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কর োনো ভোই োস মহোমো ী  সময় GOSH-এ ভর্তি : র্িশু, 
র্করিো -তরুণ এবং পর্ বো গুর ো  জরনে তথ্েোব ী 
আম ো বুর্ি যে, আপর্ন হয়রতো কর োনোভোই োস – েো কর্ভড-১৯ (COVID-19) নোরমও পর্ র্িত। যেইট ও মন্ড স্ট্রীট হোসপোতো  
(GOSH) হরত প্রকোর্িত এই তথ্ে িীটটি আপনো  র্িশুরক যকোন একটি প্রর্িয়ো, যটস্ট অথ্বো অপোর িরন  জনে েখন GOSH-এ ভর্তি  

ক োরনো হয় তখন আপর্ন র্ক আিো ক রবন তো  বেোখেো বণিনো থ্োরক। দয়ো কর  এটো পড়ো  পোিোপোর্ি gosh.nhs.uk/covid-19-

FAQ র্ ংরক পর্ বোর   জনে আমোরদ  সোধো ণ প্রোয়ই র্জজ্ঞোর্সত প্রশ্নগুর ো পড়ুন। আপর্ন gosh.nhs.uk/coronavirus-hub র্ ংরক 

আমোরদ  যকোর্ভড-19 ইনফ রমিন হোরব সবিরিষ খব , তথ্ে এবং র্ রসোসিও পোরবন।      
যখন আপনন GOSH-এ আসেন তখন আপনন পনিনিনত একটু 
অনযিকম দেখসত পাসেন। আমিা GOSH-এ নিশু, তরুণ, পনিোি 
এেং স্টাফসেি যতটা েম্ভে ননিাপে িাখসত অনতনিক্ত েুিক্ষা 

েযেিা প্রেতত ন কসিনি। আমিা েেেময় দযভাসে কসি থানক 

দেভাসে এখসনা আমিা উচ্চমাসনি দকয়াি প্রোন কিনি।  
েেতসিষ ননসেত নিকাটিি প্রনতনিয়া অনুোসি নেষয়গুনি পনিেতত ন হসত 
পাসি, তসে আপনাি েন্তাসনি ভনতত ো পদ্ধনতসত যনে দকান েড় 
পনিেতত ন ঘসট থাসক তসে আমিা েে েময় আপনাি োসথ 
দযাগাসযাগ েজায় িাখে।   

আপনাি েন্তান ো পনিোসিি দকান েেসেযি কসিানা ভাইিাসেি 

িক্ষণ থাসক তসে েয়া কসি GOSH-এ আেসেন না। জরুনি 
নিনকৎো েংিান্ত পিামসিতি জনয https://www.nhs.uk-এ 

অনিাইন এনএইিএে 111 পনিসষোটিসত দযাগাসযাগ করুন। 
আমাসেিসক অেনহত কিাি জনয আমাসেি কি করুন যাসত কসি 
আমিা আপনাি অযাপসয়ন্টসমন্ট পুনঃননর্তািণ কিসত পানি এেং 

পিামিত এেং েহায়তা প্রোন কিসত পানি।  
আপনন যনে আপনাি েন্তাসনি েযাপাসি উনিগ্ন থাসকন ো তাসেি 
জীেন ঝুুঁ নকি মসর্য িসয়সি েসি মসন কসিন তসে আপনাসক 999 
নম্বসি কি কিা উনিত ো আপনাি িানীয় এএন্ডই ো জরুনি 
দকয়াি দেন্টাসি যাওয়া উনিত দযমনটি আপনন োর্ািণত কসি 

থাসকন।   

আপনো  সন্তোরন  ভর্তি   এক যথ্রক র্তন 

র্দন পরূবি  

দয েকি নিশু এেং যুেকিা িাতভি থাকাি জনয ো এক নেসনি 
দক্ষসে নননেতষ্ট পদ্ধনতগুনিি কািসণ, তাসেিসক ভনতত -পূেত 

অযাসেেসমসন্টি জনয হােপাতাসি আেসত হসে। এটি আপনাি 

েন্তাসনি পদ্ধনতি নতন নেন পূেত পযতন্ত হসত পাসি।  
অযাসেেসমন্ট কখন হসে এেং োক্ষাসতি েযেিা কিা হসে দে 
েযাপাসি আপনাসক জানাসনাি জনয আমিা আপনাি োসথ আসগই 

দযাগাসযাগ কিে। দযখাসনই েম্ভে, আমিা এটিসক আপনাি েন্তাসনি 
প্রসয়াজনীয় দয দকান অনযানয প্রাক-ভনতত অযাসেেসমন্ট পিীক্ষাি 
োসথ েংযুক্ত কিে, উোহিণস্বরূপ, িক্ত ো প্রস্রাসেি নমুনা 

দনওয়া। 
এই অযাসেেসমসন্টি মসর্য আপনাি নিশুসক নাক ো গিা দথসক 
দেষ্মাি নমুনা গ্রহণ কসি কসিানভাইিাে েম্পসকত  দটস্ট কিা 

