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2620 �ফব্�য়ারী 2020 
 

ি�য় বাবা / �কয়ার, 
 

কেরানাভাইরাস স�িক�ত তথ�  
 
আপিন �দখেত পােবন �য কেরানাভাইরাস ছিড়েয় �দওয়ার জন� �সখােন �চ�র মেনােযাগ �দওয়া হেয়েছ 
পিৃথবী জেুড়. �ুল�ট গতকাল তথ� �কাশ কেরিছল যা সব �সাধারেণর সব �েশষ পরামশ � িছল 
�া�� ইংল�া� (এ�ট আবার সংযু� এবং নীেচ িল�যু�)। আমরা আজ অিতির� তথ� �পেয়িছ 
যা নীেচ অ�ভ� �� করা হেয়েছ। আিম যখন আপেডট করব তখনই আপনােক আপেডট করার �চ�া করব this 
এক�ট �তু চলমান পিরি�িত হেত হেব)। আ�াস িদন �য আমরা কতৃ�পে�র কাছ �থেক িনয়িমত আপেডট পা�� এবং 
আমরা পরামশ � ভাগ কের �নওয়ার জন� যথাসাধ� �চ�া করব এবং �স অনুযায়ী কাজ করব। 
 
�ুল সম� কম� এবং ছা�েদর মেধ� হাত এবং �াস ��ােসর হাই�জন �চার কের চেলেছ। অনু�হ 
আপনার বা�ােদর বািড় �ছেড় যাওয়ার আেগ, �ুেল �পৗ�ছােনার আেগ, সাবান িদেয় হাত �ধােত উত্সািহত ক�ন 
টয়েলট বা �ীড়া কায ��ম ব�বহার কের, খাবার খাওয়ার আেগ বা ��ত করার আেগ এবং �ুল ছাড়ার আেগ।  
 
 
অিতির� িনেদ�িশকা জন� দয়া কের �দখুন: 
 

িশ�াগত �স�টংেস বত�মান গাইেড�: 
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19 
  

�িতিদন িফের আসা �মণকারীেদর জন� তথ�: 
https://www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-information-for-the-public#advice-for-travelle
টাকা 
  

এক�ট দরকারী FAQ �গ: 
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/01/23/wuhan-novel-coronavirus-what-you-need-to-kno
W / 
 

�মণকারীেদর জন� পরামশ � 
িনেচ (25 তম �ফব্�য়াির) িফের �মণকারীরা জন� পরামশ � িন��প; 
 
1) আপিন িন�িলিখত এলাকার �থেক �ত�াগত যিদ 19 �ফব�্য়াির �থেক , এনএইচএস 111 তােদর অবিহত কল�ট আপনার 
সা�িতক �মণ, থাকার গহৃমেধ� এবং অন�ান� �লােকেদর সে� এড়ােনার �যাগােযাগ এমনিক যিদ আপিন উপসগ � �নই: 
 

● ইরান 
* ইতালীয় সরকার কতৃ�ক মেনানীত উ�র ইতািল * এর িনিদ�� লকডাউন অ�ল�িল 
● দােয়� বা �চওংেডা, �জাতে�র �কািরয়া) 
China হ� েবই �েদশ, চীন (গত ১৪ িদেন িফের এেসেছ) 

 

* Bertonico • Casalpusterlengo • Castelgerundo • Castiglione d'Adda • সােল Codogno • মেধ� Fombio • Maleo • সান Fiorano 
• �সামািলয়া • �টরােনাভা �দই পােসিরিন: o �ভা 
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2) আপিন �যেহত�  িন�িলিখত এলাকার �থেক �ত�াগত তাহেল �ফব�্য়াির 19th এবং উপসগ � িবকাশ অবশ� 
হালকা, আপনার বািড়র িভতেরই থাকেত হেব এবং অন�ান� �লােকর সােথ তাত্�িণক �যাগােযাগ এড়ােনা উিচত এবং এনএইচএেস কল করা উিচত 
111 । আপনার �কানও ল�ণ না থাকেল আপনার এই পরামশ ��ট অনুসরণ করেত হেব না। 
 

পৃ�া ২
● উ�র ইতািল (�দখুন)মানিচ�) 
● িভেয়তনাম 
Amb কে�ািডয়া 
● লাওস 
● মায়ানমার 

 
3) আপিন িন�িলিখত এলাকার �থেক ইউ �ক িফের যিদ গত 14 িদেনর মেধ� এবং িবকাশ 
কািশ বা �েরর ল�ণ বা �াসক� হওয়া, আপনার অিবলে� বািড়র িভতের থাকা এবং এড়ােনা উিচত 
অন�ান� �লােকর সােথ �যাগােযাগ ক�ন, আপনার সা�িতক �দেশ �মণ স�েক� তােদর জানােনার জন� এনএইচএসেক 111 এ কল ক�ন। 
 

China হ� েবই �েদেশর বাইের চীেনর অন�ান� অংশ 
● থাইল�া� 
● জাপান 
Korea �কািরয়া �জাত� 
● হংকং 
● তাইওয়ান 
● িস�াপুর 
● মালেয়িশয়া 
● ম�াকাও 

 
 
আপিন বা �কােনা উপসগ � স�েক� িচি�ত আপনার স�ােনর �সই 111. কল ক�ন হয় এছাড়াও না দয়া কের �ুল িদন 
এই ��ে� যিদ জােনন। 
 
�কান �� বা উে�গ িনেয় দয়া কের আমার সােথ �যাগােযাগ করেত ি�ধা করেবন না। 
 
�তামার িবশ্ব্�, 
 
 
 

িমঃ অিল িড �বাটন 
�ধান িশ�ক 
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