িনরাপেদ থাকা, অন েদরও র া করা
COVID-19 মহামারী শষ হয়িন আর তাই আমােদর সবাইেকই বতমান িনয়ম-িনেদশ মেন
চলেত হেব এবং সতক থাকেত হেব।
এখনও িনে া
ে িকছু িনয়ম আেছ যমন:
 মুখ ঢেক রাখা
 পাব, ক ােফ এবং রে ারাঁর মত জায়গায় যেত হেল আপনার সােথ যাগােযােগর
িববরণ দওয়া
 আ জািতক যাতায়াত
িনরাপদ থাকেত এবং অন েদর র ার জন আপনারও এ িল করা উিচত:
 আপনােক সুেযাগ দওয়া হেল
কা নওয়া
 বাইের দখা করা এবং অন েদর থেক আপনার দূর বজায় রাখার চ া করা
 আপনার হাত এবং নানা িজিনেসর পৃ তল ায়ই পির ার করা
 উপসগ থাকেল পরী া করােনা এবং বািড়েত থাকা
 উপসগ না থাকেল িনয়িমত পরী া করােনা

েট
টল া এবং চক-ইন টল া অ াপ ব বহার করা
 পারেল বািড় থেক কাজ করা অথবা স ব হেল িকছু কাজ বািড়েত, িকছু টা অিফেস িগেয়
করা

আেরা তথ এবং পরামশ
কাকরণ ( কার সা িফেকট সহ)
 COVID-19 এর িব ে িনেজেদর এবং অন েদর র ার করার জন আমরা যা করেত পাির
তার মেধ অন তম
পূণ হল কা নওয়া।
 যিদ আপিন এখনও আপনার কা না িনেয় থাকেল, NHS ইনফম ওেয়বসাইট থেক কীভােব
তা করা যায় জানেত পােরন:

কার জন www.nhsinform.scot/vaccineregistration এ রিজ ার করা, অথবা
 www.nhsinform.scot/COVID-19-vaccine/invitations-and-appointments/vaccinedrop-in-clinics এ আপনার কােছ কাথায় প-ইন স ার আেছ জেন নওয়া
কেরানাভাইরাস কার সা িফেকট
িকছু অনু ােন বা জায়গায় েবেশর জন কেরানাভাইরাস
েয়াজন।

কার সা িফেকট (বা পাসেপাট)

আপিন NHS টল া
কািভড
াটাস অ াপ ডাউনেলাড করেত পােরন অথবা NHS ইনফম
ওেয়বসাইট www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/after-your-vaccine/get-a-record-ofyour-coronavirus-covid-19-vaccination-status থেক আপনার কার
াটােসর পপার
রকড পেত পােরন।

মুখ ঢেক রাখা
আইন অনুসাের, আপনােক অবশ ই পাবিলক
দওয়া হেল)। এর মেধ রেয়েছ:

দাকান
 বার এবং ক ােফর মত জায়গা
 দশনীয় ান
 গণপিরবহন

েসর িভতের মুখ ঢেক রাখেত হেব (ছাড় না

তাছাড়া আপনােক বাইেরর জনাকীণ জায়গায় মুখ ঢেক রাখার পরামশ দওয়া হয়।
12 বছেরর কম বয়সী িশ েদর মুখ ঢাকেত হেব না – তেব স যিদ সেক াির ু েল পেড়
তাহেল 12তম জ িদেনর আেগ সই িশ েক 12 বছর বা তেতািধক বয়সী িশ েদর ু েলর জন
েযাজ একই িনয়মাবলী অনুসরণ করার পরামশ দওয়া হয়।
আপিন কা পাওয়ার পেরও আপনার শরীের ভাইরাস আসেত এবং অন েদর মেধ ছড়ােত
পাের। মুখ ঢেক রাখেল তা COVID-19 ছড়ােনা কমােত সাহায কের।