অন্তভুত ক্ত থাকসে। আপনাি ভনতত ি আসগ পিীক্ষা কিাি অথত এটা 
দোঝাসে দয যনে পিেতী দকান পেসক্ষসপি প্রসয়াজন হয় তসে 
আপনাি োসথ দযাগাসযাসগি জনয দটসস্টি ফিাফিগুনি আমাসেি 

িযাে দথসক েময়মত নফসি আেসত পাসি। এই দটসস্ট নক জনড়ত 
থাকসে দে েম্পসকত  আসিা তসথযি জনয আপনন 

gosh.nhs.uk/covid-19-testing নিংসক দযসত পাসিন।  
 

যনে আপনাি নিশুটি কসিানা ভাইিাে দটসস্ট পনজটিভ আসে এেং এটি 
কিা ননিাপে হয় তসে আমিা তাসেি ভনতত ি পিেতী তানিসখি জনয 

পুনঃেূিী কিে। দটস্ট কিাসনাি েযাপাসি যনে আপনাি দকান উসিগ 
থাসক তসে েয়া কসি আপনাি নিননকাি টিসমি োসথ দযাগাসযাগ 

করুন। 
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আপনাি োক্ষাসতি পূসেত আমিা আপনাসক gosh.nhs.uk/staysafe 
নিংসক আমাসেি পনিোি-োন্ধে অযাননসমিনটি দেখাি পিামিত নেই 
যাসত যখন আপনন GOSH-এ আেসেন তখন ভাইিাে িনড়সয় পড়া 

েন্ধ কিসত আপনন দকান িািটি মূি নেষয় কিসে তা শুনসত পাসিন। 
এটা জাতীয় ননসেতিনাি োসথ নমি দিসখ আপনন যখন হােপাতাসি 

অেিান কিসেন তখন মুসখ কভাি পনির্ান অন্তভুত ক্ত কসি। আপনন 
gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ নিংসক নগসয় আমিা দিাগী, পনিোি 
এেং স্টাফসেি েুিক্ষাি জনয কী কিনি দে েম্পসকত  আসিা অসনক 

নকিু পড়সত পাসিন। 
আপনাি প্রাক-ভনতত অযাসেেসমসন্টি পি আপনন যনে োোয় নফসি 
আসেন তসে আপনন ো আপনাি পনিোিসক আপনাি পনিোসিি 
োইসিি দিাসকি োসথ দযাগাসযাগ েীমােদ্ধ কিা উনিত 
(উোহিণস্বরূপ িনপং দেন্টািগুনিি মসতা জনাকীণত অঞ্চিগুনি 
এড়াসনা উনিত) যতক্ষণ না আপনাি েন্তাসনি ভনতত ি জনয 
GOSH-এ নফসি আোি েময় না আসে। যাইসহাক, আপনাি 
েন্তাসনি সু্কসি যাওয়া িানিসয় যাওয়া উনিত। এটি হােপাতাসি 
দকানভড-19-এি েংিমসণি ঝুুঁ নক হ্রাে কিসত েহায়তা কিসে।  

ভনতত ি আসগি নেন আমিা আপনাসক এেং আপনাি েন্তাসনি 
(এেং আপনাি পনিোসিি অনয েোই)  কসিানা ভাইিাে েম্পনকত ত 
দকান িক্ষণ দেখা যাসে না তা পিীক্ষা কিাি জনয আপনাসক কি 

কিে। আমিা আপনাসক নমুনাি ফিাফি এেং দেই োসথ থাকাি 

জনয আসিা নকিু ননসেতিনা প্রোন কিে। েয়া কসি নননিত করুন দয 
আমাসেি ননকট ফাইসি েঠিক দটনিসফান নম্বি িসয়সি।  

GOSH-এ ঘুর  যবড়োরনো 
যনে আপনাি েন্তান GOSH-এ োিািাত অথো তাি দিসয়ও 
দেনি েময় অেিান কসি তসে একই পনিোসিি েেেয ো োসপাটত  
োেি (দয েকি েযনক্তসেি োসথ পনিোসিি ঘননষ্ঠ িািীনিক 
দযাগাসযাগ িসয়সি) দথসক েসেতাচ্চ েইু জন নপতা-মাতা অথো 
দকয়ািাি োক্ষাৎ করতে পারতেন নকন্তু এটি অেিযই একোসি হসত 
হসে এেং আপনন দকান এক নেসনি মসর্য অেিেেি নাও কিসত 
পাসিন।       

েভুত াগযিসম দকান ভাই-দোন এই মুহুসতত  দেখসত কিসত পািসে না। 
আপনাি যনে অনয নিশু থাসক তসে েয়া কসি অনয দকান 
প্রাপ্তেয়স্কসক তাসেি দেখাসিানা কিাি েযেিা করুন - যনে এটি 
েমেযা হসে মসন হয় তসে অনুগ্রহ কসি এডনমিন্স দকা-

