5 পম 2020 তোভররখ সবরিষ
ে
হো নোগোিকৃত

কররোনোভোইরোস (কভভড-19) - ভিশু, ভকরিোর-তরুণ এবং পভরবোরগুর োর
জরনে তথ্েোব ী
আমরা বুঝি যে, আপনি হয়ত া কতরািাভাইরাস – ো কনভড-১৯ (COVID-19) িাতমও পনরনি – সম্পতকে
দুঝিনি , নবতেষ কতর েনদ আপিার সিাতির স্বাস্থ্যগ দীর্-যময়ানদ
ে
যকাি দো (জটিল া) থাতক।
কতরািাভাইরাস প্রাদুভোব সম্পতকে আমাতদর উপতদে এবং এটি প্রন তরাতে আমাতদর পদতেপ নক
এসব থয যেইি ওরমন্ড স্ট্রীি হাসপা াল (GOSH) হত প্রকানে এই থযপত্রটিত
ু তল েরা হতয়তে।
আপনি নবতেষ নবতেষ নকেু যরাগসম্পন্ন বযঝিতদর জতিয নিতদেনেকা এখাতি পাতবি।
যেতহ ু আমরা এই নিতদেনেকাটি আমরা নিয়নম নভনিত হালিাগাদ কতর থানক, যসতহ ু েনদ আপনি এটি
ভাগাভানগ করত িাি াহতল আমরা নক বতলনে যস উদ্েৃন িা নদতয় অথবা সারমম ে ু তল িা েতর বরং অিুেহ
কতর সরাসনর gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ য নলঙ্ক করুি।
আমরো এন্এইচ্এস্, ইউরক সরকোর এবং ভবশ্ব স্বোস্থ্ে সংস্থ্ো
(ডভিউএইচও)
্ এর আনুষ্ঠোভনক ভিকভনরিেিনো অনুসরণ করভি।
পভরভস্থ্ভত ক্রমোগত পভরবতেন হরে, আর তোই প্রর োজরন এই
তথ্েগুর ো আমরো হো নোগোি কররবো – সরবরিষ
ে
উপরিরির পপরত
হর আপভন GOV.UK এর https://www.gov.uk/coronavirus
ওর বসোইটটট
্
পেরকোন সম পিখরত পোররন।

প্রায়ই ঝজজ্ঞাসা করা হয় এরূপ প্রশ্নসমূহ
প্রশ্নঃ কতরািাভাইরাস – কনভড-১৯ (COVID-19) নক?
উত্তরঃ এটট হরে একটট ভোইরোস পেটট ফুসফুসগুর োরক আক্রমণ
করর এবং তোই মোনুরষর শ্বোসপ্রশ্বোসরক প্রভোভবত করর।
প্রশ্নঃ উপসগগুতলা
ে
(যরাগলেণ) নক নক?
উত্তরঃ উপসগগুর
ে
ো (রগ ক্ষণ) হরেঃ
•
•
•

নতু ন, অভবরত কোভি
উচ্চ তোপমোত্রো
শ্বোসপ্রশ্বোরস কষ্ট হও ো

ভকন্তু, এগুর ো অনেোনে বহু পভরভচত অসুরখর অনুরূপ। পকোন বেক্তি
কররোনোভোইরোরস আক্রোন্ত ভকনো তো ভনক্তিত হবোর একমোত্র উপো
হরে উি বেক্তিরক পরীক্ষো করো।

েভি আপনোর সন্তোরনর মোরে কভভড-১৯ এর উপসগগুর
ে
ো
(পরোগ ক্ষণ) থ্োরক, তোহর অনুগ্রহ করর তোরক আপনোর ডোিোর
অথ্বো ফোমোভসরের
ে
কোরি ভনরবন নো – ঘরর থ্োকুন এবং জরুভর
ডোিোরী উপরিরির জরনে 111.nhs.uk-পত NHS 111 অন্ োইন
সোভভেস বেবহোর করুন।
তরব, েভি আপভন খুবই িুক্তিভন্তত হন পে আপনোর সন্তোন অথ্বো তোর
জীবন েুুঁ ভকর সম্মুখীন, তোহর আপনোর উভচত সবসম 999-এ ক ্
করো অথ্বো আপনোর স্থ্োনী িুঘটনো
ে
এবং জরুভর ভবভোরগ (এ এন্ড ই)
অথ্বো জরুভর পক োর পসন্টোরর চর েোও ো।
েভি আপনোর GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর েোও োর
কথ্ো থ্োরক এবং আপভন অথ্বো আপনোর সন্তোরনর মোরে কভভড-১৯
এর উপসগগুর
ে
ো (পরোগ ক্ষণ) থ্োরক, তোহর হোসপোতোর েোও োর
আরগ অনুগ্রহ করর তোর পেিোভ র টট টীরমর কোরি পফোন করুন।
প্রশ্নঃ কনভড-১৯ (COVID-19) বাচ্চাতদরতক আক্রমণ কতর কী?
উত্তরঃ এই পেন্ত
ে (24 এভপ্র 2020) প্রোপ্ত প্রমোণ পথ্রক বুেো েো পে,
েভিও বোচ্চোরো কভভড-১৯ (COVID-19) দ্বোরো আক্রোন্ত হ , তথ্োভপ খুব
অল্পসংখেক বোচ্চোরির মোরে গুরুতর উপসগগুর
ে
ো (পরোগ ক্ষণ)
পিখো ভিরব – এমনভক েভিও তোরির আরগ পথ্রকই স্বোস্থ্েগত জটট তো
থ্োরক।
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GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর সুভনভিেষ্ট ভকিু
পরোগীরির, েোরো ভঙ্গু র তথ্ো সহরজ ক্ষভতগ্রস্ত হবোর েুুঁ ভকসম্পন্ন েোরো
এরূপ পেণীভু ি ভহসোরব ভবরবভচত হরত পোররন অথ্বো েোরির
অনোক্রমেতো ক্ষমতো িুব ে , তোরির প্রভত ভবরিষজ্ঞ ভিকভনরিেিনো
প্রিোন সহ, আমোরির পরোগীরিররক ভনরোপর রোখোর জরনে আমরো
অভতভরি সকতেকতোসমূহ অব ম্বন করভি।
প্রশ্নঃ আমার সিাতির স্বাস্থ্যগ দীর্-যময়ানদ
ে
দো (জটিল া)
রতয়তে, আমার নক করা উনি ?
উত্তরঃ জোতী সংস্থ্োগুর োর উপরিরির সোরথ্ সোমঞ্জসে পররখ,
ইরতোমরযে নোনোন স্বোস্থ্েগত সমসেোসম্পন্ন এরূপ ভিশু এবং ভকরিোরতরুণরির জরনে আররো সুভনভিেষ্ট তথ্ে ততভরর জরনে আমরো আমোরির
ভিভনকেো টীরমর সোরথ্ কোজ করর েোক্তে। আপভন ভবরিষ ভবরিষ
ভকিু পরোগসম্পন্ন বেক্তিরির জরনে ভনরিেভিকো
gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides এ পোরবন। এগুর ো
ভন ভমতভভভত্তরত হো নোগোি করো হরব এবং আমোরির ওর বসোইট
্
আর সোমোক্তজক পেোগোরেোগ মোযেরম এগুর ো ভোগোভোভগ করো হরব।
েভি আপনোর পকোন প্রশ্ন থ্োরক, তোহর আপনোর সন্তোরনর পক োররর
িোভ রে জভিত GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতো টীরমর
কোি পথ্রক উপরিি ভনন। পেোগোরেোগ বজো রোখোর সহজ এবং
ভনরোপি উপো হরে MyGOSH অন্ োইন পপোটেো । আররো জোনরত
হর

gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh পিখুন।
অনুগ্রহ করর nhs.uk-তে এনএইচ
্
্এস্এর দিকদনর্িেদিকাটি তিখুন।
প্রশ্নঃ ‘জ্বালাময় যরাগলেণ থা উপসগ’,ে অথবা জ্বর এবং
লতপতির বযথার যরাগলেণ থা উপসগ সম্পতকে
ে
আনম
দুঝিনি হওয়া উনি কী?
উত্তরঃ েভি আপনোর সন্তোরনর জ্বর এবং ত রপরটর বেথ্ো থ্োরক,
তোহর NHS 111-পত ক ্করুন অথ্বো 111.nhs.uk-পত অন্ োইন
সোভভেসটট বেবহোর করুন। েভি আপভন আপনোর সন্তোরনর বেোপোরর
িুক্তিভন্তত হন, তোহর অনুগ্রহ করর 999-এ ক ্করুন অথ্বো তোরক
িুঘটনো
ে
এবং জরুভর ভবভোরগ (এ এন্ড ই) ভনর েোন, েো স্বোভোভবকভোরব
আপনোরো করর থ্োরকন।
আপনোরো হ ত প্রচোর মোযেরম প্রভতরবিন পিরখ থ্োকরবন পে, জ্বর
এবং ত রপরটর বেথ্োজভনত উপসগ তথ্ো
ে
পরোগ ক্ষরণর
তবভিষ্টেসরমত জ্বো োম পরোগ ক্ষণ তথ্ো উপসগসম্পন্ন
ে
ভীষণ অসুস্থ্
ভিশুরো হোসপোতোর ভভতে হরে। বতেমোরন এই উপসগ মোত্র
ে
অল্পসংখেক ভিশুরিররক প্রভোভবত কররি এবং আমরো জোভন নো
কভভড-১৯ এর সোরথ্ এটটর সরোসভর পকোন সম্পকে আরি ভকনো।
এই উপসগ সম্পরকে
ে
আররো জোনোর এবং পেসব ভিশুরির এটট রর রি
তোরির পক োর (েতন/ভচভকৎসো) সরবোত্তমভোরব
ে
ভিরত পোভর তো জোনোর
জরনে আমরো বৃহত্তর এন্এইচ্এস্এর সোরথ্ কোজ করভি। আমোরির

gosh.nhs.uk/news/gosh-statement-cases-childrensymptoms-including-fever-and-abdominal-pain এবং
সোইরট পের আপভন আমোরির ভববৃভত পিরত পোররবন।

প্রশ্নঃ এনএইচ
্
এস
্ ্এর কাছ থেকক আমি একটি মচটি থেকেমছ
থেটিকে বলা হকেকছ থে কনভড-১৯ (COVID-19) মহামানর
িলাকালীি সমতয় আমার সিাি স্বাস্থ্যগ নদক যথতক
সবতিতয় িুঁু নকর সম্মুখীি; াহতল এখি আমার নক করা
উনি ?
উত্তরঃ কভভড-১৯ (COVID-19) এর কোররণ েোরো ভঙ্গু র তথ্ো সহরজ
ক্ষভতগ্রস্ত হবোর েুুঁ ভকর মোরোত্মক সম্ভোবনোসম্পন্ন অথ্বো েোরো এটট
হরত সবরচর েুুঁ ভকর সম্মুখীন বর ভচভিত হর রিন এরূপ সক
বেক্তির কোরি এন্এইচ্এস্এসব দচটি পাটির্ের্ে। এসব দচটির্ে তে
উপরিি পি ো হর রি আপনোর উভচত পসগুর ো সতকেতোর সোরথ্
পমরন চ োঃ সবসম ঘররর ভভতর থ্োকুন এবং কমপরক্ষ 12 সপ্তোরহর
জরনে সব যররনর সোমনোসোমভন (পফইস্-টু -পফইস্) পেোগোরেোগ
এভির চ ুন। এটট ‘ভিক্তডং’ (প্রভতরক্ষো বেবস্থ্ো/রক্ষোকবচ) ভহরসরব
পভরভচত।
আমরো বুক্তে পে, এই উপরিি মোনভসক চোরপর কোরণ হরত পোরর, আর
তোই আপনোর এবং আপনোর পভরবোররর জরনে এর মোরন ভক িোুঁিোরত
পোরর তো পভরষ্কোর করোর জরনে আমরো ভবরিষজ্ঞ ভকিু ভিকভনরিেিনো
সভন্নরবভিত কররভি। আপনোর পেিোভ র টট টীরমর ভিকভনরিেিনো
সহ, এগুর ো আমরো আপনোর কোরি পোঠোরবো, তরব

gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children এ পের ও
আপভন অন্ োইরন এ তথ্েগুর ো পপরত সক্ষম হরবন।
েভি আপভন এমন একজন প্রোপ্তব স্ক বেক্তি হর থ্োরকন ভেভন
এন্এইচ্এস্এর কাে হর্ে ‘ভিক্তডং’ তথ্ো রক্ষোকবচ সম্পভকেত দচটি
তপর্ের্েন, োহর্ে আপদন এখার্ন NHS এর কোি পথ্রক উপকোরী
উপরিি পপরত পোররন।
প্রশ্নঃ আমার সিাি এন্এইচএস
্ ্এর কাছ থেকক মচটি োেমন,
মকন্তু আমি িকন কমর োর োওো উমচে; াহতল এখি আমার
নক করা উনি ?
উত্তরঃ এন্এইচএস
্ ্এর েথ্যপর্ে ভঙ্গু র তথ্ো সহরজ ক্ষভতগ্রস্ত হবোর
েুুঁ ভকর মোরোত্মক সম্ভোবনোসম্পন্ন বেক্তিরির পে োদেকাটি রর্ের্ে
তসটি অনুগ্রহ করর তিখুন, তেখার্ন সংর্ের্প বো হর্ের্ে কারা কারা
দচটি পার্বন।
পেসব বেক্তিরিররক উপরিি পি ো হর রি ‘ভিক্তডং’ তথ্ো
রক্ষোকবচমূ ক বেবস্থ্ো অব ম্বন করোর জরনে তোরির সম্পরকে
তথ্েপূণ দচটি
ে
দিদনিানরাও এন্এইচ্এস্এর কাে হর্ে তপর্ের্েন।
GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর র দিদনিানগণ সহ,
তোরো োর্ির তরাগীর্ির োদেকাগুর্ো পোর্োচনা
ে
কররত পোররন
এবং েদি োরা মর্ন কর্রন তে তকান তরাগীর্ক ভিক্তডং তোভ কো তথ্ো
রক্ষোকবচ তোভ কো অন্তভু ি
ে করো উভচত তোহর তোরো তো কররবন।

gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides এ পের , আপনোর
সন্তোরনর ভিভনকেো টীম প্রিত্ত উপরিরির জরনে আমোরির পে
ভবরিষজ্ঞ ভিকভনরিেভিকো তথ্েোব ীপত্র রর রি আপভন পসটটও
পিখরত পোররন।
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েভি আপভন আপনোর সন্তোরনর বেোপোরর এবং তোরক ‘ভিক্তডং’ তথ্ো
রক্ষোকবচমূ ক বেবস্থ্োযীরন রোখরবন ভকনো পস ভবষর িুক্তিভন্তত
থ্োরকন, তোহর অনুগ্রহ করর আপনোর সন্তোরনর ভিভনকেো টীরমর
সোরথ্ পেোগোরেোগ করুন।
প্রশ্নঃ নক নক সাবোি া অবলম্বি করা আমাতদর উনি ?
উত্তরঃ ভোর োমতন হোত যুর , আপনোর পচোখগুর ো, নোক এবং মুখ
েি নো
ে করর এবং অসুস্থ্ বেক্তিরির সোরথ্ অরহতু ক ঘভনষ্ঠ সোভন্নযে
এভির চ োর মোযেরম, সংক্রমণ এিোরনোর জরনে প্ররতেরকর উভচত
বেোপকভোরব প্রচোভরত সোবযোনতোগুর ো অব ম্বন করো। আররো
ভিকভনরিেিনো এখোরন পোরবন nhs.uk/conditions/coronavirus-

covid-19/
24 মোচে 2020 হরত, ইউরকর সবোইরক উপরিি পি ো হর রি পে তোরো
পেরনো ঘররর ভভতর থ্োরকন এবং পকব একোন্ত জরুরী পকোন
প্রর োজন হর ই পেরনো তোরো ঘর পথ্রক পবর হন। এর মোরন এই পে
সবসোযোররণর
ে
সব যররনর স্থ্োন, পেমনঃ পেগ্রোইন্ড, ভথ্র টোর এবং
ভসরনমো। অপ্রর োজনী ভ্রমণগুর োও বন্ধ করো উভচত। েভি একোন্ত
জরুরী পকোন প্রর োজন আপনোরক ঘর পথ্রক পবর হরতই হ , তোহর
আপনোর উভচত এ ভনক্তিত করো পে আপনোর পভরবোররর সিসে নন
এরূপ পেরকোন বেক্তির কোি পথ্রক আপভন পেরনো কমপরক্ষ 2 ভমটোর
িূরে বজো রোরখন।
এন্এইচ্এস্বর রি পে, এই উপরিিটট ভবরিষ করর তোরির জরনে
গুরুেপূণ েোরির
ে
ব স 70 এর পবভি, েোরির আরগ পথ্রক পরোগবো োই
রর রি এবং গভেবতী মভহ োরো।

েভি আপভন এমন একজন প্রোপ্তব স্ক বেক্তি হর থ্োরকন ভেভন
কভভড-১৯ (COVID-19)এর কোররণ স্বোস্থ্েগত ভিক পথ্রক
সবরচর েু ুঁ ভকর সম্মুখীন বর ভচভিত হর রিন, তোহর
আপনোর উভচত NHS (এন্এইচ্এস)্ ওর্েব্সাইর্ি প্রিত্ত
‘ভিক্তডং’ তথ্ো রক্ষোকবচ সম্পভকেত ভিকভনরিেিনোগুর ো
অনুসরণ করো।
েভি আপনোর সন্তোন কভভড-১৯ (COVID-19)এর কোররণ
স্বোস্থ্েগত ভিক পথ্রক সবরচর েু ুঁ ভকর সম্মুখীন বর ভচভিত
হর থ্োরক, তোহর gosh.nhs.uk/covid-19-and-

vulnerable-children এ পের GOSH অথ্োৎে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট
হোসপোতো প্রিত্ত ‘ভিক্তডং’ তথ্ো রক্ষোকবচ সম্পভকেত ভবরিষজ্ঞ
উপরিি পিরত পোররন। ‘ভিক্তডং’ ব রত আপনোর এবং আপনোর
পভরবোররর জরনে ভক বুেো পস সম্পরকে ইহো বোস্তবসম্মত উপরিি
প্রিোন করর।
েভি আপনোর সন্তোন অথ্বো পভরবোররর পকোন সিরসের মোরে
উপসগগুর
ে
ো (পরোগ ক্ষণ) পিখো পি , তোহর ডোিোরী উপরিরির
জরনে 111.nhs.uk ওর বসোইটটট
্
ভভক্তজট করুন, পভরবোররর
সবোইরক 14 ভিরনর জরনে স্ব-ভবক্তেন্ন করুন এবং GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট
ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর র আপনোর ভিভনকেো টীমরক তো জোনোন।

