
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in Bengali

েকািভড-১৯ ( কেরানা ভাইরাস ) িক, 
এবংআিম িকভােব এইভাইরাস েথেক
িনরাপদ থাকেতপাির ? 
পিরবার-িব���অিভবাসী িশ�েদরজন� িনেদ�িশকা



েকািভড-১৯ এক�ট নত�ন েরাগ, যা কখেনা কখেনাআপনার ফুসফুস
আর �াস��য়ােকআ�মণ কের।
েকািভড-১৯' এআ�া� ব���'র িনেচর উপসগ ��েলা থাকেত পাের: 
• নত�ন কািশ
• উ�তাপমা�ার �র
• িনঃ�াস িনেতক� হয়
• �াদ বা গে�র�মতা ন� হেয় যায়



ইউ.েক'েত অেনক মানুেষর কেরানা ভাইরাস হেয়েছ, এবংআপিনও এই
ভাইরােসআ�া� হেত পােরন ।

েবিশরভাগ কেরানা ভাইরাসআ�া� মানুষ অসু� েবাধ করেলও তােদর
হাসপাতােল েযেত হয় না।

কেরানা ভাইরাসআ�া� খুব অ�সংখ�ক মানেুষর হাসপাতােলর সাহায�
িনেত হয় সু� হওয়ার জন�।



িকছ� মানুেষর কেরানা ভাইরাস হেলও েকােনা উপসগ �নাও থাকেত পাের
বা তারা অসু� েবাধ নাও করেত পােরন। িক� তারা ভাইরাস ছড়ােত
পােরন। এই ভাইরােসর সং�মণ ছড়ােনা ব� করেত গত মাচ� মাস েথেক
সরকার এইেদেশ সবাইেক ঘের থাকার িনেদ�শ েদয়। এেক বেল
লকডাউন।



লকডাউেনর সময়�ধু িনেচর কারেণ মানুষ বাইের েযেত পারেতা : 

• বাইের ব�ায়াম করেত -- একা বা একই বািড়েত থােকন এমনকােরা সােথ,  
• স�ােহ একবার খাবার এবং ওষুধ িকনেত যাওয়া, 
• অত�াবশ�ক কােজরজন�
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বািড়েত যিদআপিন িনরাপদেবাধ না কেরন তাহেলওআপিন বাইের েযেত
পােরন।

আপিন যিদ েকােনা সময় বািড়েতঅিনরাপদ েবাধ কেরন তাহেল এটা খুবই
জ�ির েযআপিনআপনার সমাজকম� (েসাশ�াল ওয়াক�ার) বা অন� েকােনা
�া�বয়� ব���'র সােথ কথা বেলন বা সাহায� েনন।



কেরানা ভাইরােসর (েকািভড ১৯) সং�মণকমােতআপনােক িক
করেত বলা হে� ?
সরকার স�িত তােদর িনেদ�শনামা পিরবত�ন কেরেছ এবংআমােদর বািড়র
বাইের যাওয়ার অনুমিত িদেয়েছ। সরকার এখেনা সবাইেক 'সামা�জক দু��' 
বজায় রাখেত িনেদ�শ িদেয়েছ। 'সামা�জক দু��' অথ �হেলাআপিন সবসময়
সবার েচেয় এক িমটার দরূ� েমেন চলেবন।
এখনআপিনঅন�আেরা ছয়জন (যারাআপনার বািড়েত েথেকন না) তােদর
সােথ েকােনা েখালা-েমলা জায়গা েযমন েখলার মাঠ বা পােক� েদখা করেত
পারেবন। জলুাই েথেক দু�টআলাদা বািড়র মানুষ েদখা করেত পারেব, িক�
েস ে��সবসময় সামা�জক দরূ� বজায় রাখেত হেব।
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সাহায� বুদ্বুদ
আপিন যিদ একা থােকন তাহেলজনু মাস েথেকআপিন
অন� এক�ট বািড়র সদেস�র সােথ িমশেত ও েদখা-সা�াৎ
করেত পারেবন।
এই প�িতেক বলা হয় 'সাহায� বুদ্বুদ'।
যারা সাহায� বুদ্বুেদআেছন, তােদরজন� িকছ� িনয়ম-নীিতআেছন।
যারাআপনার 'সাহায� বুদ্বুেদর' অংশ েসই ব��� বা পিরবােরর সােথআপিন
িনেজর বািড়েত বসবাস করার মেতা একইভােব চলেত পারেবন।
সাহায� বুদ্বুেদর মাধ�েমআপনারা এেক ওপেরর বাসায় থাকেত পারেবন, 
এবং একই পিরবােরর সদস�েদর মেতা সামা�জক দ�ূ� না েমেন চলেত
পারেবন।
িক� ' সাহায� বুদ্বুেদ' থাকা কােরা যিদ কেরানা ভাইরােসর উপসগ �েদখা
েদয় তাহেল সবাইেক বািড়র মেধ� থাকেত হেব, এবং এন এইচ এস (NHS ) এর
কেরানা ভাইরাস পির�া করার িনেদ�শ মানেত হেব।



