
কেরানা ভাইরাস একিট অতয্� সং�ামক েরাগ যা গুরুতর 
অসু�তার কারণ হেত পাের। বাংলােদশী স�দােয়র সদসয্ 
িহসােব আপনার ঝুঁিকর পিরমান অেনক েবশী। মসুিলম িনউজ 
এবং অিফস অফ �াশনাল �য্ািটি�� (ওএনএস) জািনেয়েছ 
েয ইংলয্ােন্ডর সাদা স�দােয়র েলাকেদর তুলনায় বাংলােদশী 
স�দােয়র েলােকরা েকািভড-১৯ এ সং�িমত হওয়ার 
স�াবনা ৩ েথেক ৪ গুণ েবশী হেত পাের। 

এর মােন হল এই সমেয় আপনার এবং আপনার পিরবােরর 
অিতির� সতকৰ্তা অবল�ন করা উিচত।

এই িলফেলটিট আপনােক কেরানা ভাইরােসর সং�শৰ্ েথেক 
কীভােব মিু� পােবন এবং আপিন ও আপনার পিরবােরর 
কারও কেরানা ভাইরােসর ল�ণ েদখা শুরু করেল িক করেবন 
েস স�েকৰ্ পরামশৰ্ �দান করা হল।

আরও তেথয্র জ�
লগ ইন করুন:

www.nhs.uk/coronavirus 
অথবা 

119 ন�ের েফান করুন।

�াকিন কাউি�ল কেরানভাইরাস
সহায়তা েহ�লাইন: 

েফান: 020 8356 3111
েসামবার েথেক শু�বার সকাল 9 টা েথেক 5 টা পযৰ্�।

testandtrace@hackney.gov.uk

টাওয়ার �ামেলটস কাউি�ল কেরানভাইরাস
সহায়তা েহ�লাইন

েফান: 020 7364 3030
েসামবার েথেক শু�বার সকাল 9 টা েথেক 5 টা পযৰ্�।

www.towerhamlets.gov.uk/coronavirus

This information leaflet in Bengali is produced by the 
Bangla Covid-19 Advice Project. Contact: Bashir Uddin, 

Chief Executive, Bangla Housing Association, 
100 Morning Lane, London E9 6LH, 

মা� পিরধান করাসাবান পািন িদেয়
হাত েধৗত করা

সামািজক দূর�
বজায় রাখা

আইন েমেন চলুন, কেরানা জয় করুন !

কেরানা ভাইরাস বা েকািভড-১৯ 
েথেক সুর�ার িদক িনেদ ৰ্শনা

020 8985 1124

আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত হেলঃ 

বাংলা হাউিজং অয্ােসািসেয়শন
েফান: 0208 985 1124

ওেয়বসাইট: www.banglaha.org.uk

ি�টালিফ�স হাউিজং অয্ােসািসেয়শন
েফান: 020 7392 5400

ওেয়বসাইট: www.spitalfieldsha.co.uk

েথেক সুরি�ত রাখেত আপনার
এবং আপনার পিরবােরর জ� পরামশৰ্

কেরানা ভাইরাস
েকািভড-১৯

মুখ

দূর�হাত



ঝঁুিক �িতেরােধ আপিন কী করেত পােরন ?
সুরি�ত থাকার জ� আপনার বতৰ্মান সরকােরর পরামশৰ্ 
অনুসরণ করা উিচত।আপনার িনেজর পিরবার ও আপনার 
স�দােয়র সু�া�য্ র�ার জ� অবশয্ই িতনিট সাধারণ 
িবষয় অনুসরণ করেত হেবঃ

হাত েধায়া
িনয়িমত আপনার হাত ধেুত থাকেবন।

মুখ ঢাকা
েদাকান, উপাসনালয়, সামািজক সমােবশ এবং 
েরে�াঁরা সংল� জায়গাগুিলেত মেুখাশ (মা�) পিরধান 
করেবন।

সামািজক দূর� বাজায় রােখন
আপনার বািড়র বাইেরর েলাকেদর েথেক কমপে� ২ 
িমটার দূের থাকুন।

এগুিল ছাড়াও উপেদশ হল

বািড়র অভয্�ের, েরে�াঁরােত, কিমউিনিট েসন্টাের বা 
উপাসনালেয় অ� পিরবােরর েলাকেদর সােথ েদখা 
করেবন না।

�বীণেদর সােথ অযথা েযাগােযাগ না কের তােদর 
র�া করুন।

কেরানা ভাইরােসর ল�ণ
কেরানা ভাইরাস (েকািভড-১৯) এর �ধান ল�ণগুিল হলঃ

উ� তাপমা�া।

একিট নতুন �মাগত কািশ।

আপনার �াদ বা গ� অনুভূিতেত পিরবতৰ্ন।

আপনার বা আপনার পিরবােরর কারও কােছ এই ল�ণগুিল 
যিদ থােক বা আপিন যিদ ভােবন েয আপিন েকািভড-১৯ এ 
সং�ািমত হেত পােরন, আপনার কেরানা ভাইরাস পরী�ার 
জ� অয্াপেয়ন্টেমন্ট বকু করা উিচত। 

এিট অবশয্ই সরকাির ওেয়বসাইেটর মাধয্েম করা উিচত 
এবং পরী�ার ফলাফল না পাওয়া পযৰ্� আপনােক এবং 
আপনার পিরবারেক অবশয্ই আলাদা ভােব থাকেত হেব।