প্রশ্নঃ েনদ আমার সিাি কনভড-১৯ (COVID-19) দ্বারা আক্রাি
হয় াহতল যস ার ঔষে খাওয়া বন্ধ কতর নদতব কী?
উিরঃ নো, ঔষয খোও োর ভবষ টট খুবই গুরুেপূণ এবং
ে
ঔষয নো
পখর আপনোর সন্তোরনর অবস্থ্ো আররো খোরোরপর ভিরক পেরত পোরর।
আপনোর সন্তোরনর ঔষরযর বেোপোরর পকোন ভসদ্ধোন্ত পনও োর আরগ
অনুগ্রহ করর আপনোর ভবরিষজ্ঞ টীরমর সোরথ্ স োপরোমি করুন।
ে
প্রশ্নঃ েনদ আমার সিাি এমি যকাি কারতণ অসুস্থ্ হতয় পতে
ো কনভড-১৯ (COVID-19) এর সাতথ সম্পনকে িয় াহতল
আনম নক করতবা?
উিরঃ েভি আপনোর সন্তোরনর িীঘরম
ে োভি বো বতেমোন স্বোস্থ্েগত
িিোর মোরে পকোন পভরবতেন ঘরট, তোহর তোর পক োর তথ্ো পসবোেত্ন/ভচভকৎসোর সোরথ্ GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর র
পে টীমটট জভিত অনুগ্রহ করর তোরির সোরথ্ পেোগোরেোগ করুন,
পেভোরব আপভন সোযোরণত পেোগোরেোগ করর থ্োরকন। এটট করোর
সহজ এবং ভনরোপি উপো হরে MyGOSH অন্ োইরনর মোযেরম
করো। আপনোরির অনুসন্ধোন/প্রশ্নগুর োর প্রভত সোিো পি োর জরনে
আমরো েথ্োসোযে পচষ্টো করভি, ভকন্তু পকোন পকোন পক্ষরত্র তো স্বোভোভবক
সমর র পচর ভকিুটো পবভি সম ভনরত পোরর।
ডোিোরী উপরিরির জরনে আপভন NHS 111 নম্বরর পফোন কররত
পোররন অথ্বো 111.nhs.uk ভভক্তজট কররত পোররন, সোরোভিন 24
ঘন্টোর মরযে পেরকোন সম । তরব, েভি আপভন খুবই িুক্তিভন্তত হন পে
আপনোর সন্তোন অথ্বো তোর জীবন েুুঁ ভকর সম্মুখীন, তোহর আপনোর
উভচত সবসম 999-এ ক ্করো অথ্বো আপনোর স্থ্োনী িুঘটনো
ে এবং
জরুভর ভবভোরগ (এ এন্ড ই) অথ্বো জরুভর পক োর পসন্টোরর চর
েোও ো।
ভি র ো কর জ অব্ভপডী েোটিকস্এন্ড চোইড পহ ্থ্্
(আরভসভপভসএইচ্) তোরির জরনে a helpful poster for parents
and carers (মোতোভপতো পক োরোররির জরনে একটট উপকোরী
পপোেোর) ততভর করররি েোরো হ রতো িুক্তিভন্তত হরত পোররন অথ্বো
অভনক্তিত থ্োরকন পে কভভড-১৯ (COVID-19) মহোমোভর কো ীন সমর
েভি তোরির সন্তোন অসুস্থ্ হ অথ্বো জখমগ্রস্ত হ তোহর তোরির ভক
করো উভচত। ঘররর থ্োকোর জরনে সরকোর পে উপরিি ভির রি তো
অনুসরণ করো গুরুেপূণ, ে তরব মরন রোখরবন পে েভি আপনোর
পভরবোররর পসবো-েত্ন/ভচভকৎসো প্রর োজন হ তোহর NHS 111,
ক্তজভপগণ এবং হোসপোতো গুর ো অবেোহতভোরব পসগুর ো প্রিোন করর
েোরে। অনুগ্রহ করর ক্ষে করুন পে আরভসভপভসএইচ্এর
পপোেোরটট সক ভিশুরির জরনে সোযোরণ উপরিি প্রিোন করর, এবং
এটট আপনোর সন্তোরনর স্বোস্থ্েগত ভবরিষ িিো অথ্বো তোর বেক্তিগত
স্বোস্থ্ে এবং পক োর (পসবো-েত্ন/ভচভকৎসো) েোন তথ্ো পভরকল্পনোটট
ভহসোরব যরর নো। েভি আপনোর পকোন প্রশ্ন থ্োরক, তোহর আপনোর
সন্তোরনর পক োররর সোরথ্ GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট
হোসপোতোর র পে টীমটট জভিত অনুগ্রহ করর তোরির সোরথ্
পেোগোরেোগ করুন।
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প্রশ্নঃ আমার সিাতির আসন্ন এতপাতয়ন্টতমন্ট অথবা ভন ে
বান ল হতয় োতব কী?
উিরঃ জরুভরভভভত্তরত পক োর (েতন/ভচভকৎসো) পোও ো পেসব ভিশু
আর ভকরিোর-তরুণরির সবোর পচর পবভি প্রর োজন তোরিররক তো
পি ো ভনক্তিত করোর জরনে, আমরো সক অজরুভর অপোররিন,
এরপোর ন্টরমন্ট এবং ভভতে স্থ্ভগত করোর কটঠন ভসদ্ধোন্ত গ্রহণ কররভি।
আমরো পেসব অপোররিন, এরপোর ন্টরমন্ট এবং ভভতের পভরকল্পনো
কররভি পসগুর োর প্রভতটট আমোরির ভিভনকেো টীম সতকেতোর সোরথ্
ভবরবচনো করর পিখরব এ পিখোর জরনে পে পসগুর ো ভনরোপরি
পুনঃভনযোরণ
ে করো েো ভকনো।
েভি আপনোর সন্তোরনর অপোররিন, এরপোর ন্টরমন্ট এবং ভভতে
স্থ্ভগত করোর প্রর োজন আমোরির হ , তোহর আমরো আপনোর সোরথ্
সরোসভর পেোগোরেোগ কররবো আমোরির পরক্ষ েথ্োিীঘ্র সম্ভব। আমরো
আিোকভর আপভন বুরেন পে এরত হ রতো স্বোভোভবক সমর র পচর
ভকিুটো পবভি সম
োগরত পোরর এবং এই মুহরূ তে নতু ন
এরপোর ন্টরমন্ট অথ্বো ভভতেসংক্রোন্ত ভবিি পকোন তথ্ে আপনোরক
ভিরত হ ত আমরো সক্ষম হরবো নো।
প্রশ্নঃ আমার সিাতির আসন্ন এতপাতয়ন্টতমন্ট অথবা ভন ে
বান ল হতয় নগতয়নেতলা। আনম দুঝিনি যে নবলম্ব ার
স্বাতস্থ্যর উপর প্রভাব পেতব।
উিরঃ আমরো জোভন পে ভচভকৎসোর বেোপোরর ভব ম্ব ভবরোট িুক্তিন্তোর
কোরণ হরত পোরর, ভবরিষ করর পসসম আমরো েখন আপনোরক
একটট নতু ন তোভরখ ভিরত হ রতো সক্ষম হরবো নো।
আপনোর সন্তোরনর স্বোস্থ্ে আরগর মরতোই আমোরির কোরি এক নম্বর
অগ্রগণে ভবষ । আমোরির ভিভনকেো টীম প্রভতটট পরোগীর পভরভস্থ্ভত
আ োিোভোরব েোচোই কররি, এবং পকব মোত্র তখনই অপোররিন এবং
এরপোর ন্টরমন্টগুর ো বোভত কররিন েখন তো করো ভনরোপি।
আমরো আপনোর ডোিোর এবং সরকোররর কথ্ো মরনোরেোরগর সোরথ্
শুনভি, েোরত আপনোরিররক কখন পথ্রক পুনরো হোসপোতোর
পুনরো আসরত পি ো শুরু কররত পোভর পস বেোপোরর ভোর ো ভসদ্ধোন্ত
ভনরত পোভর।
আমোরির বহু এরপোর ন্টরমন্টর পক্ষরত্র আমরো
ভভভডওকনফোররক্ত
্
সং বেবহোর করোর পথ্ পবরি ভনর ভি এবং এই
উপো টট সভতেই পবি চমৎকোর কোজ কররি। আমোরির আররো
পরোগীরির জরনে এই উপো টট ভকভোরব চো ু করো েো আমরো তো
ভচন্তো-ভোবনো করর পিখভি, ভবরিষ করর তোরির জরনে পগ্রইট ওরমন্ড
স্ট্রীট হোসপোতোর আসরত েোরিররক িীঘ পথ্
ে
ভ্রমণ কররত হ ।
েভি আপনোর পকোন প্রশ্ন থ্োরক অথ্বো পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট
হোসপোতোর আপনোর ভভক্তজরটর বেোপোরর িুক্তিভন্তত হন, তোহর
আপনোর ভিভনকেো টীরমর সোরথ্ MyGOSH অন্ োইন পপোটেোর র
মোযেরম পেোগোরেোগ করুন।

