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লক্ডাইন শিথিলকরণ এবং আর্ লী ইয়ার্সে র জন্য এর মানে কি...
যাতে বাচ্চাদেরকে নিরাপদ রাখা যায় সে জন্য নার্ সারি এবং চাইল্ডমাইন্ডারগুল�ো স্থানীয় এবং জাতীয় জনস্বাস্থ্য উপদেশ
অনুসরণ করছে, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কর্ মীদের নিয়মিত কভিড পরীক্ষা করান�ো। কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা
এবং পরিবারের অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরাও সপ্তাহে দুইবার পরীক্ষা করাতে পারবেন।
অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে কর�োনাভাইরাস বেশি ছড়ায় না। অধিকাংশ ল�োকের ক্ষেত্রে - এবং বিশেষ
করে শিশুদের ক্ষেত্রে - যদি তারা এই ভাইরাসে আক্রান্ত না হয়, তাহলে র�োগলক্ষণগুল�ো মৃদু হবে।

নিরাপদ থাকুন

আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে যাতে আমরা
আমাদের নার্ সারিগুল�োকে সুরক্ষিত রাখতে পারি, তাই দয়া করে
মনে রাখবেন:

যদি আপনি অথবা আপনার সন্তানের উপসর্গ তথা
র�োগলক্ষণগুল�ো থাকে তাহলে পরীক্ষা করানঃ

যেখানে সম্ভব সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, বিশেষ করে
নার্সারি অথবা চাইল্ডমাইন্ডারগুল�োর প্রবেশদ্বারে

এই সাইটে অনলাইনে পরীক্ষা বুক করা যাবে: www.nhs.uk/ask-for-acoronavirus-test
পরীক্ষার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য, www.nhs.uk/contact-us/gethelp-with-asking-for-a-coronavirus-test/ দেখুন
স্টাফদের পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষা করান�ো সম্পর্কে আরও জানতে
হলে এখানে ভিজিট করুন: www.gov.uk/guidance/rapid-lateralflow-testing-for-households-and-bubbles-of-school-pupilsand-staff

যখন আপনি 2 মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে পারবেন না তখন
একটি মুখ আবরণ (মাস্ক) পরুন

শিশু এবং কর্মচারীদের সাধারণত নার্সারিতে অথবা চাইল্ডমাইন্ডারে মুখের আবরণ
পরতে হবে না।

যদি আপনি অথবা আপনার সন্তানের (অথবা আপনি যাদের
সাথে বাস করেন) উপসর্গ অর্থাৎ র�োগলক্ষণ থাকে তাহলে
দূরে থাকু ন

আমরা জানি যে কভিড-19 আক্রান্ত প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের ক�োন
উপসর্গ/র�োগলক্ষণ থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অন্যদের মাঝে এই
ভাইরাস ছড়াতে পারেন।
যারা তাদের বাড়ির বাইরে কাজ করেন এবং যদি তাদের ক�োন উপসর্গ/
র�োগলক্ষণ না থাকে, তাহলে তাদের জন্যে কাউন্সিল বিনামূল্যে দ্রুত কভিড
পরীক্ষার (রেপিড কভিড টেস্ট) বন্দোবস্ত রেখেছে। পরীক্ষা অনলাইনে বুক
করা যাবে এখানে

আপনার হাতগুল�ো ধ�ৌত করা অব্যাহত রাখুন

সুস্থ থাকুন

টিকা আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে রক্ষা করে।
প্রয়�োজনীয় সব টিকাগুল�ো দেয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত
করতে আপনার জিপির সাথে কথা বলুন।

যদি আপনি য�োগ্য হন আর যদি আপনাকে এই টিকার
(ভেক্সিন) অফার দেওয়া হয় তাহলে সেটি গ্রহণ করুন,
যখন আপনার সাথে য�োগায�োগ করা হবে।
পাবলিক ট্রান্সপ�োর্ট নেওয়ার বদলে আপনি যদি পারেন
তাহলে হেঁ টে, সাইকেল চালিয়ে অথবা স্কুট করে নার্সারি
বা চাইল্ডকেয়ারে যান।

যদি কার�ো ফলাফল পজেটিভ (হ্যাঁ-সূচক) হয় তাহলে উনার উচিত
উনার পরিবারের সবাই সহ সাথে সাথে নিজেকে অন্যদের কাছে হতে
নিজেকে আলাদা করা অর্ থাৎ সেলফ্-আইস�োলেট শুরু করা।

কভি�ড-19 স্বাাস্থ্যয চ্যা�াম্পি�য়নে� পরি�ণত হন

বসবাসকারী আপনার পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং কমিউনিটির অন্যান্য সাথে কভিড19 সম্পর্কে সর্বশেষ উপদেশ এবং নির্দে শিকা ভাগাভাগি করতে সাহায্য করুন।
আরও জানতে হলে ভিজিট করুন https://www.islington.gov.uk/
social-care-and-health/coronavirus-covid-19/offer-help

আরও জানুন

কর�োনাভাইরাস সম্পর্কে ক�োন প্রশ্ন থাকলে আপনি আপনার নার্সারি অথবা চাইল্ডমাইন্ডারের সাথে য�োগায�োগ করতে পারেন। আপনার হেল্থ্ভিজিটর
এছাড়াও আপনার সাথে যে ক�োন উদ্বেগের বিষয়ে কথা বলতে খুশি আছেন, উদাহরণস্বরূপ আপনি যদি ক�োন কৃ ষ্ণাঙ্গ, এশিয়ান অথবা সংখ্যালঘু
জাতিগত গ�োষ্ঠীর সদস্য হন অথবা যদি বাড়িতে দাদা-দাদী অথবা পরিবারের ক�োন সদস্য অসুরক্ষিত/ভঙ্গুর থাকেন।
ব্রাইট স্টার্ট ইসলিংটন হেল্থ ভিজিটিং: www.whittington.nhs.uk/brightstarthvislington দেখুন অথবা কল করুন
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