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Coronavirus disease 

(COVID-19) 
 

 

বিবিন্নতা সংক্রান্ত বির্দেশিা  
যবদ আপবি অিয ক ার্িা কদশ কের্  অর্েবিয়ায় বির্ে আর্সি, অেিা বিবিতভার্ি  র্োিাভাইোর্স আক্রান্ত 
ক ার্িা িযবিে ঘবিষ্ঠ সংস্পর্শে এর্স োর্ ি, তাহর্ি বির্শষ বিবিবির্ষি প্রর্যাজ্য হর্ি। এই তেযপত্রটি ‘বিবিন্নতা 
সংক্রান্ত বির্দেশিা’ িাম  তেযপর্ত্রে সার্ে বমবির্য় পড়র্ত হর্ি যা www.health.gov.au/covid19-resources 
ওর্য়িসাইর্ে পাওয়া যার্ি  

 ার্দে বিবিন্ন ো া প্রর্য়াজ্ি? 

যাো 2020 সার্িে 15 মার্ে  মিযোর্তে পে অর্েবিয়ায় এর্সর্েি, অেিা যাো মর্ি  ের্েি কয তাো হয়র্তা 
 র্োিাভাইোর্সে ক ার্িা বিবিত কোগীে ঘবিষ্ঠ সংস্পর্শে বের্িি, তাো 14 বদর্িে জ্িয বির্জ্র্  বিবিন্ন োখর্ত 
হর্ি।  

বির্জ্ে িাবড়র্ত িা আপিাে কহার্ের্ি োকুি 

বিবিন্ন অিস্থাি শুরু  ের্ত িাবড়র্ত িা আপিাে কহার্েি যাওয়াে সময় অিযর্দে সার্ে সংস্পশে  মার্ত 
িযবিগত পবেিহি কযমি  াে িযিহাে  রুি। যবদ আপিাে গণপবেিহি (র্যমি েযাবি, োইড-র্হইি 
পবের্ষিা, কেি, িাস ও োম) িযিহার্েে প্রর্য়াজ্ি হয় তাহর্ি www.health.gov.au/covid19-resources 
ওর্য়িসাইর্েে গণপবেিহি সংক্রান্ত গাইর্ড উবিবখত সত ে তামিূ  িযিস্থাগুর্িা অিুসেণ  রুি 

বিবিন্নতাে এই 14 বদি, আপিার্  অিশযই িাবড়র্ত িা আপিাে কহার্ের্ি ো র্ত হর্ি এিং  মেস্থি, সু্কি, 
র্াইল্ডর্ য়াে, বিশ্ববিদযািয় িা জ্িসমাগর্মে স্থািসহ জ্িসািাের্ণে জ্িয উন্মিু স্থািগুর্িার্ত কযর্ত পাের্িি িা। 
যাো সািােণত আপিাে সার্ে িসিাস  র্েি শুিু তাোই িাবড়র্ত ো র্ত পাের্িি। বভবজ্েের্দে সার্ে সাক্ষাৎ 
 ের্িি িা। যবদ আপবি ক ার্িা কহার্ের্ি োর্ ি তাহর্ি অিযািয অবতবে িা  মীর্দে সংস্পশে এবড়র্য় র্িিু। 

আপবি যবদ সুস্থ োর্ ি, তাহর্ি িাবড়র্ত সাবজ্ে  যাি মাস্ক পোে দে াে কিই। যাো বিবিন্নতা অিিম্বি 
 ের্েি িা তার্দের্  আপিাে জ্িয খািাে ও প্রর্য়াজ্িীয় বজ্বিসপত্র বির্য় আসর্ত িিুি। যবদ আপিার্  
িাবড়ে িাইর্ে কযর্তই হয়, কযমি বর্ব ৎসা কসিা কিয়াে জ্িয, তখি সাবজ্ে  যাি মাস্ক িযিহাে  রুি। 
আপিাে যবদ মাস্ক িা োর্ , তাহর্ি অিযর্দে সামর্ি  াবশ িা হাাঁবর্ িা কদয়াে বিষর্য় কখয়াি োখুি।  খি 
মাস্ক পের্ত হর্ি কস বিষর্য় আর্ো তর্েযে জ্িয কদখুি: www.health.gov.au/covid19-resources 