অনডত সনটসিি োসথ দযাগাসযাগ করুন। 
যনে আপনাি নিশুটিসক এক েপ্তাসহি দেনি েময় GOSH-এ 
অেিান কিসত হয় তসে আপনন নকিুটা নেশ্রাম ননসত পািসিন তা 
নননিত কিসত আপনন োত নেসনি পসি আপনাি োসথ অনয 

দকান দকয়ািািসক মসনানীত কিসত পাসিন। এটা কীভাসে কাজ 

কিসে এেং মসনানীত দকয়ািািসক কী জানসত হসে তা অেগত 

কিসত আপনাি নিননকাি টিসমি োসথ কথা েিুন। 

আমিা আপনাসক GOSH-এ ভ্রমণ কিাি দক্ষসে ননসজি গাড়ী 

েযেহাি কিাি পিামিত দেে। আপনন পানকত ং েম্পনকত ত তথয দপসত 
gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travelling-gosh)নিংসক প্রসেি 

করুন।   
আপনন যনে হােপাতাসিি পনিেহন েযেহাি কিাি দযাগয হন তসে 
আপনন এটিি েযেিা কিসত এডনমিন্স দকা-অনডত সনটসিি োসথ 

কথা েিসত পাসিন। হােপাতাসিি পনিেহন েংিান্ত আসিা তথয 
আপনন gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travelling-gosh নিংসক 

যান।   
যনে েম্ভে হয় তসে আমিা গণপনিেহন এড়াসনাি পিামিত দেই 

তসে েুঝসত পানি দয এটি কসয়কটি পনিোসিি পসক্ষ কঠিন হসে। 
আপনন যনে পােনিক ট্রান্সসপাসটত  ভ্রমণ কসিন তসে আপনাি এেং 
আপনাি েন্তানসক (যনে তািা েক্ষম হন) জাতীয় ননসেতিনাি 

োসথ োমঞ্জেয দিসখ একটি মুখ কভাি েযেহাি কিসত হসে। যনে 
আপনাি GOSH-এ ভ্রমণ েংিান্ত দকান প্রশ্ন ো উসিগ থাসক তসে 

অনুগ্রহ কসি এডনমিন্স দকা-অনডত সনটসিি োসথ দযাগাসযাগ করুন। 

েখন আপর্ন GOSH-এ যপ ৌঁছরবন তখন 

প্রর্ান প্রসেিিািটি যথািীনত উনু্মক্ত থাসক, যখন অক্টাভ েটনাি 

উইংসয়ি প্রসেি িািটি েময় হ্রাে েহ দখািা থাসক। আপনন আসগি 

দিসয় নকিুটা নভন্ন দেখসত পািসেন। প্রসতযকসক ননিাপে েিূসে 
িাখসত েহায়তা কিাি জনয ওসয়টিং এনিয়া দথসক স্টািনফি দলাি 
নস্টকাসিি দি-আউট দথসক েোইসক েুিনক্ষত িাখসত আমিা 

GOSH-এ প্রিুি েযেিা গ্রহণ কসিনি।  
আমাসেি GOSH-এি গাইডগুনি এখসনা আপনাসক অভযথতনা 
জানাসত এেং নেকননসেতিনা দেওয়াি জনয প্রর্ান অভযথতনা অঞ্চসি 
অেনিত িসয়সি – তাসেিসক দপসত হিুে দপাসিা িাটত গুনি েন্ধান 

করুন।   

োম্প্রনতক জাতীয় ননসেত নিকা অনুযায়ী, আমিা আপনাসক এেং 
আপনাি েন্তানসক অনুসিার্ কিে আপনাি হাত পনিষ্কাি কিাি 
জনয দজি েযাননটাইজাি েযেহাি কিসত এেং আপনন যখন 
GOSH-এ অেিান কিসেন তখন আপনািা েজুসনই দফে মাস্ক 
(মুখমন্ডসিি মুসখাি) পনির্ান কিসেন। আমিা আপনাি এেং 
আপনাি েন্তাসনি আগমসনি েময় োনজত কযাি দফে মাস্ক েিেিাহ 
কিে। আপনন যনে েযনক্তগত দফে কভানিং পসি থাসকন তাহসি 
আপনাি হাত জীোণুমুক্ত কিাি আসগ আপনাসক এটি অপোিণ 
কিসত েিা হসে। নকভাসে দফে মাস্ক নকভাসে িাখসত হসে এেং 

ইহা নকভাসে পনির্ান কিসত হসে আমিা তা েযাখযা কিে।  ফেস 

http://www.gosh.nhs.uk/staysafe
http://www.gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ
http://www.gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travelling-gosh
http://www.gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travelling-gosh
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মাস্ক দিতে আপনার নাক, মুখমন্ডল এেং থুেদন আেৃে করা 
গুরুত্বপূর্ণ এেং ইহা পদরধান করা অথো আপনার ঘাতে ঝুতল 
থাকা অেস্থাে স্পর্ণ করতেন না।    

