
COVID-19 (কররোনোভোইরোস) এর অনুপস্থিস্থি: 

স্থপিোমোিো / িত্ত্বোবধোয়করের জনয একটি 

কুইক গোইড

1

স্থক কররি হরব যস্থে… যয পেরেপ গ্রহণ করো প্ররয়োজন স্থিেো ও চোইল্ডরকয়োর এ

স্থিরর যোওয়ো

…আমোর 

সন্তোরনর মরধয

COVID-19 

(কররোনভোইরোস) এর 

লেণ ররয়রে*

• শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার সেট িংকে 

উপশিত হওয়া উশচত নয়

• শিশুট র এেট  পরীক্ষা েরাকনা

উশচত

• পরীক্ষার ফলাফকলর জনয অকপক্ষা 

েরার েময় পুকরা পশরবারকে সেলফ-

আইকোকল  হকত হয়

• পরীক্ষার ফলাফল েম্পকেে অশবলকে 

শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার সেট িংকে 

অবশহত েরুন

…যখন স্থিশুর পরীেোর 

িলোিল যনস্থিবোচক হয় 

িতেমকত তারা শিক্ষা / 

চাইল্ডকেয়ার এ শফকর আোর 

আকে 48 ঘন্টা সেন জ্বরমুক্ত 

থাকে এবিং েুি সবাধ েকর

…আমোর স্থিশু 

COVID-19 

(কররোনোভোইরো

স) এর জনয 

পরীেোর 

িলোিল ইস্থিবোচক 

হরয়রে

• শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার সেট িংকে 

উপশিত হওয়া উশচত নয়

• লক্ষণগুশল* শুরু হওয়ার সথকে

েমপকক্ষ 10 শিকনর জনয শিশুকে

সেলফ-আইকোকল  এ থােকত হয় 

(বা লক্ষণ না থােকল পরীক্ষার শিন 

সথকে)

• পরীক্ষার ফলাফল েম্পকেে অশবলকে 

শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার সেট িংেকে 

অবশহত েরুন 

• েখন সথকে লক্ষণগুশল শুরু হয় (বা 

লক্ষণ না থােকল পরীক্ষার শিন 

সথকে) তখন সথকে 14 শিকনর পুকরা

পশরবারকে সেলফ-আইকোকল  এ 

থােকত হয় - এমনশে েশি োকরা এই 
14 শিকনর মকধয পরীক্ষার ফলাফল 
সনশতবাচে হকলও

…10 স্থেন পরর, যখন 

স্থিশুটি সুি যবোধ করর এবং 

কমপরে 48 ঘন্টো ধরর 

জ্বরমুক্ত থোরক

েশি তাকির োশি থাকে বা েন্ধ / 

স্বাি নষ্ট হকয় োয় তবুও তারা 10 

শিন পকর শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার 

এ শফকর আেকত পাকর। 

এেবাকর েিংক্রমণট  সিষ হকয় 

োওয়ার পকরও এই লক্ষণগুশল 

সবি েকয়ে েপ্তাহ ধকর চলকত 

পাকর।

…আমোর 

পস্থরবোররর 

কোররো 

একজরনর 

মরধয COVID-19 

(কররোনভোইরোস) এর 

লেণ ররয়রে*

• শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার সেট িংকে 

উপশিত হওয়া উশচত নয়

• পশরবাকরর েিকেযর োর লক্ষণ আকে 

তার এেট  পরীক্ষা েরা উশচত

• পরীক্ষার ফলাফকলর জনয অকপক্ষা 

েরার েময় পুকরা পশরবারকে সেলফ-

আইকোকল  হকত হয়

• পরীক্ষার ফলাফল েম্পকেে অশবলকে 

শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার সেট িংেকে 

অবশহত েরুন

…যখন পস্থরবোররর সেরসযর 

পরীেোর িলোিল 

যনস্থিবোচক হয়, এবং স্থিশুর 

মরধয COVID- 19 এর 

লেণ* নো থোরক

…আমোর 

পস্থরবোররর 

কোররোর মরধয

COVID-19 

(কররোনভোইরোস) এর 

পরীেোর িলোিল 

ইস্থিবোচক হরয়রে

• শিশুর সেট িং এ উপশিত হওয়া উশচত 

নয়

• েখন সথকে লক্ষণগুশল শুরু হয় (বা 

লক্ষণ না থােকল পরীক্ষার শিন 

সথকে) তখন সথকে 14 শিকনর পুকরা

পশরবারকে সেলফ-আইকোকল  এ 

থােকত হয় - এমনশে েশি োকরা এই 
14 শিকনর মকধয পরীক্ষার ফলাফল 
সনশতবাচে হকলও

…যখন স্থিশুটি 14 স্থেরনর 

যসলি-আইরসোরলিন 

সম্পন্ন করররে, এমনস্থক 14

স্থেরনর মরধয যস্থে িোরের 

পরীেোর িলোিল 

যনস্থিবোচক হরলও



স্থক কররি হরব যস্থে… যয পেরেপ গ্রহণ করো প্ররয়োজন স্থিেো ও চোইল্ডরকয়োর এ

স্থিরর যোওয়ো

…এনএইচএস 

যিস্ট এবং 

যেস আমোর 

স্থিশুরক 

COVID-19 

(কররোনোভোইরোস) আরে

এমন কোররোর সোরথ 

"ঘস্থনষ্ঠ যযোগোরযোগ" 