অেন র সােথ দখা করা এবং শারীিরক দূর রাখা

আপিন বািড়েত এবং পাবিলক
েস কত লাক বা পিরবােরর সােথ দখা করেত পােরন তার
কান সীমা নই, এবং আপনােক অন েদর থেক 2 িমটার দূের থাকেত হেব না।
তেব আপনার ঝুঁ িক কমােত:
 আপনার বািড়র লাক নয় এমন লাকজেনর থেক িনরাপদ দূর বজায় রাখুন, িবেশষত
বািড়র িভতের - যত বিশ দূর তত বিশ সুর া
 স ব হেল বাইের দখা ক ন, কারণ তা বািড়র িভতের দখা করার চেয় িনরাপদ
 জনাকীণ জায়গা এিড়েয় চলুন
 িভতের দখা করেল জানালা খুেল রাখুন - আপিন যত বিশ টাটকা বাতাস আসেত
দেবন, তত বিশ িনরাপদ থাকেবন

হাত এবং াসযে র া িবিধ মানুন এবং নানা িজিনেসর পৃ তল পির ার
ক ন
COVID-19 ছড়ােনার ঝুঁ িক কমােত আপনার এসব করা উিচত:
 িনয়িমত আপনার হাত ধাওয়া বা হ া
স ািনটাইজার ব বহার করা
 িনয়িমত পৃ তল পির ার করা, যমন রে ারাঁ িলেক সুিনি ত করেত হেব য
টিবল িল াহকেদর যাওয়া আসার মােঝ যন ভাল কের পির ার এবং জীবাণুমু করা
হয়
 কািশ বা হাঁিচর সময় আপনার মুখ এবং নাক
বা কনুই িদেয় ঢেক রাখা
এ আেরা বিশ
পূণ যিদ আপনার ঝুঁ িক বিশ থােক এবং/অথবা এখনও আপনার স ূণ
কাকরণ না হেয় থােক।

ভাল বায়ু চলাচল
টাটকা বাতাস COVID-19 এর কণা ছড়ােনা আটকােত সাহায কের।
COVID-19 ছড়ােনা কমােত মূলত য কাজ িল আমরা করেত পাির তার মেধ একটা হল
আমােদর বািড়, ু ল, ব বসা এবং কমে ে
চু র টাটকা বাতাস আসেত দওয়া।
মেন রাখেবন:
 স ব হেল বাইের দখা ক ন
 িভতের দখা করেল জানালা বা দরজা খুেল রাখুন
 গািড়, বাস এবং
েন যাতায়ােতর সময় যখােন স ব জানালা খুেল িদন

পরী া করােনা এবং িনেজেক িবি

রাখা

িনেজর পরী া করােনা
যিদ আপিন মেন কেরন য আপনার COVID-19 এর উপসগ রেয়েছ, তাহেল অিবলে িনেজেক
িবি
কের পরী া করােত হেব।
আপনার কানও উপসগ না থাকেল িনয়িমত পরী া করােনা ভাল, কারণ COVID-19 আ া
িতনজেনর মেধ একজেনর কানও উপসগ থােক না। আপিন আপনার বািড়েত িবনামূেল পরী া
করােনার অডার িদেত পােরন।

িনেজেক িবি
রাখা
যিদ আপনার স ূণ কাকরণ হেয় থােক, তাহেল পিজ ভ মানুেষর ঘিন
িনেজেক িবি
রাখার পরামশ বদেল িগেয়েছ।

পিরিচতেদর জন

আপনার িনেজেক িবি
কের রাখার দরকার নই যিদ:
 আপনার কানও COVID-19 উপসগ না থােক এবং
 আপিন পিজ ভ কেসর ঘিন সং েব আেছন এ কথা আপনােক জানােনার পের যিদ
আপনার PCR পরী ার ফল নেগ ভ হয়
PCR পরী ার ফেলর জন অেপ াকােল আপনােক অবশ ই িনেজেক িবি
রাখেত হেব। কানও
পযােয় উপসগ দখা িদেল আপনােক অিবলে িনেজেক িবি
কের PCR পরী া বুক করােত
হেব।
আপনার স ূণ কাকরণ না হেল আপনােক 10 িদন িনেজেক িবি
রাখেত হেব যিদ আপনার
ঘিন কারও ফল পিজ ভ এেস থােক, এবং যিদ আপনার কানও উপসগ দখা যায় স
ে
PCR পরী া বুক করােত হেব।
ক া
িসং (েট অ া
েট )
আমােদর ক া
িসং িসে ম ট অ া
েট িনি ত COVID-19 আ া ব ি েদর
পিরিচিত িল খুঁেজ বর কের এবং েয়াজেন তােদর িনেজেক িবি
রাখার পরামশ দয়।