দযখাসন েম্ভে দেখাসন স্টাফ, দিাগী এেং পনিোিগণসক 2 নমটাি 
ননিাপে েরুুে েজায় িাখাি পিামিতও প্রেন কিনি, স্বািযনেনর্ 
দমসন ভািভাসে হাত দর্ৌত কিা এেং জীোণুি েংিমণ েন্ধ 

কিসত হাত মুখমন্ডি স্পিত কিা এড়াসনাি পিামিত প্রোন কিনি।     

েয়া কসি আপনাি ভনতত অথো অযাসেেসমসন্টি েমসয়ি েি নমননট 
আসগ উপনিত হসেন না- যনে আপনন খুেই আসগ িসি আসেন 
তসে আমিা আপনাসক হােপাতাসিি োইসি অেিান কিাি কথা 
েিে যাসত কসি আমাসেি ওসয়টিং রুসম (প্রনতক্ষািয়) দেনি ভীড় 

না হয়। আমাসেি স্টাফিা প্রনতক্ষািসয়ি এিাকাগুসিাসত েতকত  েনৃষ্ট 
িাখসে এেং যনে েোইসক ননিাপসে িাখসত জটিিতা দেখা দেয় 

তসে আপনাসক োইসি অসপক্ষা কিাি কথা েিসত পাসি। আমিা 
আপনাি েতত মান দমাোইি দফান নম্বিটি দিক কিে এেং ভনতত  

ো অযাসেেসমসন্টি জনয আপনাসক েময়মসতা কি কিে।     

ওয়োরডি  দদনর্িন জীবন 

যখন আপনন ওয়াসডত  দপৌুঁিসেন তখন আমিা আপনাি েন্তানসক 
যথািীনত ওয়াসডত  উঠাে, তাসেিসক তাসেি দেসড ননসয় িাখে এেং 

নকিু ভনতত পিীক্ষা কিে। আপনাি নােত নেনভন্ন র্িসণি েযনক্তগত 
েুিক্ষামূিক েিঞ্জাম (নপনপই)দযমন একটি এসপ্রান, গ্লাভস্ এেং দফে 

মাস্ক পনির্ান কিসত পাসিন। দকান র্িসণি দিক প্রসয়াজন তাি উপি 
ননভত ি কসি তািা মুসখািও পনির্ান কিসত পাসি। এটি আমাসেিসক 
েংিমসণি নেস্তাি হ্রাে কিসত, স্টাফ, দিাগী এেং পনিোসিি 

েেেযসেি েুিনক্ষত িাখসত েহায়তা কসি। 
আপনাি েন্তানসক যনে হােপাতাসিি অনযানয অঞ্চসি দযসত হয়, 

উোহিণস্বরূপ, স্কযাসনি জনয দিনডওিনজ, আমিা এটাি েযেিা কিে। 
অনযথায়, েয়া কসি হােপাতাসিি আসিপাসি ঘুিাঘুনি কিসেন অথো 

অনয ওয়াডত গুনি যাসেন না।  
আমাসেি স্টাফিা অসপক্ষাি প্রনতক্ষািসয়ি এিাকাগুসিাসত েতকত  নজি 
িাখসে এেং েোইসক ননিাপসে েিুে েজায় িাখা যনে কঠিন হসয় 

পসড় তসে আপনাসক োইসি অসপক্ষা কিসত েিসত পাসিন।  

আপনন যখন আপনাি েন্তাসনি নেিানাি জায়গা ো কক্ষ দিসড় যাসেন 

তখন আমিা আপনাসক পিাি জনয একটি মাস্ক প্রোন কিে। েেতসিষ 
জাতীয় নেকননসেতিনাি োসথ োমঞ্জেয দিসখ প্রসতযসকিই হােপাতাসিি 

অভযন্তসি মুখ কভাি ো মাস্ক পনির্ান কিা উনিত।  
আপনন যখন মাস্কটি েনিসয় দফসিসেন তখন আপনাসক এটা 
পনিহাসিি পথ েযেহাি কসি তা খুসি দফিা উনিত, এটি ওসিঞ্জ 
নিননকাি নেসন দফসি দেওয়া উনিত এেং আপনাি হাত দর্ৌত 

অথো েযাননটাইজ কিা উনিত।  

েয়া কসি আপনাি মাস্কটি োনড়সত িাখসেন না। এগুনি দকেি 
হােপাতাসি েযেহাসিি জনয এেং েংিমসণি নেস্তাি কমাসত 
েহায়তা কিাি জনয GOSH তযাগ কিাি আসগ তা ননষ্পনি কিা 

উনিত। 
পর্ দিিন ক ো 

দকানভড-19 মহামািী িিাকািীন েমসয় েতকত তা নহসেসে আমিা 

হােপাতাসি নভনজটিসেি আগমন েীমােদ্ধ কিনি। যনেও আমিা 
েুঝসত পািনি দয এই েযেিাগুনি পনিোসিি পসক্ষ কঠিন, তািা 
আপনাসক, আপনাি নিশুসক এেং অনয েোইসক GOSH-এ 
ননিাপসে দিসখ েংিমসণি ঝুুঁ নক হ্রাে কিসত আমাসেিসক েহায়তা 