প্রশ্নঃ আমার সিাতির একটি নিোনর
ে
এতপাতয়ন্টতমন্ট অথবা
ভন ে আসন্ন, আনম GOSH অথাৎ
ে যেইি ওরমন্ড স্ট্রীি
হাসপা াতল োতবা কী?
উিরঃ েভি আপনোর GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর
উপভস্থ্ত হও োর কথ্ো থ্োরক এবং আপনোর অথ্বো আপনোর সন্তোন
এমন উপসগ (পরোগ
ে
ক্ষণ) হরত ভু রগন েো আপনোরক উভদ্বগ্ন করর
অথ্বো েভি আপভন মরন কররন পে কভভড-১৯ (COVID-19) দ্বোরো
আক্রোন্ত পকোন বেক্তির ঘভনষ্ঠ সংেরি আপনোরো
ে
হ ত ভির ন,
তোহর তোহর হোসপোতোর েোও োর আরগ অনুগ্রহ করর আপনোর
সন্তোরনর পেিোভ র টট টীরমর কোরি পফোন করুন। অনুগ্রহ করর
আপনোর ক্তজভপর পপ্রকটটরস েোরবন নো। ঘররর ভভতরর থ্োকুন,
অনেরির সংেি এভির
ে
চ ুন এবং NHS 111 অন্ োইন সোভভেস
ভভক্তজট করুন, অথ্বো জরুভর ডোিোরী উপরিরির জরনে NHS 111
নম্বরর পফোন করুন।
েভি GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর উপভস্থ্ত হও ো
আপনোর অথ্বো আপনোর সন্তোরনর জরনে ভনরোপি হ , তোহর
একটট পভরবোররর হরত মোত্র একজন পক োরোররক হোসপোতোর
প্ররবরির অনুমভত পি ো হরব। একই পক োরোর প্রভতভিন হও ো উভচত।
িুঃখজনকভোরব, আপন ভোইরবোনরো হোসপোতোর ভভক্তজট কররত
পোররবন নো। আমরো বুক্তে পে এই পিরক্ষপগুর ো পভরবোরগুর োর
জরনে কটঠন হরব, তরব আমোরির অগ্রোভযকোর হরে পগ্রইট ওরমন্ড
স্ট্রীট হোসপোতোর র পরোগী, পভরবোর এবং েোফরির ভনরোপত্তো।
িিনোথ্ী
ে
তথ্ো ভভক্তজটররির সংখেো সীভমত করোর ফর সংক্রমণ
হোসপোতোর বর আনোর েুুঁ ভক উরেখরেোগে মোত্রো করম েোরব।
হোসপোতোর নো এরস বরং অনুগ্রহ করর পফোন এবং ভভভডও কর র
মোযেরম পভরবোররর সোরথ্ পেোগোরেোগ রোখোর কথ্ো ভবরবচনো করুন।
েভি আপনোর উপসগ (পরোগ
ে
ক্ষণ) থ্োরক, তোহর আপনোর সন্তোরনর
সোরথ্ আসোর জরনে অনুগ্রহ করর ভবকল্প একজন পক োরোররর নোম
মরনোনীত করুন।
আমরো জোভন পে ভকিু ভকিু পরোগী রর রি েোরির পক্ষরত্র হ রতো
একোভযক পক োরোর প্রর োজন। এসব পভরবোরগুর োর জরনে, আপনোর
ভিভনকেো পেিোভ র টটর িোভ রে থ্োকো নোস আপনোর
ে
সন্তোরনর
প্রর োজনগুর োর বেোপোরর সরোসভর আর োচনো কররবন। েভি এর
আরগ আপনোর পকোরনো প্রশ্ন থ্োরক অথ্বো পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট
হোসপোতোর আপনোর আসন্ন আগমরনর বেোপোরর আপভন িুক্তিভন্তত
থ্োরকন, তোহর অনুগ্রহ করর PALS টীরমর সোরথ্ 0207 829 7862
নম্বরর অথ্বো pals@gosh.nhs.uk-পত পেোগোরেোগ করুন।
প্রশ্নঃ আমরা েখি উপনস্থ্
করত পানর?

হতবা

খি আমরা নক আো

উিরঃ আপভন েখন আমোরির প্রযোন প্ররবিদ্বোরগুর োর পকোনটটরত
আরসন, তোহর আপনোর সন্তোরনর নোম আর ও োরডের নোম
আমোরিররক ব োর জরনে আমরো আপনোরক ব রবো। অনুগ্রহ করর
ক্ষে করুনঃ মোত্র একজন প্রোপ্তব স্ক বেক্তিরক হোসপোতোর ঢু করত
পি ো হরব। পেরক্ষরত্র সম্ভব হরব, আমোরির GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট
ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতো গোইড (পথ্ ভনরিেিক) অতঃপর আপনোরক
উি ও োরডে ভনর েোরবন অথ্বো আপনোরক পথ্ বোতর ভিরবন।
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েভি আপনোর সোরথ্ পভরবোররর অনেোনে সিসেরো পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট
হোসপোতোর একোন্ত আসরতই হ , তোহর তোরো বোইরর অরপক্ষো
কররত হরব। আমরো বভ পে তোরো পেরনো তোরো পেরনো সোমোক্তজক িূরে
পমরনও চ োসংক্রোন্ত ভিকভনরিেভিকোগুর ো পমরন চর ন এবং উি
এ োকোর অনেোনেরির প োকজন হরত ২ ভমটোর িূরর থ্োরকন।
েভি পরোগী ভহরসরব ভভতে হর থ্োকোর জরনে আপভন আরসন, তোহর
আমরো আপনোর সন্তোনরক পরীক্ষো করর পিখরবো পস কভভড-১৯ এ
আক্রোন্ত ভকনো, এমনভক েভি তোর উপসগ তথ্ো
ে
পরোগ ক্ষণ নোও
থ্োরক। তোর মোতো/ভপতো অথ্বো পক োরোর ভহসোরব আপনোরকও উি
পরীক্ষোটট আমরো কররত চোইরবো। এই পরীক্ষো েো জভিত তো হরে
একটট ক্ষুদ্র ন অথ্বো তু োর টু করো (কটন্বোড্) বেবহোর করর
আপনোর নোক এবং/অথ্বো গ োর ভভতর হরত সোমোনে পেষ্মো
(ভমউকোস)্ সংগ্রহ করো। এরত হ ত ভকিুটো অস্বোেন্দ্ে পবোয হরত
পোরর এবং আপনোর মোরে কোভি অথ্বো হোুঁভচ ঘটোরত পোরর। পগ্রইট
ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর আপনোরক, আপনোর সন্তোনরক এবং
বোিবোভক সবোইরক েথ্োসম্ভব ভনরোপি রোখোর বেোপোর ভবষ টট ভনক্তিত
কররত আমোরিররক সোহোেে কররব। ভনরে ‘পরীক্ষো করোরনোর
বেোপোরর ভক হরব?’ অংরি আপভন আররো ভবিি জোনরত সক্ষম
হরবন।
অনুগ্রহ করর gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides-পত
আমোরির ভবরিষজ্ঞ প্রো িঃই ক্তজজ্ঞোভসত প্রশ্নোব ী অংিটটও পিখুন।
আপনোর সন্তোন এবং পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর েখন
আপনোরো ভভক্তজট কররবন তখন ভক প্রতেোিো করো উভচত এসব
তথ্েোব ী হ রতো এগুর োরত অন্তভু ি
ে থ্োকরত পোরর।
প্রশ্নঃ হাসপা াতল আগ
আপিারা নক করতেি?