আপনার াটেফান থাকেল পরামশ দওয়া হে
য েট
টল া
ডাউনেলাড ক ন এবং তা সি য় আেছ িকনা িনি ত ক ন।

অ াপ ব বহার বা

কেরানাভাইরাস ধরা পেড়েছ এমন অন অ াপ ব বহারকারীর সােথ আপিন ঘিন সং েশ এেল
অ াপ আপনােক জানােব এবং স
ে আপনার হয়ত িনেজেক িবি
রাখেত হেব।

খাওয়া, পান করা এবং বাইের যাওয়া (আিতেথয়তা)
পাব, ক ােফ, রে ারাঁ এবং নাইট াব সহ সম

আিতেথয়তার জায়গা খালা রাখা যায়।

যখন আপিন উপেরর জায়গা িলেত যােবন, তখন আপনােক আপনার যাগােযােগর িববরণ িদেত
হেব অথবা চক ইন টল া অ াপ ব বহার করেত হেব।
এছাড়া এই কাজ িল বােদ অন ান সময় ঘেরর িভতের অবশ ই মুখ ঢেক রাখেত হেব:
 খাদ বা পানীয় খাওয়া (বেস বা দাঁিড়েয়)
 নাচা (উদাহরণ
প, নাইট ােব)
ব বসা িলেক অবশ ই আিতেথয়তার
ে
েযাজ িনেদশ মানেত হেব। এেত কীভােব কম এবং
াহকেদর ঝুঁ িক কমােত হেব স স েক পরামশ রেয়েছ, উদাহরণ প:

টিবল বা টকওেয় পিরেষবা দওয়া
 লাইন সামলােত পদে প নওয়া

কােজ যাওয়া
কমে ে COVID-19 িতেরােধ আপনার িনেয়াগকতােক দািয়
করেত এবং পদে প িনেত হেব।

িনেয় ঝুঁ িকর মূল ায়ন িনয়িমত

যারা বািড় থেক কাজ করেছন তারা ধীের ধীের অিফস এবং অন ান কম েল িফের আসা
করেত পােরন।
কম েদর এবং ইউিনয়ন িলর সােথ আেলাচনা কের, ভাইরাস িনয় েণ রাখেত সহায়তা করার
জন িনেয়াগকতােদর নমনীয় কােজর িবক খিতেয় দখার পরামশ দওয়া হল। কম েদর
এইভােব সাহায কের তা করা যায় :
 বািড় থেক কাজ চািলেয় যাওয়া
 িকছু কাজ বািড়েত এবং িকছু অিফেস করা
িনেয়াগকতারা সাহায করেত অন ান িজিনসও করেত পােরন, যমন পালা েম অিফেস কাজ
করার সময় চালু করা।
কমে ে র ক াি ন এবং কিরেডােরর মত পিরসেরর িভতেরর সাবজনীন এলাকায় অবশ ই মুখ
ঢেক রাখেত হেব, যিদ না আপিন অন েদর থেক 1 িমটার দূের থাকেত পােরন।

মণ ও পযটন

গণপিরবহেন আপনােক অবশ ই মুখ ঢেক রাখেত হেব (ছাড় না দওয়া হেল)।
আপিন
শ ীেপ যেত চাইেল
পরামশ দওয়া হে ।
আ জািতক যাতায়াত
িবেদশ থেক ভাইরােসর নতু ন
িনয় ণ রেয়েছ।

মেণর আেগই আপনােক COVID-19 পরী া কিরেয় নওয়ার

জািত আমদািনর ঝুঁ িক কমােত সাহায করার জন

মেণ িকছু

আপিন িবেদশ যাতায়ােতর পিরক না করেল অবশ ই এ িল দেখ নেবন:
 আপিন দেশর য অ েল যােবন সখানকার িনয়ম
 আপিন য দেশ যােবন তা লাল তািলকায় আেছ িকনা
 আপিন যখন
টল াে িফরেবন তখন আপনােক িক করেত হেব