কিসি।  
যনে আপনাি েন্তান োিািাত ো তাি দেিী েময় র্সি GOSH-
এ অেিান কসি তাহসি একই পনিোসিি েুইজন েযনক্ত একোসি 
আেসত পািসে এেং দকান একনেসনি মসর্য অেিেেি নাও হসত 
পাসি। েভুত াগযেিত, ভাই-দোনিা হােপাতাসি দযসত পািসে না। 

যনে আপনাি নিশুটিসক এক েপ্তাসহি দেনি েময় GOSH-এ 
অেিান কিসত হয় তসে আপনন নকিুটা নেশ্রাম ননসত পািসিন তা 
নননিত কিসত আপনন োত নেসনি পসি আপনাি োসথ অনয 

দকান দকয়ািািসক মসনানীত কিসত পাসিন। এটা কীভাসে কাজ 
কিসে এেং মসনানীত দকয়ািািসক কী জানসত হসে তা অেগত 

কিসত আপনাি নিননকাি টিসমি োসথ কথা েিুন। 
ওয়োডি  র্করিন, খোবো  এবং পোনীয় 

আমাসেি ওয়াডত  িান্নাঘিগুনি এখন দখািা িসয়সি তাই আপনন 
যথািীনত ননসজ ননসজই গিম পানীয় এেং জিখাোি ততনি কিসত 
পাসিন। অনুগ্রহ কসি এই েে এিাকাি োইনসোসডত ি নেসক দখয়াি 
িাখুন যা েেসিসয় োম্প্রনতক ননসেত নিকা উসেখ কিসে, যাি মসর্য 
িসয়সি দফে মাস্ক পিা অেযাহত িাখা, একই েমসয় িান্নাঘি 
েযেহাি কিাি দক্ষসে মানুসষি েংখযা েীনমত কিা এেং দযখাসন 
েম্ভে দেখাসন ২ নমটাি েসূি িাখাি কথা স্মিণ কিা। 

আপনাি েন্তাসনি জনয প্রসতযক েকাসি প্রাতঃিাসিি নেনিয়াি 
(খােযিেয) এেং দটাস্ট উপিব্ধ থাকসে এেং তািা আমাসেি দমনু 

দথসক পসিি নেসনি জনয খাোি অডত াি কিসত েক্ষম হসে।  

যখ ো  জোয়গো 

আমিা দখিাি দক্ষেগুনি েন্ধ কিাি নেদ্ধান্ত ননসয়নি তসে দিাগীিা 
এখসনা দে পনিসষোনে অযাসেে কিসত পাসি এমন নেনভন্ন উপায় 

িসয়সি। দিাগীসেি এেং তাসেি দকয়ািািসেি জনয তাসেি ননজস্ব 
কসক্ষ অথো দে-দত েযেহাি কিাি জনয দে টিমটি নেিযুক্ত 
েযাগগুনিসত েুিনক্ষত একক েযেহাসিি কারুনিল্প েহ কমতকাসন্ডি 
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পযাক প্রস্তুত কসিসি। নেভ্রানন্তি জনয দে দস্পিানিস্ট-এি েহায়তা 

পাওয়া যাসে পািাপানি মসনামুগ্ধকি েংসেেনিীি দখিনাও িসয়সি।  
যনে আপনাি আমাসেি দে টিসমি েহায়তাি মসর্য নকভাসে প্রসেি 
কিা যাসে দে েযাপাসি দকান প্রশ্ন থাসক তসে েয়া কসি ওয়াসডত ি 
দখিাি ঘসিি েিজায় োইনটি দিক করুন, আপনাি ওয়াসডত ি দে 
দস্পিানিস্ট-এি োসথ কথা েিুন অথো োনয়েপ্রাপ্ত নােত নজজ্ঞাো 

করুন।আপননgosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-
information-hub/covid-19-resources-families নিংসক দে 
টিসমি প্রস্তানেত কমতকান্ডগুসিা েহ আপনন পনিোসিি জনয 

অনিাইন নিসোেতগুনি েন্ধান কিসত পাসিন।  
অপোর িন, প ীক্ষো বো পদ্ধর্ত সম্পন্ন ক ো 

এগুনি স্বাভানেক উপাসয় েম্পন্ন কিা হসে তসে আমাসেি স্টাফিা 
অনতনিক্ত প্রনতিক্ষামূিক েিঞ্জাম পনির্ান কিসত পাসি।  

আপনন এখসনা আপনাি েন্তাসনি োসথ নননেড় পনিিযতা কসক্ষ দযসত 
পািসেন নকন্তু তািপি িসি যাসেন। আপনন যখন আপনাি োচ্চাি 
নেিানাি জায়গা দথসক েসূি থাসকন তখন েয়া কসি েেেময় 
আপনাি দফে মাস্ক পরুন। 

পসি নিকভানি স্টাফ আপনাি েন্তানসক ওয়াসডত  নফনিসয় আনসে 
যত তাড়াতানড় তািা দজসগ উঠসে এেং ননিাপসে নফনিসয় আনা 
যাসে। 

দিখাি অক্ষমতা ো উসিগ অথো আসিাগয িাসভি জনয দেনি 
েময় িাগাি কািসণ নকিু নিশুি অনতনিক্ত েহায়তাি প্রসয়াজন 
হসত পাসি, তাই এই েীনমত পনিনিনতসত আসিাগযিাসভি এিাকায় 

আমিা  একজন নপতামাতা ো পনিিযতাকািীসক েহায়তা প্রোন 
কিসত পানি। যনে এটা আপনাি েন্তাসনি দক্ষসে প্রসযাজয হয় তাহসি 
অনুগ্রহ কসি আসগ দথসকই ওয়াডত  স্টাফসেি োসথ কথা েিুন। 

আোি, দেখাসন যাওয়া এেং নফসি আো তািাড়া আসিাগযিাসভি 
এিাকায় অেিানকাসি েে েময়  েয়া কসি আপনাি োনজত কযাি 

দফে মাস্ক পনির্ান করুন। 

আমাসেি অপাসিটিং নথসয়টাি এেং স্কযাননং রুমগুনি নেসন দেি 
কসয়কোি ভািভাসে পনিষ্কাি কিা হয় এেং ট্রনি এেং 
দিয়ািগুনিি মসতা েকি িক্ত পৃষ্ঠগুনি প্রসতযক দিাগী  মসর্য 

পনিষ্কাি কনিয়া দফিা।   

কর োনো ভোই োরস  জনে পনু োয় যটস্ট ক ো 

আপনাি নিশুি মসর্য যনে শ্বােকসষ্টি দকান িক্ষসণি নেকাি ঘসট 
ো জ্বি হয় তসে আমিা তাসেি দকানভড-19 এেং অনযানয 

শ্বােযসেি ভাইিাসেি জনয পুনিায় দটস্ট কিে।  

হোসপোতোর  থ্োকো সমোপ্ত ক ো  প  বোসোয় 

েোওয়ো  
আমিা ননয়নমতভাসে GOSH-এ থাকাি পসি আপনাি েন্তানসক 
োনড়সত কীভাসে নডেিাজত  কিা হসে দে েযাপাসি পনিকল্পনা কিা 

অেযাহত িাখে। আমিা নননিত কিে দয আপনাসক আপনাি োড়ীসত 

দয দকান অনতনিক্ত েহায়তা উপিব্ধ কিাসনা যায়।  
আমিা আপনাসক েিকািী পনিেহন েযেহাি না কসি েিং আপনাসক  
ননসয় আেসত এেং োনড়সত ননসয় দযসত গানড় েযেহাি কিসত পিন্দ 

কিে। যনে আপনন োনড়সত যাওয়াি জনয হােপাতাসিি পনিেহন 

দযাগয হন তসে আমিা তা আপনাি জনয েযেিা কিে।  
আপনাি নিশুসক োনড়সত ননসয় যাওয়াি জনয যনে ঔষুসর্ি প্রসয়াজন 
হয় তসে আমিা এগুনি ফামতানে দথসক েংগ্রহ কিে এেং আপনাি 

কাসি ওয়াসডত  ননসয় আেে। আপনন ঔষর্গুসিা কখন দেসেন এেং 
প্রসয়াজসন কীভাসে আপনাি পনিোনিক নিনকৎেসকি (নজনপ) ননকট 
দথসক আসিা েিেিাসহি েযেিা কিসেন তা আপনাসক দোঝাি 

নেষয়টা আমিা নননিত কিে। আমিা আপনাসক আমাসেি নডেিাসজত ি 
োিাংসিি একটি অনুনিনপ দেে এেং এি একটি কনপ দিফানিং 

নিনকৎেক এেং আপনাি নজনপি ননকট দপ্রিণ কিে।  

সি োি  র্জজ্ঞোর্সত প্রশ্নোব ী  
আমিা জানন আপনাি েন্তাসনি ভনতত েম্পসকত  আপনাি আসিা প্রশ্ন 
থাকসে - যনে তাসেি নীসি উিি না দেওয়া থাসক তসে েয়া 
কসি আপনাি এডনমিন্স দকা-অনডত সনটি ো নিননকাি টিমসক 

নজজ্ঞাো করুন। 

মহোমো ী ি োকো ীন সময় আমো  সন্তোনরক 
র্জর্ওএসএইি-এ র্নরয় আসর  র্ক আর ো যবর্ি িুৌঁ র্করত 
পড়রব? 

আমাসেি নিননকাি টিমগুনি দকান দিাগী হােপাতাসি আেসত েক্ষম 
এেং দকানটি ননিাপসে নেিনম্বত হসত পাসি তা ননর্তািসণি জনয 
প্রনতটি পনিকনল্পত পদ্ধনত, অপাসিিন এেং ভনতত  পযতাসিািনা কসি 

পযতাসিািনা কসি আেসি।  

েতত মাসন, আমিা নেশ্বাে কনি দয আপনাি েন্তাসনি অযাসেেসমন্ট 

এেং নিনকৎোি জনয হােপাতাসি আো েেসিসয় ভাি হসে।  

আমিা আমাসেি স্টাফসেি িক্ষা কিা েহ নিশু, তরুণ, তাসেি 
মাতা-নপতাসেি যতটা েম্ভে ননিাপে িাখসত অনতনিক্ত েুিক্ষা 

েযেিাও িািু কসিনি। েয়া কসি ওয়াসডত  নােত ইনিাজত  প্রেি দয 
দকান ননসেতিনা অনুেিণ করুন এেং যনে দকান নকিু েুঝসত না 

পাসিন তসে তা নজজ্ঞাো করুন।  

http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub/covid-19-resources-families
http://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub/covid-19-resources-families
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আর্ম মরন ক তোম হোসপোতোর  ভর্তি   পরূবি প্ররতেরকই 
আইরসোর িন ক রত হয়- GOSH এরক্ষরে র্ভন্ন যকন? 

আমিা পনিোিগুনিসক পনিকনল্পত ভনতত ি আসগ দেিফ-আইসোসিিন 

কিা েন্ধ কিসত েনি। এটি িসয়ি কসিজ অফ দপনডয়ানট্রে অযান্ড 
িাইল্ড দহিথ্ (আিনেনপনেএইি) এি নেকননসেতিনাি োসথ 
োমঞ্জেযপূণত যা যুক্তিাসজযি েকি নিশু হােপাতাসিি দক্ষসে 

প্রসযাজয। িন্ডসন নিশুসেি মসর্য খুে কম েংখযক দকানভড -19 
এি গুরুতি ঘটনা ঘসটসি এেং আমিা জানন দয দেিফ-
আইসোসিিন আমাসেি পনিোিগুনিি জনয উসেখসযাগয অেুনের্া 

েৃনষ্ট কিনিি। তাই আমিা নেশ্বাে কনি দয দেিফ-আইসোসিিন 
িনগত কিা হসি আমাসেি দিাগী এেং পনিোসিি জনয েেসিসয় 

ভাি হয়।    
আমো  সন্তোরন  ের্দ যকোন  ক্ষণ নো থ্োরক তরব 
তোরদ রক যকন যটস্ট ক ো দ কো ? 

ভোই োসজর্নত বের্ি  সংস্পরিি েোওয়ো  পর  14 র্দন পেিন্ত 
আপনো  মরধে যকোর্ভড-19 এ   ক্ষণ যদখো যেরত পোর । র্কছু 
য োরক  মরধে খুব হো কো  ক্ষণ থ্োকরত পোর , তোই আপর্ন যে 
ভোই োসটি বহন ক রছন যস বেোপোর  আপর্ন অবগত হরত 
পো রবন নো।  

এজনয আপনাি েন্তাসনি ভনতত ি আসগ আমাসেিসক একটি দটস্ট  

েম্পন্ন কিা েনতযই গুরুেপূণত। এটি ওয়াডত গুনিসত ভাইিাে িনড়সয় 
পড়া ওয়াডত গুনিসত এড়াসত আমাসেিসক েহায়তা কিসে যা েুেতি 
নিশু এেং তরুণসেি দেখাসিানা কিসত পাসি এেং নননিত কিসত 
পাসি দয আপনাি নিশু তাসেি নিনকৎো দপসত কিসত যসথষ্ট ভাি 

িসয়সি।  
আর্ম অথ্বো আমো  র্িশু  ইরতোমরধে কর োনো 
ভোই োরস আিোন্ত হরয়র্ছ- এটো র্ক আমোরদ  য োগ 
প্রর্তর োধ ক্ষমতো দতর্  কর  নো?   

েভুত াগযিসম, আমিা কসিানভাইিাে েম্পসকত  এখনও যসথষ্ট পনিমাসণ 
জানন না তসে নননিতভাসে েিসত পানি দয ভাইিাসেি েংিমণ 

হওয়াি পসি আপনন তা প্রনতসিার্ কিসত পািসেন। নকিু গসেষণায় 
দেখা নগসয়সি দয একানর্কোি ভাইিাসে েংিমণ হওয়াি েম্ভােনা 

িসয়সি।    
আর্ম ব ং এখনই আমো  সন্তোরন  ভর্তি  স্থর্গত ক ব - 
আমো  সন্তোনরক কতক্ষণ অরপক্ষো ক রত হরব? 

আমিা েুঝসত পািনি দয পনিনিনত ননষ্পনি না হওয়া পযতন্ত আপনন 

আপনাি েন্তাসনি ভনতত েন্ধ কিসত িাইসত পাসিন। তসে, আমাসেি 
নিননকাি টিমগুনি দয দিাগীসেি আমাসেি জরুনি দকয়াি প্রসয়াজন 

তাসেি প্রনতটি দিাগীসক েতকত তাি োসথ পযতাসিািনা কসিসি এেং 
আমিা নেশ্বাে কনি দয আপনাি েন্তাসনি পসক্ষ এই মুহুসতত  

নিনকৎোি জনয হােপাতাসি আোটা গুরুেপূণত।    

আপনাি এেং আপনাি েন্তাসনি দেখাি জনয এটি যথােম্ভে 

েুিনক্ষত কিসত আমিা GOSH-এ প্রিুি েযেিা গ্রহণ কসিনি। 
আপনন যনে আপনাি েন্তাসনি ভনতত ি নেষসয় উনিগ্ন হন তসে েয়া 
কসি যত তাড়াতানড় েম্ভে আপনাি েন্তাসনি নিননকাি টিসমি 

োসথ দযাগাসযাগ করুন।  
আর্ম GOSH যথ্রক অরনক দরূ  বসবোস কর্  বো 
আমোরক পোবর্ ক ট্রোন্সরপোটি  র্নরত হরব - র্প্র-
অেোডর্মিন অেোরসসরমন্ট র্ক যফোরন বো বোর্ড়  
কোছোকোর্ছ ক ো যেরত পোর ?  

আমাসেি যত োি পানি েম্ভে তত োি দটনিসফাসন প্রাক-ভনতত 

অযাসেেসমন্ট পনিিািনা কিাি দিষ্টা কিসে। নকিু নিশু এেং 
তরুণসেি দক্ষসে োনড়ি কািাকানি কসিানভাইিাসেি জনয একটি 

দটস্ট কিাি েযেিা কিা েম্ভে হসত পাসি। অনুগ্রহ কসি মসন 
িাখসেন দয এটি এখসনা ভনতত ি 72 ঘন্টাি মসর্য হওয়া েিকাি, 

অনযথায় আমাসেি আোি আপনাি েন্তাসনি দটস্ট কিসত হসে।  
তসে নকিু দিাগীি পসক্ষ এটি েম্ভে হসে না এেং তাসেি ভনতত ি 

পূসেত আপনাসক GOSH-এ আেসত হসে। আপনাি প্রাক-ভনতত 
অযাসেেসমসন্টি জনয যনে GOSH-এ  ভ্রমণ কিা আপনাি পসক্ষ 
খুে কঠিন হয় তসে েয়া কসি যত তাড়াতানড় েম্ভে নিননকাি 

টিসমি েেসেযি োসথ দযাগাসযাগ করুন।  
সম্প্রর্ত আর্ম বো আমো  সন্তোন কর োনো ভোই োস যটরস্ট 

যনরগটিভ এরসর্ছ । আমোরদ  র্ক সর্তেই আবো  যটস্ট 
ক ো দ কো ? 

যনে আপনাি আসগ দকান হােপাতাসি দটস্ট কিা হসয় থাসক তসে 
েয়া কসি আমাসেি েিুন দকাথায় এেং কখন আপনাি দটস্ট কিা 

হসয়নিি যাসত আমিা ফিাফিগুনিি জনয অনুসিার্ কিসত পানি। 
এই দটস্টটি আপনাি ভনতত ি 72 ঘন্টাি মসর্য েম্পন্ন কিা 

েিকাি।   
তসে েয়া কসি েসিতন হন দয  আপনাসক যখন দটস্ট কিা হয় 
তখন আপনাি িিীসি ভাইিাে উপনিত নিি নকনা তা দকেি 

পূেতেতী দটসস্ট দেখা যাসে। আপনন হয়ত তখন দথসকই ভাইিােটি 

েহন কিসিন তসে দকান িক্ষণ দেখা যাসে না। আমিা নেশ্বাে 
কনি দয এটি েোি জনয ননিাপে - অনযানয দিাগী এেং োো-
মা এেং দেই োসথ আমাসেি স্টাফ- শুরু্মাে নননিত হসত  ভনতত  

হওয়াি এক দথসক নতন নেন পূসেত প্রসতযসকি দটস্ট কিা। 
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আর ো তথ্ে এবং সহোয়তো 

এনএইিএে দথসক তথয দপসত nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ নিংসক যান।  

নেনেনে ননউজিাউন্ড ওসয়েোইসটি bbc.co.uk/newsround নিংসক নিশু েংিান্ত তথয উপিব্ধ িসয়সি।  

আমোরদ  র্বরিষ র্বভোগ যথ্রক তথ্ে  
আপনন এখাসন নননেতষ্ট দিাগী গ্রুসপি জনয গাইসডন্স দপসত পাসিন। এগুসিা আমাসেি নেসিষজ্ঞ নিননকাি টিসমি মার্যসম একে 
কিা হসয়নিি এেং ননয়নমত পযতাসিািনা এেং যুক্ত কিা।  

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
http://www.bbc.co.uk/newsround

