বাজত  করুি 
 জিয়জমতর্ার্ব হাত যযায়ার একটি সময়সূজে সম্পর্কে  প্রোরর্া ো াি 
 বার বার স্পশে করা পৃষ্ঠগুর্ া জিয়জমতর্ার্ব পজরষ্কার ও িীবার্ভমভক্ত করুি  
 যখিই সম্ভব বাইর্র পা ক্রম পজরো িা করুি 
 আর্রা যবজশ বায়ভে াের্ র িিয িািা া যখা া রাখা ও শীতাতপ জিয়ন্ত্রর্ যন্ত্র সমন্বয় করার জবিয়টি 

জবর্বেিা করুি 
 খাদয প্রস্তুতকারী (কযাজন্টি) কমী ও তার্দর ঘজিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা বযজক্তর্দর কর্ ারর্ার্ব স্বাস্থযজবজয 

অিভসরর্র্র জবির্য় প্রোরর্া ো াি 

িিসাযারর্র্র মর্যয সামাজিক দরূত্ব বিায় রাখা 
িীবার্ভর জবস্তার কমার্ত: 

 র্বর্ি প্রর্বশ করা ও যবর হওয়ার সময়সহ যখিই সম্ভব আপিার হাতগুর্ া িীবার্ভমভক্ত করুি 
 োকা য ির্দি করার যের্য় েযাপ কর্র যপর্মন্ট করুি 
 জিজরজবজ  সমর্য় ভ্রমর্ করার যেষ্টা করুি এবং জর্ড় এড়ার্িার যেষ্টা করুি 
 গর্পজরবহি কমী ও েযাজি ো করা যখিই সম্ভব গাজড়র িািা া যখা া রাখা উজেত, এবং বার বার 

স্পশে করা পৃষ্ঠগুর্ া জিয়জমতর্ার্ব পজরষ্কার ও িীবার্ভমভক্ত করা উজেত 

িিসমাগম আর্য়াির্ির সময় যয জবিয়গুর্ া জবর্বেিা করর্ত হর্ব 
যযসব অিভষ্ঠার্ি জবপভ  সংখযক য াক এক িায়গায় থ্ার্ক যসগুর্ া র্াইরাস েড়ার্িার ঝভাঁ জক বাজড়র্য় তভ  র্ত 
পার্র। যজদ আপজি যকার্িা সমার্বর্শর আর্য়ািি কর্রি তাহর্  জবর্বেিা কর্র যদখভি যয আপজি যসই কমেসূজেটি 
স্থজগত করর্ত, আকার/সংঘের্ির হার কমার্ত বা যসটি বাজত  করর্ত পার্রি জকিা। যজদ আপজি এজগর্য় 
যাওয়ার জসদ্ধান্ত যিি, আপিার্ক ঝভাঁ জকগুর্ া মূ যায়ি করর্ত হর্ব এবং েড়ার্িার ঝভাঁ জক বাড়ার্ত পার্র এমি 
যযর্কার্িা জবিয় পভিজবের্বেিা করর্ত হর্ব। 

16 মােে  যসামবার যথ্র্ক, অর্েজ য়া সরকার্রর পরামশে হর্ া অপজরহাযে িয় এমি সমার্বশ 500 ির্ির মর্যয 
সীজমত রাখর্ত হর্ব; এবং িরুজর কমীবাজহিী যযমি স্বাস্থযর্সবা কমী ও িরুজর পজরর্িবা প্রদািকারী কমীর্দর 
অপজরহাযে িয় এমি সর্া সীজমত রাখর্ত হর্ব। 

িিসমার্বশ সম্পর্কে  আর্রা তর্থ্যর িিয, www.health.gov.au/covid19-resources ওর্য়বসাইর্ে িিসমার্বশ 
সংক্রান্ত তথ্য যদখভি 

http://www.health.gov.au/covid19-resources
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আর্রা তথ্য  
কমেস্থর্  COVID-এর জবস্তার কমার্িা সম্পর্কে  আর্রা তর্থ্যর িিয https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf যদখভি   

সবেসাম্প্রজতক পরামশে, তথ্য ও জরর্সার্সের িিয, www.health.gov.au ওর্য়বসাইে যদখভি  

1800 020 080 িম্বর্র িাতীয় কর্রািার্াইরাস যহল্প  াইর্ি যোি করুি। এটি জদর্ি 24 ঘণ্টা, সপ্তার্হ সাত 
জদি ো ভ থ্ার্ক। আপিার অিভবাদ বা যদার্ািী পজরর্িবার প্রর্য়ািি হর্ , 131 450 িম্বর্র যোি করুি।   

আপিার যস্টে বা অঞ্চর্ র িিস্বাস্থয সংস্থার যোি িম্বর www.health.gov.au/state-territory-contacts 
ওর্য়বসাইর্ে পাওয়া যার্ব 

আপিার স্বার্স্থযর জবির্য় উর্দ্বগ থ্াকর্ , আপিার িাক্তার্রর সার্থ্ কথ্া ব ভি। 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf
http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