স্থহসোরব স্থচস্থিি করররে

• শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার সেট িংকে 

উপশিত হওয়া উশচত নয়

• 14 শিকনর জনয শিশু সেলফ 

আইেকল  এ থােকব (এনএইচএে 

স স্ট এবিং সেে দ্বারা পরামি ে সিওয়া 

হয়) – এমনশে 14 শিকনর মকধয েশি

তাকির পরীক্ষার ফলাফল সনশতবাচে 

হকলও

• পশরবাকরর অনযানয েিেযকির সেলফ 

আইেকল  এ োওয়ার িরোর সনই, 

েশি না তাকির খুব 'ঘশনষ্ঠ সোোকোে' 

থাকে

…যখন স্থিশুটি যসই 14

স্থেরনর যসলি-

আইরসোরলিন সম্পন্ন 

করররে, এমনস্থক 14 স্থেরনর 

মরধয যস্থে িোরের পরীেোর 

িলোিল যনস্থিবোচক হয়

…আমরো / 

আমোর স্থিশু 

যবস্থিরয়স্থে 

এবং 

যকোয়োরোন্টোইরনর 

সময়কোরলর অংি 

স্থহসোরব যসলি 

আইসরলি হরি 

হরয়স্থেল

• সময়াকির মকধয অননুকমাশিত েুট  

সনকবন না

• ভ্রমকণর জনয বুশেিংকয়র েময়

সোয়ারান্টাইকনর প্রকয়াজনীয়তা এবিং 

এফশেও পরামি ে শবকবচনা েরুন

• উপশিশতর নীশত অনুোয়ী শিক্ষা / 

চাইল্ডকেয়ার সেট িংকে তথয েরবরাহ 

েরুন

এমন গন্তবয যথরক স্থিররেন যযখোরন 

যকোয়োরোনিোইন প্ররয়োজন:

• শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার সেট িংকে 

উপশিত হওয়া উশচত নয়

• 14 শিকনর জনয পুকরা পশরবার সেলফ 

আইেকল  এ থােকব – এমনশে 14

শিকনর মকধয েশি তাকির পরীক্ষার 

ফলাফল সনশতবাচে হকলও

…যখন স্থিশুর জনয 14

স্থেরনর যকোয়োরোন্টোইরনর 

যময়োে যিষ হরয় যোয়,

এমনস্থক 14 স্থেরনর মরধয

যস্থে িোরের পরীেোর 

িলোিল যনস্থিবোচক হরলও

…আমরো 

একটি 

স্থচস্থকিস্ো / 

অস্থিস্থসয়োল 

উিস্ যথরক পরোমি শ

যপরয়স্থে যয আমোর 

স্থিশুরক অবিযই 

প্রস্থিহি করো শুরু 

কররি হরব

• শিক্ষা / চাইল্ডকেয়ার সেট িংকে 

উপশিত হওয়া উশচত নয়

• অযাক নকেন্স অশফোর / পযাকস্টারাল 

িল দ্বারা পরামি ে অনুোয়ী সু্ককল 

সোোকোে েরুন

• শিশুকে ততক্ষণ প্রশতহত েরা উশচত 

েতক্ষণ না আপনাকে জানাকনা হয় 

সে শবশধশনকষধ প্রতযাহার েরা হকয়কে 

এবিং শেল্ল্ডিং েরা আবার সথকম আকে

…যখন স্থিেো / 

চোইল্ডরকয়োর যসটিং /

অনযোনয সংিোগুস্থল

আপনোরক জোনোয় যয 

স্থবস্থধস্থনরষধ প্রিযোহোর করো 

হরয়রে এবং আপনোর স্থিশু 

আবোর যসটিং এ স্থিরর 

আসরি পোরর

….COVID -19 

(কররোনোভোইরো

স) এর জনয 

যক পরীেো 

করো উস্থচৎ িো স্থনরয় 

আস্থম স্থনশ্চিি নই

• লক্ষণেুক্ত* বযল্ক্তকিরই শুধুমাত্র 

এেট  পরীক্ষা েরা িরোর

• লক্ষণশবহীন সলােকির পরীক্ষা

সিওয়ার পরামি ে সিওয়া হয় না, 

এমনশে েশি তাকির পরীক্ষার 

ফালফল ইশতবাচে এমন সোন 

বযল্ক্তর োকথ ‘ঘশনষ্ঠ সোোকোে’ থাকে

…উপররর িিশগুস্থল যখন 

আপনোর পস্থরস্থিস্থির সোরথ 

স্থমরল যোয়

উচ্চ িোপমোত্রো; নিুন ক্রমোগি কোস্থি; গন্ধ বো স্বোরের যেরত্র আপনোর অনুভূস্থিরি েস্থি বো পস্থরবিশরনর 

যযরকোন একটি লেরণর মরধয থোকরি পোরর। 

আপনোর পস্থরবোররর কোররোর মরধয যস্থে লেণ থোরক, nhs.uk/coronavirus

এ স্থবনোমূরলয COVID-19 যিস্ট বুক করুন বো 119 এ কল করুন
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