নভঝজিরতদরতক রো করার জতিয

উিরঃ GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর র সবোইরক
েথ্োসম্ভব ভনরোপি রোখোর আমরো পিরক্ষপ ভনক্তে। আপভন হ ত
ক্ষে করর থ্োকরবন পে িো োরন হোসপোতোর র েোফরির সংখেো
অরপক্ষোকৃত কম। িো োরন প োকজরনর সংখেো কভমর , ভকভোরব
আমোরির পরোগীরির প্রভত ভনরোপরি পক োর (পসবো/ভচভকৎসো) প্রিোন
কররত পোভর পস ভবষ টট আমরো অতেন্ত সতকেতোর সোরথ্ ভবরবচনো
করর পিখভি।
আমরো সক কমী, পরোগী এবং তোরির পভরবোরবগরকও
ে
পরোমি ে
ভিক্তে পেরকোরনো স্থ্োরন সোমোক্তজক িূররের এবং হোত যু োসংক্রোন্ত
ভিকভনরিেভিকো পমরন চ রত।
আপভন ক্ষে করর থ্োকরবন পে, েোফরো ভবভভন্ন যররনর বেক্তিগত
প্রভতরক্ষোমূ ক সোমগ্রী (ভপভপই) পভরযোন কররিন, পেমন মোস্ক্
(মুরখোি) এবং এরপ্রোন। কখন মোস্ক্এবং অনেোনে বেক্তিগত
প্রভতরক্ষোমূ ক সোমগ্রী (ভপভপই) পভরযোন করো উভচত এবং
হোসপোতোর র মরযে কীভোরব পভরেন্নতো কোেক্রম
ে
চো োরত হরব এসব
ভবষ সহ, তোরো প্রভিক্ষণপ্রোপ্ত পে কীভোরব কররোনো ভোইরোরসর
ভবস্তোররর েুুঁ ভক কভমর আনো েো । এটট করো হরে পকোভভড-১৯
সংক্রমণ ভন ন্ত্ররণর জনে পিও ো সবরিষ
ে
জোতী পথ্ভনরিেভিকো
অনুেো ী।

পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর (GOSH) েখন আসরবন, তখন
আপনোরির ভভক্তজটকো ীন সমর পভরযোন করোর জরনে আপনোরক
এবং আপনোর সন্তোনরক মোস্ক্(মুরখোি) পি ো হরত পোরর। এর উরেিে
হরে সক পরোগী, পভরবোর এবং েোফরিররক, ভবরিষ করর েোরো
কভভড-১৯ (COVID-19) এর কোররণ বোিভত েুুঁ ভকর সম্মুখীন তোরিররক,
রক্ষো করো, এবং হোসপোতোর ভভক্তজটকো ীন সমর ভনরোপি পবোয
করোর বেোপোরর পভরবোরগুর োরক সোহোেে করো। েভি আপনোরক একটট
মোস্ক্পি ো হ , তোহর ইহো খুবই গুরুেপূণ পে
ে আপভন পেরনো পসটট
পভরযোন কররন এবং সটঠকভোরব পসটট পফর ন। এটট ভকভোরব কররত
হরব তো আপভন েখন ও োরডে ভভক্তজরট আসরবন তখন আপনোরক
বর পি ো হরব, ভকন্তু েভি আপভন ভনক্তিত হরত নো পোররন এবং েভি
আপনোর পকোন প্রশ্ন থ্োরক, তোহর অনুগ্রহ করর ভিভনকেো টীরমর
পকোন একজন কমীর সোরথ্ কথ্ো ব ুন।
প্রশ্নঃ পরীো করাতিার বযাপাতর নক হতব?
উিরঃ আপনোরক, আপনোর পভরবোররক এবং আমোরির
েোফরিররক েথ্োসম্ভব ভনরোপি রোখোর ভবষ টট ভনক্তিত করোর জরনে,
কভভড-১৯ সম্পভকেত হো নোগোি জোতী ভিকভনরিেিনোগুর ো আমরো
মরনোরেোগ সহকোরর শুনভি।
সবরিষ
ে
উপরিরির সোরথ্ সোমঞ্জসে বজো পররখ, পরোগী ভহরসরব ভভতে
হর থ্োকোর জরনে GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর
আগত সক পরোগীরিররক এখন আমরো পরীক্ষো করভি; অভযকন্তু,
তোরির সোরথ্ পেসব মোতো/ভপতো অথ্বো পক োরোর আসরবন
তোরিররকও এই পরীক্ষো আমরো করভি।
এই পরীক্ষো েো জভিত তো হরে একটট ক্ষুদ্র ন অথ্বো তু োর টু করো
(কটন্বোড)্ বেবহোর করর আপনোর নোক এবং/অথ্বো গ োর ভভতর
হরত সোমোনে পেষ্মো (ভমউকোস্) সংগ্রহ করো। এরত হ ত ভকিুটো
অস্বোেন্দ্ে পবোয হরত পোরর এবং আপনোর মোরে কোভি অথ্বো হোুঁভচ
ঘটোরত পোরর।
পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর আপনোরক, আপনোর সন্তোনরক
এবং বোিবোভক সবোইরক েথ্োসম্ভব ভনরোপি রোখোর বেোপোর ভবষ টট
ভনক্তিত কররত আমোরিররক সোহোেে কররব। েভি পরীক্ষো আপনোর
অথ্বো আপনোর সন্তোরনর কভভড-১৯ যরো পরি, তোরপরও আমরো
ভনক্তিত কররবো পে আপনোর সন্তোন পেরনো প্রর োজনী পক োর
(পসবোেত্ন) এবং ভচভকৎসো পো ।
উি পরীক্ষোটট করোরনোর বেোপোরর েভি আপনোর পকোন িুক্তিন্তো থ্োরক,
তোহর আপনোর ভিভনকেো টীরমর সোরথ্ পেোগোরেোগ করুন।
েভি পকোরনো বেক্তির সংক্রমণ যরো পরি তোহর উনোরক দ্রুত পৃথ্ক
করোর এবং একই সোরথ্ ভবরিষজ্ঞ পক োর প্রিোন করো অবেোহত রোখোর
এবং করঠোর সংক্রমণ ভন ন্ত্রণ ভিকভনরিেিনো অনুসরণ করোর সুেষ্ট
প্রক্তক্র োভি আমোরির রর রি। GOSH অথ্োৎ
ে পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট
হোসপোতোর আসোর পূরব েভি
ে
আপনোর অথ্বো আপনোর সন্তোরনর
উপসগ তথ্ো
ে
পরোগ ক্ষণ থ্োরক, তোহর ঘর পথ্রক পবর হবোর আরগ
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অনুগ্রহ করর উপরিি এবং সোহোরেের জরনে আপনোর ভিভনকেো
টীরমর কোরি পফোন করুন।
পকোরনো কমীর মরযে কমরত
ে অবস্থ্ো পকোরনোরকম উপসগ পিখো
ে
ভির তোরো তোৎক্ষভণকভোরব ভনরজরিররক ভচভকৎসো পক্ষত্র পথ্রক িূরর
সভরর ভনরবন েোরত করর পরোগীরো ভনরোপি থ্োরক।
হোসপোতোর র গুরুেপূণ কমীগণ
ে
েোরো তোরির ভনজ ঘরর
ভনরজরিররক অনেরির সংেি হরত
ে
ভবক্তেন্ন করর পররখরিন, তোরির
বেোপোরর ভসদ্ধোন্ত গ্রহরণর জরনে আমোরির রর রি সুেষ্ট প্রক্তক্র ো পে
তোরো কোরজ ভফরর আসো কখন এবং ভকভোরব ভনরোপি। এটট সরকোভর
ভিকভনরিেিনোব ীর পচর অভতভরি উপরিি এবং এটট পভরকল্পনো
করো হর রি এ ভনক্তিত করোর জরনে পে সম্পূণ আররোগে
ে
োভ নো করর
পেরনো পকউ কোরজ ভফরত নো আরসন এবং অনেোনেরিররক পেরনো
েুুঁ ভকর সম্মুখীন নো কররন।
প্রশ্নঃ আনম কীভাতব আমার সিাতির ঔষুে পাতবা?
উত্তরঃ কভভড-১৯ সংক্রমরণর েুুঁ ভক কমোরনোর জরনে, পগ্রইট ওরমন্ড
স্ট্রীট হোসপোতোর মোনুষজন আসো সীভমত করো আমোরির প্রর োজন।
এর অন্তভু ি
ে রর রি আপনোর সন্তোরনর ঔষয সংগ্রহ করোর জরনে
ভভক্তজট করো। আমরো আপনোর সন্তোরনর ওষুয র ো পমই পেিো
পডভ ভোভরর মোযেরম আপনোর বোসো পপ ৌঁরি পিও োর বেবস্থ্ো করভি।
আপনোর সন্তোরনর সুভনভিেষ্ট চোভহিো এবং পিরন্দ্র অগ্রোভযকোর
আর োচনো কররত আমরো আপনোর সোরথ্ পেোগোরেোগ কররবো।
আমরো আিো করভি এটট বতেমোন পভরভস্থ্ভতরত ভনক্তিত কররত সোহোেে
কররব পে আপনোর সন্তোরনর ওষুরযর সরবরোহ পেরনো পকোরনোভোরব
প্রভোভবত নো হ । সবসমর র মরতো, অনুগ্রহ করর ভনক্তিত করুন পে
আপনোর বোসো ভন ভমত এবং িীঘ-পম
ে
োিী পরোরগর ওষুযসমূহ অন্তত
িুই সপ্তোরহর জনে আরি। আপভন েভি এর মরযে আপনোর বোসো
পভরবতেন করর থ্োরকন, তোহর এটট ভনক্তিত করুন পে আপনোর
টঠকোনো এবং পেোগোরেোরগর তথ্ে আমোরির কোরি আরি। আপনোর
সন্তোরনর ওষুয সম্পরকে েভি আপনোর পকোরনো ক্তজজ্ঞোসো থ্োরক,
অনুগ্রহ করর আপনোর ভচভকৎসো সম্পভকেত নোস ে
ভবরিষরজ্ঞর সোরথ্ পেোগোরেোগ করুন। Electronic Medicines