জলুাই েথেকআপিনআপনার পিরবােরর সদেস�র সােথ বািড়র বাইের অন�
েকাথাও রােত থাকেত পারেবন। অথবাআপনার ' সাহায� বুদ্বুদ' অথবা
অন� এক�ট পিরবােরর সদেস�র সােথও বািড়র বাইের অন�েকাথাও রােত
থাকেত পারেবন।
জলুাই েথেকঅেনক েদাকান-পাট , কিমউিন�ট েস�ার, ধম �-পালেনর
জায়গা, েখলার মাঠ, খাবােরর েদাকান েখালা থাকেব। তেব সবখােন
সামা�জক দরূ� েমেন চলেত হেব।
আপিন যখন বাইের যােবন একা বাআপনার সাহায� বুদ্বুেদর সদেস�র সােথ
, অন� েকান ব�ু-বা�েবর দেলর সােথ েদখা হেলওআপিন েসই দেল েযাগ
িদেবন না।
এখেনা একসােথ ছয়জন মানুেষর েবিশ একসােথ েদখা করার িনয়ম েনই।
েকবলমা� দু�ট পিরবাের যিদ ছয়জেনর েবিশ মানুষ থােক তাহেল তারা েদখা
করেত পারেব।
আপিন এমনেকােনা অনু�ান বা ঘনবসিত পূণ �জায়গায় যােবন না েযখােন
সামা�জক দরূ� বজায় রাখা যায় না।



েকােনা ধরেণর সামা�জকঅনু�ােন িতিরশজেনর েবিশ মানুষ এক��ত
হওয়াআইেনর িবেরাধী।
জলুাইেয়র ২৪ তািরখ েথেক েযেকােনা েদাকােন েযেত হেলআপনার
মুখব�নী (েফসকাভািরং) পরেত হেব। েফসকাভািরং যখন পরেবন
তখনঅবশ�ই ল�� করেবন েযনআপনার নাক ও মুখ ঢাকা থােক।
আপিন যিদ িনয়ম েমেন না চেলন তাহেলআপনােক ে�ফতার করা হেত
পাের, এবংআপনার জিরমানা িদেত হেত পাের।



সরকার িনেদ�শ িদেয়েছ েয িকছ� মানুষআবার কম �ে�ে� িফরেত পােরন, 
তেব কম � ে�ে� সামা�জক দরূ� সব সময় বজায় রাখেত হেব।
• কম �ে�� সবসময়জীবাণুনাশক িদেয় পির�ার করেত হেব।
• কম �ে�ে� হাত েধায়ার জন� সাবান থাকেত হেব।
• কম �ে�ে�আপনােক হয়েতা মা� পরেত বলা হেব।



সরকার জনগণেক এখন েফসমা� পরার িনেদ�শ িদেয়েছ সবধরেণর
জায়গােত েযখােন জনসমাগম হয়, এবং এক িমটার দরূ� েমেন চলা স�ব
নয়।
েযেকান গণপিরবহেন �মণ করেত, এবং সুপারে�ারসহ েযেকােনা েদাকােন
েযেতআপনার মুখব�নী বা েফসকাভািরং ব�বহার করেত হেব।



সরকার জনগণেক গণপিরবহণ ব�বহার করেত বেলেছ েকবল মা�
আবিশ�ক কােজরজন�, (েযমনকম �ে�ে� যাওয়া িকংবা খাবার ও ওষুধ
িকনেত যাওয়ার জন�)।
আপনার যিদ ে�ন বা বােস চড়েত হয় তাহেল েচ�া করেবন কম িভেড়র
সমেয় �মণ করেত (েযমন সকাল ৯:৩০ এর পর এবং িবকাল ৪টা েথেক
৭টা'র পর; এবং সবসময়অন� যা�ীর েথেক দুই িমটার দরূ� রাখেবন এবং
পারেলজানালার পােশরআসেন বসেবন)।
ে�েন �মণ করেত হেলআপনােকআেগ েথেকআসন সংর�ণ (বুিকং) 
করেত হেব।
আপিন যিদ েকাথাও েযেত চান তাহেল েহঁেট বা সাইেকল চািলেয় যাওয়া
অিধক িনরাপদ।



