
 

 

 

 

 

     

 

আজই 119-এ ফ োন করে 
একটি ফেস্ট ফেন্টোরে ফেস্ট 
বুক করে ফেস্ট করেরে 

রনন। ফেস্ট ফেন্টোরে ফেরে 
নো পোেরে একটি ফ োম 
ফেস্ট রকে অর্ড োে করে 

রনন 

 
ফেরস্টে ফেজোল্ট নো 

পোওেো পেডন্ত 
আপনোরক অবশ্যই 
ফেল্  আইরেোরেে 

কেরে  রব  

 

আপনোে ফেজোল্ট নো 
পোওেো পেডন্ত আপনোে 
ঘরেে ফকউই ফেন ঘে 
ফেরক ফবে নো  ন।  

 

ইরমইরে, ফেক্স্ট করে বো 
ফ োরন আপনোরক ফেরস্টে 
ফেজোল্ট জোনোরনো  রব।

টেস্ট করান ার পর যা করনে ... 
 
 

 

েরি ফেরস্টে ফেজোল্ট 
রনরেটিভ আরে, েো রে 
আপনোেো েকরেই ঘে 

ফেরক ফবে  রে 
পোেরবন 

েরি ফেরস্টে ফেজোল্ট পরজটিভ 
আরে, েরব আপনোরক কমপরে 

10 রিন ফেল্  আইরেোরেে 
কেরে  রব।   

ফেল্  আইরেোরেে এে অর্থ  রেো ঘে 
ফেরক ফবে নো  ওেো। আপনোে 

ফেরস্টে ফেজোল্ট পরজটিভ  রে েো 
ফমরন চেরে আপরন আইনে বোধ্য 

েোরিে েরে বোে করেন 
েোেো ফকউই আপরন অেুস্থ 
ফবোধ্ শুরু কেোে রিন 
ফেরক 10 রিন ঘে ফেরক 
ফবে  রবন নো, এমন রক 
েোেো েুস্থ েোকরেও 

আপরন েোরিে েরে 
বোে করেন েোরিে 
ফেরকও আপরন িরূে 

েোকোে রবষেটিও মরন 
েোখরবন

          

আপনোে েরে ফেক্স্ট, 
ইরমইরে পোঠিরে বো ফ োরন 
ফেোেোরেোে করে েম্প্ররে 
কোরেোে ঘরনষ্ঠ েংস্পরশ্ড 
আপরন রেরে েোকরে 
েোরিে রবস্তোরেে রিরে 
আপনোরক বেো  রব 

আপনোে ফেরস্টে ফেজোল্ট 
পরজটিভ আেোে খবে 

আপনোে 
ইউরনভোরেডটিরক/রনরেোে
কেড োরক/সু্কেরক জোরনরে 

ফনরবন 

ঘন ঘন স্পশ্ড করেন এমন 
পষৃ্ঠ ও রজরনষপত্র পরেষ্কোে 
করে ফনরবন।  োে ধু্রে 
ফনরবন এবং েেেকু েম্ভব 
রবশুদ্ধ বোেোে ঘরে প্ররবশ্ 

কেরে ফিরবন 

েরি আপনোে ঘরেে 
কোরেোে মরধ্য েেণ ফিখো 
ফিে েো রে রেরনও ফেন 
আইরেোরেে কেো শুরু 

করেন এবং ফেস্ট করেরে 
ফনন

  

ের্ত মা  লক্ষণ খারাপ হনর্ থাকনল এ .এইচ.এস-টক 111  াম্বানর ো জরুরী অেস্থায় 999  াম্বানর ট া  করনে । 
 

বোজোে োে কেোে বো ওষুধ্ আনোে রক আপরন েো োেয চোন 
রকংবো আপরন রক চোন আপনোরক ফ োন করে ফেন ফখোোঁজ 

ফনওেো  ে আপরন ফকমন আরেন?  আমেো আরে আপনোরক 
েো োেয কেোে জনয। ফ োন করুন 0113 376 0330 

(ফেোমবোে ফেরক শুক্রবোে, েকোে 9েো ফেরক রবকোে 5েো) 
 

কোজ কেরে েেম নো  ওেোে কোেরণ ফেল্  আইরেোরেে 
কেরে রক আপনোে আরেডক েমেযো  রব?  

আপরন £500 পোওেোে ফেোেয  রে পোরেন আইরেোরেশ্রন 
েোকোকোেীন আরেডক েো োেয র েোরব। 

রবস্তোরেে েেয www.leeds.gov.uk/coronavirus/people-
and-communities ওরেবেোইরে পোরবন। 
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আপনোে মরধ্য ফকোরভর্ 19 এে েেণ ফিখো রিরে েো কেরবন... 
 


