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কেরানভাইরাস আপেডট - 6/3/20
আিম এই সমস া ট িকছটা উে েগর কারণ হেত পাের বুঝেত পের আিম িপতামাতা এবং য শীলেদর আপেডট করেত চেয়িছলাম। যমন
আমােদর আেগর িচ ঠেত সট করা ু ল ট জন া
আমরা িন

ত হেয় ওঠার জন িনউহােমর জন াে

সবািধক আপ ট ডট গাইেড

ইংল াে র সােথ ধ্ বক যাগােযােগ রেয়েছ
র পিরচালক এবং িশ

া িবভাগ

অনুসরণ ক ন। বতমােন িরেপাট করার মেতা কানও সমস া নই। আিম অবশ ই করব

আপিন যিদ জােনন য িবষয় িল পিরবিতত হয় এবং দয়া কের আপনার বা আপনার স ানেক িনেয় উি

িকনা তা ু ল টেক জানান

িকছ.
তেব, গাইেডে

এক ট ছাট পিরবতন রেয়েছ যা আপনােক বাঝায় য যিদ আপিন িফের এেসেছন

গত 14 িদেনর মেধ ইতািল কােনা অংশ এবং ভাইরােসর ল

ণ সমূহ আেছ, ( কািশ, উ

তাপমা া বা

াসক , এমনিক যিদ উপসগ মৃদু হয়) আপিন পরামেশর জন 111 যাগােযাগ করা উিচত। দয়া কের চক ক ন
আপিন যিদ 14 িদেনর অন ান দেশ

মণ কেরেছন তেব এখােন য িনেদশনা রেয়েছ তা এখােন িবশদ:

https://www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-information-for-the-public#advice-for-t
ravellers
যিদ িবষয় ট হয় তেব দয়া কের আমােদর জানান।
সামি কভােব, ু ল ট হাত ধায়ার

েক (কমপে

20 সেক ) জার িদেয় চেলেছ

গরম জল এবং সাবান সহ) এবং আমরা কানও অনুপি িতেত সতক নজর রাখিছ। আপিন িন
আমােদর াভািবক উপােয় অনুপি িত স

েক জানেত িদে

ন ( ফান 0208 262 2121)

তক ন

িবক 1 বেছ িনন

এবং সকাল সােড় ৮ টার আেগ এক ট বাতা বা ইেমল হা জর ক ন@school21.org.uk) এবং হাইলাইট ক ন িকনা
কান সমস া আেছ।
অিতির

িনেদিশকা জন দয়া কের দখুন:

িশ াগত স টংেস বতমান 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-t
ravellers
এক ট দরকারী FAQ গ:
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/01/23/wuhan-novel-coronavirus-what-you-need-t
এখন ঠক আেছ/

https://translate.googleusercontent.com/translate_f
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