Compendium website-এ পেোগোরেোগ করুন বো
Medicine.Information@gosh.nhs.uk পত ইরমই করুন।
আপনোর সন্তোরনর ভিভনকেো টীরমর সোরথ্ পেোগোরেোগ বজো রোখোর
জরনে, তোরির ঔষযগুর ো ভনর আর োচনো করোর জরনে,
ফ োফ গুর ো পিখোর জরনে, এরপোর ন্টরমন্টগুর ো পভরবতেন করোর
জরনে এবং আররো অরনক ভবষর আপভন MyGOSH অন্ োইন
পপোটেো টটও বেবহোর কররত পোররন। gosh.nhs.uk/your-

hospital-visit/mygosh সোইরট পের আররো তথ্ে জোনুন এবং
পরক্তজেোর করুন।

প্রশ্নঃ সম্প্রন আনম ঝজওএসএইতি নগতয়নেলাম। হাসপা াতল
নিঝি নকেু কতরািা আক্রাি যরাগী নেল, এই পনরনস্থ্ন ত
আমার নক নকেু করত হতব?
উত্তরঃ আপভন েভি অসুস্থ্ নো হন তরব আপনোর ভকিু করোর িরকোর
পনই। েভি আপনোর পকোরনো উপসগ পিখো
ে
পি , অনুগ্রহ করর
কমপরক্ষ সোত ভিন বোসো থ্োকুন এবং হো নোগোি NHS উপরিরির
জরনে

nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/selfisolation-advice/ পিখুন। েভি সোত ভিন পরর আপভন আরগর
পচর ভো পবোয নো কররন বো অবস্থ্োর অবনভত হ , তোহর তোহর
NHS 111 অন্ োইন সোভভেস ভভক্তজট করুন, অথ্বো জরুভর ডোিোরী
উপরিরির জরনে NHS 111 নম্বরর পফোন করুন।
প্রশ্নঃ আমরা নক গানে িানলতয় ঝজওএসএইতি যেত
পানকেংতয়র বতদাবস্ত নক?

পারতবা?

উত্তরঃ কম মূর ে গোভি পোভকেংর র সুভবযো ভিরত কর কটট স্থ্োনী
গোভি পোভকেং বেবস্থ্োর সোরথ্ আমোরির সমরেোতো রর রি। GOSH এ
গানে পাকে করানবষয়ক আতরা থয জািার জতিয এখাতি
নিক্্করুি অথ্বো আপভন েখন হোসপোতোর আসরবন তখন প্রযোন
ভরভসপিরন (24/7 পখো ো) ক্তজজ্ঞোসো করুন।
বতেমোরন পসন্ট্রো
ন্ডরন গোভি চো োরত হর আপনোরক কনরজিন
্
চোজে অথ্বো অনেোনে সিক বেবহোরকোরী ফীজ্পভররিোয কররত হরব
নো, কোরণ টটএফ্এ ্সোমভ কভোরব এগুর ো স্থ্ভগত পররখরি। আররো
তরথ্ের জরনে tfl.gov.uk পিখুন।
প্রশ্নঃ অতিক স্থ্ািীয় কযাতে আর যদাকািপাি বন্ধ। আমরা
নকভাতব খাবার পাতবা?
উত্তরঃ আপভন েোরত সোরোভিন গরম এবং ঠোণ্ডো খোবোর পপরত পোররন
তো ভনক্তিত করোর জরনে, আমোরির েোগুন কেোরফ (Lagoon Café)
তোরির পখো ো থ্োকোর সম সূভচ বোভির রি এবং এখন তোরো পসোমবোর
পথ্রক শুক্রবোর সকো ৭.০০ টো পথ্রক রোত ১১ টো পেন্ত,
ে সপ্তোরহ সোত
ভিন।
প্রযোন খোবোররর একটট তোভ কো আপভন পোরবন পেটট পথ্রক আপনোর
পিরন্দ্র খোবোরটট আপভন বোিোই কররত পোররবন এবং হো ো এবং
পভক্তজটেোরী োন (ভনরোভমষোিী) পিন্দ্গুর োও এর অন্তভু ি
ে রর রি।
তোিোিোও, হো কো খোবোর (স্ন্েোকস
্ ),
্ তোজো ফ এবং সুস্বোিু পুভডংও
রর রি।
প্রশ্নঃ আমাতদর এতপাতয়ন্টতমন্ট, যোিখাতিা অপাতরেি
অথবা ভন র
ে সময় আমার সিািতক সাহােয করার জতিয যে
িীম কী এখতিা িালু থাকতব?
উত্তরঃ পখ োযু ো হরে সমথ্রনর
ে
একটট অপভরহোে অংি
ে
েো পগ্রইট
ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর প্রিোন করো হর থ্োরক, এবং এই সমর
হোসপোতোর র সুভনভিেষ্ট পে টীম, ব বৎ সংক্রমণ ভন ন্ত্রণ
ভিকভনরিেিোব ী পমরন চ োর পোিোপোভি, হোসপোতোর পরোগীরির সোরথ্
কোজ করর েোও ো অবেোহত রোখরব। এর অংি ভহসোরব, ও োরডের পে
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রুমগুর ো বন্ধ রোখোর ভসদ্ধোন্ত আমরো ভনর ভি, তরব আমোরির রর রি
নোনোভবয উপো পেগুর োর মোযেরম পরোগীরো এখরনো পে সোভভেসগুর ো
বেবহোর কররত সক্ষম হরবন।

