
মেুখর মা� িদেয় অবশ�ই নাক ও মখু সাবধােন �ঢেক
রাখেত হেব।  মেুখর মা� একবার  বা পুনরায়
ব�বহারেযাগ�।

Face masks - what can be used? (Bengali)



আরামদায়ক ভােব পরেত হেব এবং �খয়াল রাখেত
হেব �যন স�ণূ� মখু ও নাক �ঢেক  থােক
মাথার িপছেন ইলাি�ক িদেয় বাধা থাকেত হেব, অথবা
দইু কােনর পােশ শ� কের বাধা থাকেত হেব
অ�তপে� দইু �েরর কাপড় য�ু ক�ন
আরামদায়ক/ �াস ��াস িনেত আরাম হয় এমন

(িন�ি�েযাগ� না হেল) ধেুয় �ফলা যায় এমন হেত হেব

মেুখর মা� অবশ�ই:

      উপাদােন ��তকৃত



মাথার িপছেন ইলাি�ক িদেয় বাধা থাকেত হেব, অথবা
দইু কােনর পােশ শ� কের বাধা থাকেত হেব। মা�
পরার সােথ সােথ �কািভড িব�ার �রােধর সবেচেয়
���পণূ� িনয়ম -- সামািজক দরূ� বজায় রাখা আর
বার বার হাত �ধায়া অবশই পালন করেত হেব।



আপনার মা��েত �শ� করার পূেব� আপনার হাত
ধেুয় িনন িকংবা স�ািনটাইজ ক�ন

এক� মা� িকভােব পিরধান করেত
হেব তার জন� এক� িনেদ� িশকা

A guide to wearing a face mask (Bengali)



�য অংশ �ারা নাক ও মখু �ঢেক রাখা হেয়েছ �স
অংশ� �শ� করা �থেক যথাস�ব িবরত
থাকুন। মা�� আপিন দইু িদেকর ইলাি�েক
ধের পরেবন ও খলুেবন ।



আপনার ঘােড় বা কপােল মা�
পিরধান করা এিড়েয় চলনু।



আপনার মা�� অন� কাউেক পিরধান করেত িদেবন
না। যিদ আপনার মা�� �নাংরা বা সঁ�াতসঁ�ােত হেয়
যায় তেব পিরবত� ন ক�ন অথবা �িতবার ব�বহার
করার পর বদেল �ফলনু।



একবার ব�বহারেযাগ� মা� আবজ�নার িবেন রাখনু
একবার ব�বহারেযাগ� মা��িল পনুরায় ব�বহার করেবন
না
পনুরায় ব�বহারেযাগ� মা��িল �িতবার ব�বহােরর পর
ধেুয় �ফলনু।

ব�বহােরর পের:



আিম আমার ভিবষ�ত স�েক�  উি��
থাকেল িক করেত পাির?

What can I do if I'm worried about my future? (Bengali)



এই মুহ� েত�  অেনক অিন�য়তার
মােঝ বাস করা আসেলই ক�ন,

তেব অন�ুহ কের মেন রাখেবন
আপিন একা নন!



এই অনভু� িত�িল একসময়  পার হেয় যােব...



আপনার মেনর কথা বা অনভু� িত
আেরকজেনর কােছ �কাশ ক�ন
�যন আপিন সাহায� �পেত পােরন।



আপিন �যেকান সমেয় চাই�লাইেন কল িদেত পােরন
এই ন�ের: ০৮০০১১১১



এই সমস�া সামিয়ক...

িচরকােলর জন� নয়।



আিম অেন�র ত�াবধায়েন থাকা িশ� এবং
আমার মেন হে� আিম �কািভড-১৯ এ
আ�া�, �সে�ে� আমার করণীয় িক?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Bengali)



এমন একজন �া�বয়িসর সােথ কথা বলনু �য আপনােক

 আপিন অস�ু �বাধ করেল আপনার সাহায�কারীেক জানােবন। তারা
�ভেব �ক করেব িকভােব তারা আপনােক িনরাপেদ সহায়তা �দান
করেব।

   

সহায়তা �দান করেত পাের। �স হেত পাের আপনার সমাজকম�                  
(social worker), পালনকারী (foster carer) িক� ংবা সহায়তাকম�
(support worker)।

      



বািড়েত থাকুন, িব�াম িনন এবং কমপে� 10 িদন অেন�র �থেক
দেূর থাকার �চ�া ক�ন।

আপিন যিদ খবু অস�ুেবাধ  কেরন এবং পরামশ� �নয়ার
�েয়াজন হয়, তাহেল এন এইচ এস (NHS) এ ১১১ কল ক�ন,

বা জ�ির িবভাগ (emergency) এ ৯৯৯ এ কল ক�ন।

  



আিম �যখােন বাস কির �সখােন বসবাস
করেত যিদ আিম অিনরাপদ মেন কির
�সে�ে� আমার িক করা উিচত্?