আপিন েকন অ� েলাকেদর েচেয় েবশী ঝঁুিকর 
মে� আেছন?
বাংলােদশী স�দােয়র েলাকেদর ভাইরাস সং�মেণর ঝঁুিকর 
পিরমান েবশী হওয়ার কারণ হলঃ

ঘনবসিতপণূৰ্ অ�েল থােকন েযখােন ভাইরাসিট আরও 
সহেজ ছিড়েয় েযেত পাের।

বহু-�জে�র পিরবারগুিল এক সােথ বাস কেরন (তরুণ 
এবং বয়� বয্ি�েদর সংিম�ণ যা �বীণেদর মেধয্ 
সং�মেণর হার বািড়েয় তুলেত পাের)।

মসিজদ, িববাহ ও সামািজক সমােবশগুেলােত দূর� না 
েরেখ উপেভাগ করা।

�াহক মেুখামিুখ এবং �ন্টলাইন চাকিরেত কাজ করার 
স�াবনা েবশী েযখােন তােদর সাধারণ মানুেষর সােথ 
সং�েশৰ্ সং�ািমত হওয়ার স�াবনা েবশী ।

সু�া�য্ এবং ভাল থাকা
৪৫ বছর ঊে�ৰ্ বয়সী বাংলােদশী স�দােয়র মানুষ সামি�ক 
জনগেণর তুলনায় �ায় ি�গুণ দীঘৰ্েময়াদী অসু�তায় ভুেগন।

মেন রাখেবন আপিন অেনক ঝুঁিকর মেধয্ আেছন যিদ 
আপনার িন� িলিখত সমসয্া গুেলা থােকঃ 

আপিন যিদ দীঘৰ্ িদন ধের হৃদেরাগ, দুবৰ্ল ফুসফুস, উ�  
র�চাপ বা ডায়ােবিটস এ ভুেগন।

অিতির� ওজন বা েমদ ।

আপিন যিদ গভৰ্বতী হন।

৬০ বছেরর েবশী বয়সী (আপনার বয়স বাড়ার সােথ 
সােথ আপনার ঝুঁিকও বাড়েব)।

সামািজক দূর�
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কেরানা ভাইরাস একিট অতয্� সং�ামক েরাগ যা গুরুতর 
অসু�তার কারণ হেত পাের। বাংলােদশী স�দােয়র সদসয্ 
িহসােব আপনার ঝুঁিকর পিরমান অেনক েবশী। মসুিলম িনউজ 
এবং অিফস অফ �াশনাল �য্ািটি�� (ওএনএস) জািনেয়েছ 
েয ইংলয্ােন্ডর সাদা স�দােয়র েলাকেদর তুলনায় বাংলােদশী 
স�দােয়র েলােকরা েকািভড-১৯ এ সং�িমত হওয়ার 
স�াবনা ৩ েথেক ৪ গুণ েবশী হেত পাের। 

এর মােন হল এই সমেয় আপনার এবং আপনার পিরবােরর 
অিতির� সতকৰ্তা অবল�ন করা উিচত।

এই িলফেলটিট আপনােক কেরানা ভাইরােসর সং�শৰ্ েথেক 
কীভােব মিু� পােবন এবং আপিন ও আপনার পিরবােরর 
কারও কেরানা ভাইরােসর ল�ণ েদখা শুরু করেল িক করেবন 
েস স�েকৰ্ পরামশৰ্ �দান করা হল।

আরও তেথয্র জ�
লগ ইন করুন:

www.nhs.uk/coronavirus 
অথবা 

119 ন�ের েফান করুন।

�াকিন কাউি�ল কেরানভাইরাস
সহায়তা েহ�লাইন: 

েফান: 020 8356 3111
েসামবার েথেক শু�বার সকাল 9 টা েথেক 5 টা পযৰ্�।

testandtrace@hackney.gov.uk

টাওয়ার �ামেলটস কাউি�ল কেরানভাইরাস
সহায়তা েহ�লাইন

েফান: 020 7364 3030
েসামবার েথেক শু�বার সকাল 9 টা েথেক 5 টা পযৰ্�।

www.towerhamlets.gov.uk/coronavirus

This information leaflet in Bengali is produced by the 
Bangla Covid-19 Advice Project. Contact: Bashir Uddin, 

Chief Executive, Bangla Housing Association, 
100 Morning Lane, London E9 6LH, 

মা� পিরধান করাসাবান পািন িদেয়
হাত েধৗত করা

সামািজক দূর�
বজায় রাখা

আইন েমেন চলুন, কেরানা জয় করুন !

কেরানা ভাইরাস বা েকািভড-১৯ 
েথেক সুর�ার িদক িনেদ ৰ্শনা

020 8985 1124

আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত হেলঃ 

বাংলা হাউিজং অয্ােসািসেয়শন
েফান: 0208 985 1124

ওেয়বসাইট: www.banglaha.org.uk

ি�টালিফ�স হাউিজং অয্ােসািসেয়শন
েফান: 020 7392 5400

ওেয়বসাইট: www.spitalfieldsha.co.uk

েথেক সুরি�ত রাখেত আপনার
এবং আপনার পিরবােরর জ� পরামশৰ্

কেরানা ভাইরাস
েকািভড-১৯

মুখ

দূর�হাত
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