আপনোর সন্তোন তোর ভিখো চোভ র েোও োর জরনে তোর রর রি
অরনক উপো । আমোরির gosh.nhs.uk/goshschool

পরোগী এবং তোরির পক োরোরগণ েোরত তোরির ভনরজর রুরম অথ্বো পবপত (ভচভিত সুভনভিেষ্ট স্থ্োরন) বেবহোর কররত পোররন পস জরনে পে টীম
পকব মোত্র একবোর বেবহোর উপরেোগী ক্রোফট
্ ্(ভিল্পকম)ে সহ নোনোন
কমকোরণ্ডর
ে
পেোক্ততভর করররি পেগুর ো ভনরোপরি বন্ধকৃত বেোরগ
সুরভক্ষত থ্োরক। মরনোরেোগ ভভন্নমুরখ পনও োর পক ি মূ ক পে
পেিোভ ে সোরপোটে এবং স্ন্ো ু উেীপক নোনোভবয প্রিমনকোরী
পখ নোও রর রি।

প্রশ্নঃ যেইি ওরমন্ড স্ট্রীি হাসপা াতলর কমীতদর সুরো নদত
আপিারা কী করতেি?

আমোরির পে টীরমর সোরপোটে ভকভোরব বেবহোর করো পেরত পোরর এ
সম্পভকেত পকোন প্রশ্ন েভি আপনোর থ্োরক, তোহর অনুগ্রহ করর
ও োরডের পে রুরমর িরজো টোঙোরনো সোইনটট পিখুন, আপনোর
ও োরডের পে পেিোভ রের সোরথ্ কথ্ো ব ুন অথ্বো িোভ েরত
নোসরক
ে ক্তজজ্ঞোসো করুন। পে টীম কতৃ েক সুপোভরিকৃত কমকোণ্ড
ে
সহ,
পভরবোরগুর োর জরনে অন্ োইন উপকরণ/সোমগ্রীর জরনে

gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-informationhub/covid-19-resources-families সোইটটট পিখুন।
প্রশ্নঃ যেইি ওরমন্ড স্ট্রীি হাসপা াতলর স্কুলটি যখালা রতয়তে
কী?
উত্তরঃ সরকোররর ভিকভনরিেিোর সোরথ্ সোমঞ্জসে পররখ, পরবতী
ভবজ্ঞভপ্ত নো পি ো পেন্ত
ে আমোরির িোিরুমগুর োরত অথ্বো
ও োডেগুর োরত পকোন ভিক্ষো প্রিোন করো হরব নো। এর অন্তভু ি
ে রর রি
পগ্রইট ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতো এবং ইউভনভোভসটট
ে কর জ
হোসপোতো ।
এই কটঠন সমর আপনোরির তযেেে আর উপ ভির জরনে আমোরির
ভিক্ষো প্রিোনকোরী ি আপনোরিররক যনেবোি জোনোরে। তোরো
আপনোরির সোরথ্ পেোগোরেোগ বজো রোখরবন এবং পেরক্ষরত্র তোরির
পরক্ষ সম্ভব হরব, তোরো ভোচূ ে ো (অন্ োইন) উপোর সমথ্নে আর
ভিক্ষো প্রিোন অবেোহত রোখরবন।

আতরা

ওর বসোইরট ভিকভনরিেিনো এবং সুপোভরিমো ো পোরবন।

উত্তরঃ আমোরির চমৎকোর েোফরির প্রভত সমথ্নে পেোগোরনো পগ্রইট
ওরমন্ড স্ট্রীট হোসপোতোর র একটট ভবরোট অগ্রগণে ভবষ । ভপভপই-র
(বেক্তিগত সুরক্ষো সোমগ্রী) পক্ষরত্র পভরবতেরনর সুপোভরিমো ো সহ,
আমরো সতকেতোর সোরথ্ ইং েোরন্ডর পোবভ ক পহ থ্
্ ্-এর সবরিষ
ে
তথ্ে
পমরন চ ভি।
কমীরো ভন ভমত পোবভ ক পহ থ্ ইং েোন্ড বো ভপএইচই-এর সবরিষ
ে
ভনরিেভিকোর তথ্ে পোরবন, এবং পেসব কমীরো প্রতেক্ষভোরব ভিশু,
তরুণ প োকজন এবং পভরবোরবরগরে সোরথ্ কোজ কররন নো তোরো ভনজ
ঘর পথ্রকই কোজ কররবন, েভি তোরির চোকুভর পসটটর অনুমভত ভির
থ্োরক।
আমরো ভনক্তিত কররত চোই পে, আমোরির েোফরো পেরনো ভনরোপি
পবোয কররন এবং অনুভব কররন পে তোরির মূ েো ন এবং েতন করো
হরে এবং েভি তোরির প্রর োজন হ তোহর তোরো পেরনো তো চোইরত
সক্ষম হরত পোরর। এর অন্তভু ি
ে রর রি হোসপোতোর র ভনকরট
বোসস্থ্োন এবং কম-স্থ্র
ে
খোবোররর বরন্দ্োবস্ত এযররনর ক্তজভনরসর
পক্ষরত্র সোহোেে পেোগোরনো, এবং মোনভসক স্বোস্থ্ে এবং ক েোরণর পক্ষরত্র
সোহোেে করোর জরনে ভবনোমূর ে সোভভেসসমূহ।
আপভন হ রতো পিরখ থ্োকরবন পে হোসপোতোর র ভবভভন্ন স্থ্োরন
আমোরির পকোন পকোন কমীরো মুরখোি (মোস্ক)্ পভরভহত অবস্থ্ো
রর রিন। এন্এইচ্এস্এর সবরিষ
ে
ভিকভনরিেিনোর উপর ভভভত্ত করর,
কখন মোস্ক্(মুরখোি) পরো উভচত এবং কখন পরো উভচত ন পস
সম্পভকেত করঠোর ভিকভনরিেিনোগুর ো কমীরো পমরন চ রিন।

থয এবং সহায় া

NHS (এনএইচএস) তথ্েসমূহ nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ পথ্রক পনও ো হর রি।
ভিশুরির জনে তথ্ে রর রি ভবভবভস ভনউজরোউন্ড (BBC Newsround) ওর বসোইরট bbc.co.uk/newsround

আিাকের মবকেষজ্ঞ মিোিট কিন্টগুকলা হকে েেযাবলী
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আপনি নবতেষ নবতেষ নকেু যরাগসম্পন্ন বযঝিতদর জতিয নিতদেনেকা এখাতি পাতবি। আমার্ির দবর্িষজ্ঞ
দিদনকযাে িীম এগুর্ো সদির্বি কর্রর্েন এবং এগুর্ো ভন ভমতভভভত্তরত পেোরে োচনো করো হরে এবং হো নোগোি তথ্ে
এগুর োরত পেোগ করো হরে।
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