আপিন যিদ মেনকেরনআপনার েকািভড-১৯ হেয়েছ, তাহেল
আপিন িককরেবন?
আপনার যিদ উ�তাপমা�া থােক, িকংবা নত�ন কািশ হয় যা দীঘ ��ায়ী, 
িকংবা �াদ ও গে�র�মতা চেল যায়, তাহেলআপিনঅবশ�ই বািড়েত
থাকেবন। এেক '�-িব���তা' বলা হয়। আপনার বািড়েত 10-14 িদেনর
জন� থাকেত হেব।. আপনার বািড়র কােরা যিদ কেরানা ভাইরােসর উপসগ �
থােক, তাহেলআপনােক ১৪ িদন বািড়েত থাকেত হেব এমনিক যিদআপনার
েকােনা উপসগ �না থােক। আপিন যিদ খুব অসু� েবাধ কেরন তাহেল এন
এইস এস (NHS) ১১১ এ েটিলেফান করেবন।



আপনার যিদ ভাইরাসজিনত উপসগ �থােক বাআপিন যিদঅসু�েবাধ কেরন
তাহেলআপনার সমাজকম� (েসাশ�াল ওয়াক�ার) বা পালক য�কারীেদর
(ফ�ার েকয়ার) সােথ কথা বলুন েযন তারাআপনােক সাহায� করেত
পােরন,এবং তারা িনেজেদরেক িনরাপেদ েরেখআপনােক সাহায� করেত
পাের।
আপিন যিদ মেন কেরন েযআপনার েকািভড-১৯ হেয়েছ তাহেলআপিন
�জিপ'র (GP) কােছ যােবন না, তেবআপিন �জিপেত েফান করেত পােরন।



দীঘ �িদন বািড়েত ব�� েথেক এবং পিরবার এবং ব�ুেদর সােথ েদখা করেত না
েপেরআপিন িচি�ত ও উি�� েবাধ করেত পােরন।

আপিন যিদ িচি�ত বা উি�� েবাধ কেরন তাহেল দয়া কের �া�বয়�কােরা
সােথ কথা বলুন।



আপিন যিদ েদাকােন যান তাহেলআপনােক েদাকােনর বাইের লাইেন
দাড়ঁােত হেব এবং সবার েথেক দুই িমটার দরূ� েমেন চলেত হেব।আপনােক
অবশ�ই েদাকােন মুখ েঢেক থােক এমনআ�াদন (েফসকাভািরং) পিরধান
করেত হেব



িনয়িমত িবশ েসেক� ধের সাবানআর পািন িদেয় ভােলামেতা হাত ধুেল
েকািভড-১৯ এরজীবাণু মারা েযেত পাের।



এরপর িক ?
বত�মােন অেনক মানুষই এখনকার পিরি�িত িনেয় এবং ভিবষ�ৎ িনেয় িচি�ত
ও উি�� েবাধ করেছন।

আপিন যিদ উি�� েবাধ কেরন তাহেল দয়া কের েকােনা �া�বয়ে�র সােথ
কথা বলুন।



কেরানার এইসমেয় েকমনকের িনেজর
েদখােশানা করেবন
�া��কর খাবার খােবন। �চ�র পািন পান ক�ন।



আপনার িদেনর পিরক�নাআেগই ক�ন। িকছ� শরীরচচ�া ক�ন।

ব�ুেদর সােথ কথা বলুন।



�িতিদন যেথ� ঘুমাবার েচ�া ক�ন।



িনয়িমতভােব ক��উটার, �াট�েফান, সামা�জক েযাগােযাগ মাধ�মআর
খবর েদখা েথেক িবরিত েনয়ার েচ�া ক�ন।



েয কাজ�েলা করেলআপিনআন�পান এবং শা� থােকন, েসই
কাজ�েলা করার েচ�া ক�ন।



যিদআমরা সবাই েবিশ সময় ঘের থািক তাহেল �তুআমরা অেনক
জীবন বাচঁােত পারেবা, এবং খুব তাড়াতািড়আবার সবার সােথ েদখা-
সা�াৎ করেত পারেবা।

এ�ট এক�টঅ�ায়ী ব�াপার, এবং খুব তাড়াতািড়আমরাআবার �াভািবক
জীবেন িফের যােবা ।



���পূণ �েটিলেফান ন�র
• এন এইস এস (NHS) উপেদশ: ১১১
• জ�রী নয় এমন িবষেয় পুিলশ: ১০১
• পুিলশ/হাসপাতাল/অি�-িনব �াপক (ফায়ার সািভ�স): ৯৯৯
• িশ� লাইন: েফান ক�ন ০৮০০১১১১অথবা িভিসট ক�ন: 

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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