What should I do if I feel unsafe where I live? (Bengali)



আপিন �যেকান সময় যিদ আপনার বাসায় থাকেত
অিনরাপদ মেন কেরন তেব আপনার যিদ �কান
সহায়তাকম� (support worker) �থেক থােক তার
সােথ কথা বলা অত�� জ�ির, অথবা অন� �কান
�া�বয়িসর সােথ কথা বলনু �য আপনােক
সাহায� করেত পাের।



আপিন চাই�লাইেন কল িদেত পােরন এই ন�ের
০৮০০১১১১



আপিন যিদ িবপেদ থােকন, আপিন পিুলশেক
কল িদেত পােরন ৯৯৯ ন�ের



সামািজক দরূ� পালন  সবাইেক িনরাপদ
রােখ।

 
 

সামািজক দরূ� পালন করা  �কন
���পণূ�?

Why is social distancing important? (Bengali)



আপিন  হয়েতা �কািভড-১৯  আ�া� হেলও অেনক
সময় নাও বুঝেত পােরন, কারণ অেনেকই  �কািভড-১৯   

এ আ�া� হেয়ও অসু� �বাধ নাও করেত পােরন।



িক�   �কািভড আ�া� হেয় যিদ আপিন
সামািজক দরূ� না �মেন চলােফরা কেরন
তাহেল আপিন হয়েতা িনেজর অজাে� এই
�রাগ এমন কাউেক সং�িমত করেত পােরন
যার জন� এই �রাগ মারা�ক হেত পাের।



আপিন যিদ অন�েদর �থেক দরূ� �মেন চেলন,

তাহেল িনেজেক এবং অন�েকও সরুি�ত
রাখেবন।

অ�ত ১ িমটার দরূ� 

 বজায় থাকেবন
অ�ত ১ িমটার দরূ� 

 বজায় থাকেবন



না, �কান কারেণই বাসা ত�াগ করেত পারেবন না

যিদ আপনার খাবার বা ওষুেধর �েয়াজন হয়, অনলাইেন বা �ফােন অড� ার ক�ন, অথবা
এমন  একজন �া�বয়িসেক বলুন যােক আপিন িব�াস কেরন �য আপনার কােছ �সটা
�পৗ�েছ িদেব।

যিদ আিম �-িবি��তা পালেন থািক তেব িক আিম আমার
বাসা ত�াগ করেত পাির?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Bengali)



আপনার বাসায় �কান দশ�নাথ� আসেব না।

এর মােন আপনার পিরবােরর অন� সদস� এবং ব�ুরাও
আপনার সােথ �দখা করেত আসেত পারেব না। তার মােন
ভাইরাস� আপনার �থেক  ছড়ােব না।



বাসােতই ব�ায়াম ক�ন, বাইের নয়
আপিন যিদ যেথ� ভােলা অনভুব কেরন �সে�ে�
সচল থাকুন।



�কািভড-১৯ এর �ধান ল�ণসমূ্ হ িক?

উ� তাপমা�া
�াভিবক ভােব �াস ��াস িনেত  ক� হয়
কািশ
�াদ আর গ� �নওয়ার অনুভ্� িত �লাপ পাওয়া

What are the main symptoms of COVID-19? (Bengali)



অসত� তথ� ছড়ােনা �িতহত করার
�চ�া ক�ন ভ�ল তথ� ছড়ােনা

সত� তথ� যাচাই কের িনন
Stop the spread of false information (Bengali)



আপনােক যিদ জনসমে� বাইের
�যেত হয় িনি�ত �হান �য আপিন
অন�েদর �থেক অ�ত ১ িমটার দেূর
দঁািড়েয়েছন

এক িমটার দরূ� মােন একটা দরজার
সমান ��

অ�ত ১ িমটার

Staying apart - Door (Bengali)



অ�ত ১ িমটার
আপনােক যিদ জনসমে� বাইের �যেত হয় িনি�ত �হান �য আপিন
অন�েদর �থেক অ�ত ১ িমটার দেূর দঁািড়েয়েছন

অথবা একটা িগটােরর সমান ��

Staying Apart - Guitar (Bengali)