িক্ষণগুর্িা পযের্িক্ষণ  রুি  
বিবিন্ন ো াে সময় জ্বে,  াবশ, গিা িযো, ক্লাবন্ত িা শ্বাস ষ্ট ইতযাবদ িক্ষর্ণে জ্িয বির্জ্র্  পযের্িক্ষণ 
 রুি। অিযািয সম্ভািয িক্ষর্ণে মর্িয ের্য়র্ে  াাঁপুবি, কদর্হ িযো, সবদে ও কপবশর্ত িযো। 

আবম অসুস্থ হর্ি  ী  ের্িা? 
অর্েবিয়ায় বির্ে আসাে 14  বদর্িে মর্িয, অেিা ক ার্িা বিবিত কোগীে সার্ে কশষ সংস্পর্শেে 14 বদর্িে 
মর্িয যবদ আপিাে িক্ষণগুর্িা (জ্বে,  াবশ, গিা িযাো, ক্লাবন্ত িা শ্বাস ষ্ট) কদখা কদয়, তাহর্ি জ্রুবে 
মূিযায়র্িে জ্িয আপিাে ডািার্েে সার্ে সাক্ষার্তে িযিস্থা  রুি।  

কপ াঁোর্িাে আর্গ আপিাে কহিে বক্লবি  িা হাসপাতার্ি আপিাে কেবির্িাি  ো উবর্ত এিং তার্দের্  
আপিাে ভ্রমর্ণে ইবতহাস িা  র্োিা ভাইোর্সে বিবিত কোগীে সংস্পর্শে আসাে বিষয়টি জ্ািার্িা উবর্ত৷  

 

https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
https://www.health.gov.au/resources/collections/novel-coronavirus-2019-ncov-resources?utm_source=health.gov.au&utm_medium=redirect&utm_campaign=digital_transformation&utm_content=covid19-resources
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আপিাে স্বাভাবি  বক্রয়া িার্প বির্ে আসাো আপিাে জ্িয বিোপদ ির্ি জ্িস্বাস্থয  ততে পক্ষ আপিার্  অিবহত 
িা  ো পযেন্ত আপিার্  অিশযই আপিাে িাবড়র্ত, কহার্ের্ি িা স্বাস্থযর্সিা ক র্ে আিাদাভার্ি ো র্ত হর্ি। 

আবম ব ভার্ি  র্োিাভাইোস েড়ার্িা প্রবতর্োি  ের্ত পাবে? 

হাত এিং হাাঁবর্/ াবশ সংক্রান্ত স্বাস্থযবিবি ভার্িাভার্ি কমর্ি র্িা এিং আপবি অসুস্থ ো া অিস্থায় অিযর্দে 
কের্  দেূত্ব িজ্ায় োখাোই কিবশেভাগ ভাইোর্সে বিরুর্ে কসো প্রবতেক্ষা িযিস্থা৷ আপিাে যা  ো উবর্ত: 

 আপিাে হাতগুর্িা সািাি ও পাবি বদর্য় ঘি ঘি িুর্য় বিি, খাওয়াে আর্গ ও পর্ে এিং েয়র্ির্ে 
যাওয়াে পর্ে হাত িুর্য় বিি 

 আপিাে  াবশ ও হাাঁবর্ কের্  োখুি, িযিহৃত টিসুয কির্ি বদি, এিং হাত িুর্য় কিিুি। 

 অসুস্থ হর্ি, অিযর্দে সার্ে সংস্পশে এবড়র্য় র্িিু (র্িা জ্ি কের্  1.5 বমোর্েে কিবশ দেূত্ব িজ্ায় 
োখুি)। 

 সামাবজ্  দেূত্ব িজ্ায় োখাে কক্ষর্ত্র িযবিগত দাবয়ত্ব পািি  রুি। 

িাইর্ে যাওয়া  
যবদ আপবি এ টি িযবিগত িাবড়র্ত োর্ ি, তাহর্ি আপিাে িাগার্ি িা উঠার্ি প্রর্িশ  ো আপিাে জ্িয 
বিোপদ। আপবি যবদ অযাপােে র্মর্ে োর্ ি অেিা ক ার্িা কহার্ের্ি অিস্থাি  র্েি, তাহর্ি আপিাে িাগার্ি 
যাওয়া বিোপদ তর্ি অিযর্দে জ্িয ঝুাঁ ব   মার্ত আপিাে এ টি সাবজ্ে  যাি মাস্ক পো উবর্ত এিং  মি 
িযিহার্েে কযর্ ার্িা জ্ায়গা দ্রুত অবতক্রম  ো উবর্ত। 

