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্সরোনোভোইরোসের উপেরকি আসে? আপনোস্ এবং আপনোর েোসথ 
যোরো বোে ্সরন তোসেরস্ সেলফ-আইসেোসলট ্রসত হসব। 

যদি আপনার কাদি, উচ্চ তাপমাত্া বা স্ািববাধ দকংবা ঘ্াণিদতি ল�াপ/পদরবদততি ত হবে থাবক 
তাহব� আপনাবক এবং আপনার সাবথ যারা বাস কবরন তাবিরবক বাসাে থাকবত হবব এবং 
অদব�ববে পরীক্া করাবনার অনুবরাধ করুন। আপদন NHSinform.scot/ 
test-and-protect-এ দিবে এটা করবত পাবরন অথবা যদি আপদন অন�াইবন লযবত না 
পাবরন তাহব� 0800 028 2816 নবেবর ক� কবর পরীক্ার ব্যবস্া করবত পাবরন। তারপর 
পরীক্ার ফ�াফ� লফরত না আসা পযতিন্ত আপনাবক এবং আপনার সাবথ যারা বাস কবরন 
তাবির সবাইবক বাসাে থাকবত হবব। 

এছাড়া, আপদন যদি এমন লকানও ব্যদতির সবগে দছব�ন যার পরীক্ার ফ�াফ� ইদতবাচক দছ� 
বা যদি আপদন লকাোবরন্াইন তাদ�কাে আবছ এমন লকানও লিবি দিবে থাবকন তাহব� 
আপনার লস�ফ-আইবসাব�ট করা উদচত। কবরানাভাইরাবসর লকানও উপসিতি না থাকা সত্ত ববেও 
আপনার এটা করা উদচত। 

আমোস্ ্ত েীরকি েময় ধসর সেলফ-আইসেোসলট ্রসত হসব? 

যদি আপনার মবধ্য উপসিতিগুব�া লিখা লিে তাহব� 10 দিবনর জন্য বাসাে থাকুন। আপনার সাবথ 
বাস করা অন্যান্য ল�াকজনবিরবক 14 দিবনর জন্য বাসাে থাকা উদচত ধরুন যদি তাবির মবধ্যও 
উপসিতি লিখা লিে। এবত এমন সক� ল�াক অন্তভ্তি তি রবেবছ যারা আপনার বাসাে থাবকন। 

আরম র্ভোসব সেলফ-আইসেোসলট ্রসত পোরর? 

লস�ফ-আইবসাব�িবনর মাবন হ� সব সমে বাসাে থাকা, এবং লকানও অন্য পদরবার লযন 
বাসার দভতবর না আবস। 
•  পরীক্ার ফ�াফ� না পাওো পযতিন্ত, মুবখর আবরণ পরা সত্ত ববেও লিাকাবন যাববন না বা 

বাচ্চাবিরবক স্কু ব� ছাড়বত যাববন না

•  স্কু � বা নাসতিাদর যাববন না 
•  কুকুর লক হা াটবত দনবে যাববন না 
•  লকনা-কাটা দনবে আসবত, বাচ্চাবির লিখাবিানা করবত বা অন্য লকানও জমাবেবতর জন্য 

ল�াকজনবক আপনার বাসার দভতবর আসবত লিববন না। 
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আরোম পরর্ল্পনো ততরর ্রুন 

আবি লথবক বাসাে কবেকটা দজদনস ততদর রাখা একটি ভাব�া দবচার হবব, ধরুন যদি আপনাবক 
লস�ফ-আইবসাব�ট করবত হে। এবত দনম্নবদণতিত অন্তভ্তি তি থাকা উদচত: 

•  এমন সক� জরুদর ওষুধপত্ যা আপদন সাধারণত আপনার বাসাে রাবখন 
•  মূ� খাি্য পবণ্যর লজািান 
•  এমন একজন ব্যদতির লযািাবযাবির দববরণ থাকা দযদন আপনার লকনা কাটা করবত পাবরন 

(তাবির এই লকনাকাটা আপনার সির িরজার সামবন লরবখ লিওো উদচত) এবং কুকুরবক 
হা াটবত দনবে লযবত পাবরন। 

আরথকি্ েহোয়তো 

আপনার যদি লস�ফ-আইবসাব�ট করার প্রবোজন হে তাহব� আপনার দনবোিকততি ার অবি্যই 
আপনাবক সাহায্য করা উদচত, এবং আপদন হেবতা সংদবদধবদ্ধ দসক লপ (Statutory Sick Pay) 
লপবত সক্ম হবত পাবরন। 

আপদন যদি কম আে উপাজতিন কবরন এবং লটস্ট অ্যান্ড লপ্রাবটক্ট কত্তি ক আপনাবক লস�ফ-
আইবসাব�ট করবত ব�া হে তাহব� আপদন হেবতা লস�ফ-আইবসাব�িন সাবপাটতি গ্ান্ (Self-
Isolation Support Grant) দহবসবব £500 লপবত পাবরন। পাবদ�ক ফান্ড-এ আপনার লকানও 
অ্যাবসেস না থাকা সত্ত ববেও হেবতা আপনার আববিন মঞ্রু করা লযবত পাবর। আরও তবথ্যর 
জন্য 0800 111 4000 নবেবর National Helpline-লক ক� করুন। 

মূল েহোয়তো প্রেোন্োরীর েোসথ সযোরোসযোর

যদি আপনার কাবছ এমন লকানও ব্যদতি না থাবকন দযদন আপনার লস�ফ-আইবসাব�িবন 
থাকাকা�ীন, আপনার জন্য খাবার বা ওষুধ দনবে আসবত সাহায্য করবত পাবরন তাহব�  
0800 111 4000 নবেবর National Assistance Helpline-লক ক� করুন (লসামবার লথবক 
শুক্রবার, সকা� 9টা লথবক দববক� 5টা পযতিন্ত।

যদি আপদন আপনার মানদসক স্াস্্য সম্পবকতি  উদবিগ্ন হন তাহব� clearyourhead.scot লিখুন।

যদি আপদন আপনার সন্তাবনর মানদসক স্াস্্য সম্পবকতি  উদবিগ্ন হন তাহব� parentclub.scot লিখনু। 

যদি আপদন ঘবরাো সদহংসতার দিকার হবছেন তাহব�, 0800 027 1234 লত ক� করুন বা 
sdafmh.org.uk লিখুন। 

আপদন আপনার স্ানীে কদমউদনটি গ্রুবপর সবগেও লযািাবযাি করবত পাবরন, যারা সাহায্য 
করবত পারবব বা দবকল্পরূবপ আপনাবক সাহায্য করবত পারবব এমন সক� অন্যান্য ল�াকজবনর 
সুপাদরি করবত পারবব।