উপাসনালয়

উপাসনালেয় কতজন উপি ত থাকেত পােরন তার কানও সীমা নই।
এইসব
ে আপনােক মুখ ঢেক রাখেত হেব।
মুখ না ঢেকই গানবাজনা এবং ব াে পারফম করা যেত পাের (তেব অন ান
পারফমার/দশকেদর মেধ 1 িমটার দূর বা িবভািজকা থাকেল তেবই), িক জমােয়েতর অংশ
িহেসেব গানবাজনা করা হেল আপনার মুখ ঢেক রাখা উিচত।

িববাহ, িসিভল পাটনারিশপ, অে ি ি য়া এবং অন ান জীবনানু ান

ন র
িববাহ, িসিভল পাটনারিশপ এবং অে ি ি য়ায় কতজন অংশ িনেত পাের তার কানও সীমা
নই। জীবেনর অন ান অনু ান যমন ী ধেম নামকরণ, বািষকী উদযাপন, বার িমট ভাহ
এবং ব াট িমট ভােহর
ে ও েযাজ ।
মুখ ঢেক রাখা
আচার/পিরেষবা
িববাহ, িসিভল পাটনারিশপ এবং অে ি ি য়ার আচাের/পিরেষবায় অংশ নওয়ার সময় (ছাড়
দওয়া না হেল) েত কেক মুখ অবশ ই ঢেক রাখেত হেব, তেব এেদর ছাড় আেছ:

য ব ি আচার বা পিরেষবা স াদন করেছন, বা
া াপন করেছন
 বর-কেন
আপিন অন েদর থেক 1 িমটার দূের অথবা পদা বা কানও িবভািজকার মাধ েম পৃথক থাকেত
পারেল তেবই এইসব পিরি িতেত মুেখর ঢাকা খুলেত পােরন।

সংি
বর-কেনর মেধ কানও একজেনর সােথ িবেয়র সময় বা িসিভল পাটনারশীেপ আসার
সময় কানও অনুষ ী থােক, তাহেল তার িনেজর এবং তার অনুষ ী অিতিথেক (অথবা
অিতিথেদরেক) এই আচােরর সমেয় মুখ ঢাকা রাখেত হেব না।
আপিন ধম য় আচােরর অ িহসােব সামিয়কভােব আপনার মুেখর ঢাকা খুেল জল বা খাবার
খেত পােরন, মােঝমেধ জল খেত পােরন। স
ে যত তাড়াতািড় স ব আপনার মুখ
আবার ঢেক নওয়া উিচত এবং পুেরা আচার বা পিরেষবার সময় খুেল রাখা উিচত নয়।
অভ থনা এবং া ানু ান
আিতেথয়তার জায়গায় অনুি ত িববােহর অভ থনা, া ানু ান এবং অন ান অনু ােন
অবশ ই মুখ ঢেক রাখেত হেব, তেব তা এসব
ে সরােত পােরন:
 খাওয়া বা পান করা (বেস বা দাঁিড়েয়)
 নাচা (িববােহর অভ থনায় এবং পা েত)

েত কেক

অনু ান এবং পারফেম
িমউিজক কনসাট এবং লাইভ খলাধুলার মেতা অনু ান করা যেত পাের, তেব 18 বছেরর
বিশ বয়সী য কউ, যারা কানও বড় অনু ােন অথবা গভীর রােতর অনু ান েল যেত চান
তােদর মাণ িদেত হেব য তােদর স ণ
ূ ভােব কাকরণ হেয়েছ অথবা মাণ িদেত হেব য
তােদর ছাড় দওয়া হেয়েছ।
অনু ােনর আেয়াজকেদর উিচত বাইেরর জায়গা ব বহার করা এবং মানুষেক পর েরর থেক
িনরাপদ দূর বজায় রাখেত বলার মত কাজ িল কের অনু ােনর আেয়াজকেদর তােদর যথাস ব
িনরাপদ রাখার য়াস করা উিচত।
মুখ ঢেক রাখা
অিভেনতা, সংগীতিশ ী এবং গায়কদেলর সদস েদর মেতা পারফমার
অিভেনতা, স ীতিশ ী এবং গায়কদেলর সদস েদর মেতা পারফমারেদর ঘেরর িভতের িরহাস বা
পারফম করার সময় অবশ ই মুখ ঢেক রাখেত হেব। তেব তা সরােনা যেত পাের যিদ:
 তারা অন েদর থেক 1 িমটার দূের থােক, অথবা
 তােদর এবং অন েদর মােঝ কানও িবভািজকা থােক, অথবা
 তােদর পে
মুখ ঢাকা স ব না কারণ তােত তােদর িরেহসাল বা পারফেমে
িত ল
ভাব পড়েব- তাহেলও পারফমারেদর দশবৃ
থেক অবশ ই 1 িমটার দূর রাখেত
হেব।
উপ াপনা, জনসভায় ভাষণ দওয়া, ব ৃ তা দওয়া বা প ােনেলর সদস হওয়া
যারা উপ াপন কেরন, জনসভায় ভাষণ দন, ব ৃ তা দন বা প ােনেলর সদস (েযমন কানও
সে লেনর) তােদরেক অবশ ই ঘেরর িভতের মুখ ঢেক রাখেত হেব। তেব তা সরােনা যেত
পাের যিদ:
 তারা অন েদর থেক 1 িমটার দূের থােক, অথবা
 তােদর এবং অন েদর মােঝ কানও িবভািজকা থােক
দূর বজার রাখা বা িবভািজকা ব বহার করা স ব না হেল পারফমারেদর মুেখর ঢাকা খালার
ছাড় দওয়ার িবষয়
য বা যারা উপ াপন করেবনতােদর
ে
েযাজ নয়।

হাসপাতাল, ডা ারখানা এবং ডি
যখন আপিন হাসপাতাল, ডা ারেদর সাজাির এবং ডি ে র মেতা NHS া
স ংেস যান
তখনও আপনার যখােন স ব সখােন অন েদর থেক দূর বজায় রাখার চ া করা উিচত
এবং য কানও সাইন বা পরামশ মেন চলা উিচত।
আমরা এই জায়গা িলেত শারীিরক দূর রাখার পরামশ িদি কারণ COVID-19 এর ফেল
অসু হওয়ার বিশ ঝুঁ িকেত থাকা মানুেষর সং েশ আসার স াবনা এখােনই বিশ। িনরাপদ
দূর বজায় রাখেল তা ভাইরাস ছড়ােনা িনয় েণ রাখেত এবং বিশ ঝুঁ িকেত থাকা মানুষেদর
র া করেত সাহায কের।

গণভবন এবং পিরেষবা (লাইে ির,

া স এবং কিমউিন

স ার সহ)

স বত িকছু পিরেষবা এবং সুিবধা এখনও মহামারীর আেগর তু লনায় িভ ভােব কাজ করেছ,
উদাহরণ প কােজর সময় কম করা এবং বুিকং িসে ম ব বহার করা হে ।
কানও িবিধিনেষধ এখনও আেছ িকনা জানেত, ব বহার করার আেগ আপনার সংি
পিরেষবাদাতার সােথ যাগােযাগ করা উিচত।

আেরা তথ এবং িনেদিশকা
আপিন যিদ িনেজর জন বা আপনার পিরিচত কারও জন িকছু অিতির সহায়তার স ােন
থােকন, তাহেল Ready Scotland ওেয়বসাইেটর ready.scot/coronavirus/get-help থেক
সাহায এবং পরামশ দয় এমন সং ার তািলকা পােবন।

ভিবষ েতর পিরক না

আমরা মেন কির 2022 সােলর থম িদক পয আগাম সতকতামূলক ব ব া িলর কেয়কটা
রাখার েয়াজন হেত পাের। এ NHS- ক শীতকােলর বিধত চাপ সামলােত সাহায করেব।
তাহেলও আমরা মাগত পিরি িত পযােলাচনা কের যাব যােত িনি ত করা যায় তখনও
কানও ব ব ার েয়াজন আেছ িকনা।

