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নিজেকে, বন্ধুবান্ধব
এবং পরিবারকে
রক্ষা করুন
নিরাপদ থাকুন

নিয়মিত হাত ধ�োবেন

উপসরগুল�োর
্গ

আপনি যাদের সাথে বাস
ইনড�োর পাবলিক স্পেস তথা
করেন না না তাদের থেকে অভ্যন্তরীণ ঞ্জনসাধারণের ব্যবহার্য
২ মিটার দূরত্ব বজায়
জায়গায়, যেখানে আপনি নিরাপদে
রাখবেন
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে
পারবেন না, সেখানে মুখে একটা
আবরণ পরে থাকবেন।
দিকে খেয়াল রাখবেন

নতু ন,
ক্রমাগত
কাশি

উচ্চ
তাপমাত্রা

আপনার গন্ধ বা স্বাদ ব�োধ
হারান�ো, অথবা সেগুলিতে
পরিবর্তন হওয়া

ক�োন উপসর ্গ(র�োগের লক্ষণ) আছে?
বাড়িতে থাকবেন এবং পরীক্ষা করাবেন

অথবা 119
nhs.uk/coronavirus নম্বরে কল্করবেন
অনলাইনে একটি
পরীক্ষার অনুর�োধ করবেন

নিজেকে এবং আপনার প্রিয়জনদের নিরাপদ রাখার জন্য

সাহায করার জেন
আমরা এখােন রেয়িছ
আপিন যিদ কেরানাভাইরােসর কারেণ অসুিবধায় পেড় থােকন, তাহেল 'আমরা ইসিলংটন' (‘We are Islington’) হলাইন
সাহায করেত পাের। আপনােক খাদ এবং ঔষেধর মত েয়াজনীয় সামী পেত সাহায করার পাশাপািশ, যিদ আপিন
িনঃস, িব বা উি বাধ কেরন অথবা যিদ আপনার ধুমা এক ট বুপূণ আার

েয়াজন হয়, তাহেল আমরা
এখােন রেয়িছ। এছাড়াও আমরা আিথক
 এবং বিনিফেটর বাপােরও উপেদশ িদেত পাির এবং আপনার সােথ সহায়তা
করেত পাির।
সােহ ৭ িদন, সকাল ৯টা থেক িবকাল ৫টা পয


020 7527 8222 নের কল করেবন অথবা

weareislington@islington.gov.uk ঠকানায় ইেমইল করেবন। িটশ সাইন লাু েয়েজর (BSL-এর)
জন, আপিন সাইনিভিডও ববহার করেত পােরন। আপিন www.islington.gov.uk/bsllive ঠকানায়
আরও তথ পেত পােরন।

আপিন যিদ আপনার ভাড়া পিরেশাধ করা বা উেদ হওয়ার ব াপাের
িচিত থােকন তাহেল সহায়তা পাওয়া

আমরা জািন য অেনক বািসা এই সংকেটর কারেণ আিথকভােব

সংাম করেছন, িক ানীয় উপেদশ
এবং সহায়তা পাওয়া যায়। আপনােক যিদ আপনার ভাড়া পিরেশাধ করার জন সংাম করেত হয় এবং আপিন
যিদ উেদ হবার বাপাের উি হন, তাহেল দয়া কের 020 7527 6053 ন ের কল করেবন অথবা
advice.housing@islington.gov.uk ঠকানায় ইেমইল করেবন।

আপনার যিদ কাজ না থােক

তাহেল আপনার যিদ এককিভত্িতক কািচং, মিরং বা কাজ পাওয়ার জন বা িশেণর জন সাহােযর েয়াজন হয়,
তাহেল আমােদর আইওয়াক সািভস সাহায (iWork service) করেত পারেব। 020 7527 2706 ন ের কল করেবন,
iwork@islington.gov.uk- ত ইেমইল করেবন অথবা www.islington.gov.uk/employment
ঠকানায় িগেয় দখেবন।

আপিন িক সমােজর সােথ সহায়তা করেত এবং স
করেত পারেবন?

মতা অজন করেত সাহায

কেরানাভাইরাস সংকট চলাকালীন, আরও বশী মানুষ অথৈনিতক,

সামাজক এবং মানিসকভােব সং াম করেছ
। COVID-19 হল্থ চায়ন হওয়ার জন নাম লখান - িকভােব আপনার সমাজেক কেরানাভাইরাস সেক
আধুিনকতম তথ এবং িনেদ িশকা সেক অবিহত রাখা যায় এবং যােদর সহায়তা পাওয়ার েয়াজন আেছ তােদর
উপর নজর রাখার জন সই িবষেয় িবনামূেল িশণ। www.islington.gov.uk/covidchampions
ঠকানায় িগেয় আরও জেন নেবন।
যিদ আপনার হােত অিতির সময় থােক এবং আপিন এর সােথ জিড়ত হেত চান, তাহেল ানীয় কিমউিনট
গ্ প েলােত এই মুহেূ ত ােসবেকর অভাব রেয়েছ এবং তারা আপনার কাছ থেক নেত পেল খুশী হেব
। www.islington.gov.uk/coronavirus ঠকানায় িগেয় আরও জেন নেবন। অথবা আপিন
www.islingtongiving.uk/covid-crisis-and-recovery ঠকানায় িগেয় দান করেত পােরন
অথবা 020 7288 6941 নের কল করেত পােরন। আমােদর মেধ, আমরা ইেতামেধ £4০০,০০০ সংহ কেরিছ
যা আমােদর সমােজর সবেচেয় অসহায়েদর সাহায করার জন ববহার করা হে।