আপিাে সার্ে িসিাস ােী অিযর্দে জ্িয পোমশে 
আপিাে সার্ে িসিাস ােী অিযর্দে বিবিন্ন ো াে প্রর্য়াজ্ি কিই যবদ িা তাো উপর্ে উবিবখত বিবিন্ন 
ো াে ক ার্িা এ টি শর্তে ে আওতায় পর্ড়ি। যবদ আপিাে িক্ষণগুর্িা কদখা কদয় এিং  র্োিা ভাইোস আর্ে 
ির্ি সর্েহ হয়, তাহর্ি তাো ঘবিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা িযবি বহর্সর্ি বর্বিত হর্িি এিং তার্দে বিবিন্ন ো াে 
প্রর্য়াজ্ি হর্ি। 

পবেষ্কাে-পবেিন্নতা 
কযর্ ার্িা জ্ীিাণ ুেবড়র্য় পড়া  মার্িাে জ্িয িাে িাে স্পশে  ো পতষ্ঠগুর্িা কযমি দেজ্াে হাতি, িাইর্েে 
সুইর্, োন্নাঘে ও িােরুর্মে জ্ায়গাগুর্িা আপিার্  বিয়বমত পবেষ্কাে  ের্ত হর্ি। গতহস্থািী বডোের্জ্ে িা 
জ্ীিাণিুাশ  বদর্য় পবেষ্কাে  রুি।  

14 বদর্িে বিবিন্নতাে সার্ে মাবির্য় কিয়া 
বিবিন্ন হর্য় ো াো মািবস  র্াপ ও বিেবিে  ােণ হর্ত পার্ে। পোমশেগুর্িাে মর্িয ের্য়র্ে: 

 কেবির্িাি, ইর্মইি িা সামাবজ্  কযাগার্যাগ মািযর্মে সাহার্যয পবেিার্েে সদসয ও িনু্ধর্দে সার্ে 
কযাগার্যাগ োখুি। 

  র্োিাভাইোস সম্পর্ ে  জ্ািিু এিং অিযর্দে সার্ে আর্িার্িা  রুি।  

 অল্প িয়সী কের্ির্মর্য়র্দের্  িয়স-উপর্যাগী ভাষা িযিহাে  র্ে আশ্বস্ত  রুি। 

 সম্ভি হর্ি, খাওয়া ও িযায়ার্মে মত দদিবেি সািােণ রুটিি িজ্ায় োখুি। 

 িাবড় কের্   াজ্  োে িযিস্থা  রুি। 

 আপিাে সন্তার্িে সু্কি  ততে পক্ষর্  ডা র্যার্গ িা ইর্মইর্িে মািযর্ম অযাসাইির্মে িা কহামওয়া ে  বদর্ত 
িিিু। 

 কযসি  াজ্ আপিার্  বশবেি হর্ত সাহাযয  র্ে কসগুর্িা  রুি এিং আপবি সািােণত কযসি  াজ্ 
 োে সুর্যাগ পাি িা কসগুর্িা  োে জ্িয এই বিবিন্নতার্   ার্জ্ িাগাি। 
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আর্ো তেয  
সিেসাম্প্রবত  পোমশে, তেয ও বের্সার্সেে জ্িয, www.health.gov.au ওর্য়িসাইে কদখুি  

1800 020 080 িম্বর্ে জ্াতীয়  র্োিাভাইোস কহল্প িাইর্ি কিাি  রুি। এটি বদর্ি 24 ঘণ্টা, সপ্তার্হ সাত 
বদি র্াি ুোর্ । আপিাে অিুিাদ িা কদাভাষী পবের্ষিাে প্রর্য়াজ্ি হর্ি, 131 450 িম্বর্ে কিাি  রুি।   

আপিাে কেে িা অঞ্চর্িে জ্িস্বাস্থয সংস্থাে কিাি িম্বে www.health.gov.au/state-territory-contacts 
ওর্য়িসাইর্ে পাওয়া যার্ি 

আপিাে স্বার্স্থযে বিষর্য় উর্েগ ো র্ি, আপিাে ডািার্েে সার্ে  ো িিিু। 

http://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments

