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এই লকডাউনের সময় গ্রেট অম মন্ড স্ট্রিট হসস্ট্রিটাল 

(জিওএসএইচ)-এর িস্ট্ররনেবাসমূহ: স্ট্রিশু, তরুণ এবং 

িস্ট্ররবার সম্পস্ট্রকমত তথ্য 

যুক্তরািয লকডাউনের আওতাধীে রনয়নে এবং দরু্মাগ্যবিত এটা আমানদর িস্ট্ররনেবার উির 

প্রর্াব গ্রেলনব। আমরা িাস্ট্রে এটা আিোর িেয দজুিন্তার স্ট্রবেয় হনব। গ্রেট অম মন্ড স্ট্রিট 

হসস্ট্রিটানলর এই তথ্য আসন্ন সপ্তাহগুনলানত আমরা স্ট্রকর্ানব কাি করনত থ্াকব তা বযাখ্যা কনর- 

যানত কনর গ্রয সকল স্ট্রিশু এবং তরুণনদর যত্ন এবং স্ট্রচস্ট্রকৎসা সবনচনয় গ্রবস্ট্রি দরকার তানদর গ্রসটা 

স্ট্রেজিত করা যায় এবং েথ্ ম লন্ডনের অেযােয হাসিাতালগুনলানত সহায়তা করা যায় যারা বয়স্ক 

গ্ররাগ্ীনদর গ্রেনে অতযস্ট্রধক বৃজির মুনখ্ামুস্ট্রখ্ হনে। আমানদরনক স্ট্রকেু কঠিে স্ট্রসিান্ত েহণ করনত 

হনয়স্ট্রেল তনব আমরা আিা করস্ট্রে আিস্ট্রে বুঝনত িারনেে স্ট্রকর্ানব আমরা এই কঠিে সমনয় 

িস্ট্ররনেবা প্রদাে করা যায় তার িেয গ্রকে আমরা এই িস্ট্ররবতমে গুনলা করস্ট্রে।  

আমরা বাড়ি থেকে োর্ যেরভাকব োজ েরকে পাকর 

এমন েমীকের জজজ্ঞাসা েরা চাডিক়ে র্াজি, এবং 

ডনরাপকে এবং েক্ষোর সাকে োজ েরার উপর্কু্ত 

সরঞ্জাম োকের ডনেট উপিব্ধ েরাকনা ডনজিে েরার 

জনয আমরা প্রচুর ডবডনক়োগ েকরডি।.  

আমরা আমাকের ডিডনেযাি এবং নন-ডিডনেযাি 

উভ়ে সেি স্টাফকের জনয থোডভড-19 টটো সরবরাহ 

েরডি। আমরা র্ে ো়িাোড়ি সম্ভব আমাকের ডবশাি 

সংখ্যে েমীকের টটো থেও়োর জনয োজ েরডি – 

এটা ডশশু, র্ুবে এবং পডরবারগুকিা র্ারা আমাকের 

পডরকেবাগুকিা বযবহার েকর োকেরকে সরুডক্ষে েরার 

জনয  আমাকেরকে জনয সকব যাত্তম সুকর্াগ প্রোন েকর।  

অবশযই, আমরা এখ্কনা হাসপাোকি আসা প্রকেযের 

ডনেটই আমাকের হাে, মুখ্ এবং স্থান সংক্রান্ত 

ডন়েমগুকিা অনুসরণ েরার আশা েরডি - হযান্ড 

সযাডনটাইসার বযবহার েকর, থফস মাস্ক পরা এবং 

আপনার বাড়ির বাইকরর থিােকের োি থেকে 2 ডমটার 

েরূত্ব বজা়ে রাখ্া।  

আমাদের ভিজিটর নীভিমালায় 

পভরবিতন 

আমাকের হাসপাোকি ডভজজটরকের (সাক্ষাৎোরী) 

আগমন আকরা সীডমে েরকে হকব। র্ডেও আমরা 

বুঝকে পাডর থর্ এটট পডরবাকরর পকক্ষ েটিন হকব েকব 

এটট আপনাকে, আপনার ডশশুকে এবং অনয সবাইকে 

জজওএসএইচ-এ ডনরাপকে থরকখ্ সংক্রমকণর ঝুুঁ ডে হ্রাস 

েরকে আমাকের সহা়েো েরকি। এটার অে য হি এই 

থর্ 2021 সাকির জানু়োরী মাকসর 12 োডরখ্ থেকে: 

 র্ডে থোন ডশশুর বডহডব যভাকগর সাক্ষাৎোর না 

োকে েকব শুধুমাত্র এেজন পডরচর্ যাোরীকে 

হাসপাোকি প্রকবকশর অনুমডে থেও়ো হকব।  

 র্ডে আপনার ডশশু এেটট ও়োকডয 14 ডেন 

পর্ যন্ত অবস্থান েকর আমরা েখ্ন শুধুমাত্র 

2021 সাদল িানুয়ারী 

মাদসর 12 িাভরদে 

সব তদেষ 

হালনাগােকৃি  
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এেজন মাো-ডপো অেবা পডরচর্ যাোরীকে 

ডশশুর সাকে োোর েো বিডি এবং 15 অেবা 

োর থচক়ে থবডশ সমক়ের জনয অবস্থান েরকি 

আমরা বিডি থর্ প্রােডমে পডরচর্ যাোরীকে 

প্রডে সপ্তাকহ এে বাকরর থবডশ পডরবেযন েরা 

র্াকব না।    

 েুভযাগযবশে ভাই-থবাকনরা থেখ্া েরকে পারকব 

না।  

 

আমরা জাডন এখানে এমন ডেিু বযডেক্রমী পডরডস্থডে 

োেকব থর্খ্াকন এই ডন়েমগুকিা পডরবডেযে েরা েরোর 

হকব। র্ডে আপনার পডরবাকরর পকক্ষ এটট মকন হ়ে েকব 

ে়ো েকর আপনার সন্তাকনর চাডহো সম্পকেয সরাসডর 

আকিাচনা েরকে আপনার সন্তাকনর ডিডনেযাি টটকমর 

সাকে থর্াগাকর্াগ েরুন, র্ডে আমরা ইডেমকধয 

থর্াগাকর্াগ না েকর োডে –থোনটা বযডেক্রম থস ডবেক়ে 

েখ্ন োরা ডসদ্ধান্ত থনকব র্ার সমন্ব়েডবধান েরা থর্কে 

পাকর।   

 

বভহরাগি ররাগীর সাক্ষাৎকাদর 

পভরবিতন 

ডভডডও বা থটডিকফান েি বযবহার েকর েীভাকব 

আমাকের পডরকেবাগুকিা - ডবকশেেকর বডহরাগে থরাগী 

সাক্ষাৎোরগুকিা পডরচাডিে হকে পাকর থস সম্পকেয 

আমরা প্রেম িেডাউন থেকে অকনে ডেিু ডশকখ্ডি। 

অকনে পডরবার আমাকের জানান থর্ োরা থমাটামুটট 

সংডক্ষপ্ত সাক্ষাৎোকরর জনয জজওএসএইচ-এ 

ঘঘারাঘুররনে েীর্ য সম়ে বয়ে না েঘর ইহা োর্ যে সহা়েে 

বকি মকন েকরডিি।  

আসন্ন সকল বরহরাগে সাক্ষাৎকারগুনলা মুকখ্ামুডখ্ 

আন াজে করার পডরবকেয ভার্চ ু ালভানব রেরাপনে 

পররর্ালো করা যা  রকো ো ঘেখনে আমাকের 

ডিডনেযাি টটম আসন্ন সকল বরহরাগে 

সাক্ষাৎকারগুনলা পযনুবক্ষণ করনেে।    

র্ডে আমরা মকন েডর থর্ আপনার সন্তাকনর ডনরাপকে 

থোন ডভডডও বা থটডিকফাকনর সাক্ষাৎোর গ্রহণ েরকে 

পারব েকব আপনাকে জানাকে আমরা আপনার সাকে 

থর্াগাকর্াগ েরব। অবশযই, র্ডে আপনার সন্তাকনর রক্ত 

পরীক্ষা, স্কযান বা অনযানয পরীক্ষার জনয জজওএসএইচ-

এ আসকে হ়ে েকব আমরা র্েটুেু ডনরাপকে েরা র্া়ে 

থসভাকব আমরা এটা েরব। 

ররাগী এবং ভেদনর রবলায় িভিতর 

পভরকল্পনায় পভরবিতন 

আমাকের অকনে বডহরাগে থরাগীর 

সাক্ষাৎোরগুকিাকে ‘ভাচুয়োি’ সাক্ষাৎোকর পডরবেযন 

েরার পাশাপাডশ, পকরর মাস বা আকরা পকরর জনয 

আমরা থর্ ভডেযগুকিার পডরেল্পনা েকরডিিাম ো 

মকনাকর্াগ সহোকর থেখ্কে হক়েডিি। আমাকের 

ডিডনেযাি েিগুকিা প্রডেটট পডরেডল্পে ভডেয 

পর্ যাকিাচনা েকরকি এবং েুভযাগযক্রকম ডেিুটা আপােে 

স্থডগে েরকে হক়েকি। আমরা এখ্কনা পর্ যন্ত সবাইকে 

পুনঃডনধ যাডরে োডরখ্টট প্রোন েরকে সক্ষম হইডন, েকব 

অনুগ্রহ েকর ডনজিে েরা হকব, র্ে ো়িাোড়ি সম্ভব 

আমরা আমাকের পডরকেবাগুকিা স্বাভাডবে অবস্থা়ে 

ডফডরক়ে আনকে োজ েরকে োেব।   

এই মুহুকে য থর্ সেি ডশশু এবং েরুণকের আমাকের 

সবকচক়ে থবডশ প্রক়োজন োকের জনয আমরা 

পডরেডল্পে ভডেয অবযাহে থরকখ্ র্াজি - আমরা এই 

থরাগীকেরকে অগ্রাডধোর 1 এবং অগ্রাডধোর 2 বকি 

োডে। এই থরাগীগুকিা র্াকেরকে অেরূ ভডবেযকে 

েত্বাবধান েরা না হকি ক্ষডের ঝুুঁ ডের মকধয প়িার 

অডধে সম্ভাবনা রক়েকি। আমরা নে য িন্ডন অঞ্চকির 

অনযানয হাসপাোকির 25 বিকরর েম ব়েসী 

থরাগীকেরকে গ্রহণ েকর োকের সহা়েো েরডি র্াকে 

োরা ব়েস্ক থোডভড-19 থরাগীকের জনয থবড সংরক্ষণ 

েকর রাখ্কে পাকর। এই মহুুকেয এনএইচএস-এর উপর 

েীব্র চাকপর োরকণ জজওএসএইচ স্টাকফর সেসযরাও 

োকেরকে প্রক়োজনী়ে ব়েস্ক র্ত্ন সহ সহা়েো েরার 

জনয এই হাসপাোিগুকিাকে োজ েরকিন।  

আপডন র্াকে পডরেল্পনা অনুসাকর জজওএসএইচ থেকে 

সেি ওেুধ পান আমরা থসটা ডনজিে েরা অবযাহে 

রাখ্ডি। আমাকের ফাকম যডস ডবভাগ র়েযাি থমইি 

থেশাি থডডিভাডরর মাধযকম ওেুধ পািাকি। আপনার 

সন্তাকনর ডনডেযষ্ট চাডহো এবং পিন্দগুকিা ডনক়ে 
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আকিাচনা েরকে আমরা আপনার সাকে থর্াগাকর্াগ 

েরব। 

টটকাোন 

আমরা সরোকরর ডনকেযডশোর সাকে োি ডমডিক়ে 

প্রডেডেন শে শে স্টাফকের টটো প্রোন েরডি র্াকে 

আমরা আমাকের থরাগী এবং পডরবারকে রক্ষা েরকে 

পাডর। উপিব্ধ ভযােডসনগুকিা 16 বিকরর েম ব়েসী 

ডশশু এবং েরুণকের থেও়োর অনুমডে থনই, োই 

বেযমাকন আমাকের থরাগীকের ভযােডসন থেও়োর থোন 

পডরেল্পনা থনই। র্ডে এই অবস্থার পডরবেযন হ়ে েকব 

আমরা অবশযই আপনাকে জানাব।  

আমাদের স্টাফ এবং রেচ্ছাদসবীদের 

সহায়িাোন 

থোডভড-19 মহামারী এমন এেটট ডবে়ে র্ার মুকখ্ামুডখ্ 

আমরা ইডেপকূব য েখনো হ়েডন এবং প্রডেবন্ধেোর 

প্রডেটট পডরবেযকনর সাকে সাকে জীবন পডরচািনা েরা 

আকরা েটিন হকে পাকর। োকেরকে আমাকের থহিে্ 

এবং ওক়েিডবড়েং হাকব প্রকবশাডধোর থেও়োর মাধযকম 

আমরা আমাকের স্টাফ এবং থস্বিাকসবেকের র্োসাধয 

সহা়েো প্রোন েরডি থর্খ্াকন োরা োকের প্রক়োজনী়ে 

সহা়েো থপকে পাকর এবং র্ডে ভ্রমণ েরা েটিন হ়ে 

েকব  জজওএসএইচ-এর োিাোডি অবস্থাকন আমরা 

সহা়েো প্রোন েরকে পাডর।  

ভেশু, িরুণ এবং পভরবারগুদলাদক 

সহায়িাোন 

আমাকের ডিডনেযাি টটম এখ্ঘো োকের েত্ত্বাবধাকন 

রিশু এবং েরুণকের সহা়েো প্রোে েরকি। আপনার 

র্ডে থোন প্রশ্ন োকে েকব আপডন এখ্ঘো োকের সানে 

স্বাভারবক উপান  থর্াগাকর্াগ েরকে পাকরন অেবা 

আপডন একবার ডনবরিে হক়ে থগকি আপডন 

মাইজজওএসএইর্-এর মাধযকম থর্াগাকর্াগ েরকে 

পাকরন -আনরা েেয https://www.gosh.nhs.uk/your-

hospital-visit/mygosh রলিংনক রক়েকি। 

পডরডস্থডে পডরবেযকনর সাকে সাকে আমরা আপনাকে 

হালোগােকৃে েেয প্রোে অবযাহে রাখরে - সব যকশে 

সংবাে এবং েকেযর জনয আমাকের েকরানা ভাইরাস 

(ঘকারভড-19) হাব-এ িক্ষয রাখু্ন – যা 

https://www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-

19-information-hub রলিংনক উপলব্ধ রন নে। 

 

 

আদরা িথ্য এবং সহায়িা  

েয ঘপনিন্ট এডভাইস এন্ড রল া াঁনজা সারভসু (রপএএলএস) টিম ঘয ঘকাে সমসযা  ঘক্ষনে আপোনক ঘগাপেী  পরামি ু 

এবিং সহা ো প্রোে করনব যা আপোর সামনে জজওএসএইর্-এ পররেিেু এবিং অবস্থােকানল অপ্রেযারিেভানব 

উপরস্থে হনব। োনেরনক 020 7829 7862 েম্বনর কল করুে অেবা pals@gosh.nhs.uk টিকাো  ঘমইল করুে।  
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