এই তথ্য িীটটি সবশ রিষ 10 আগস্ট
2020 তোশররখ হোলনোগোদ করো হরয়রে

কররোনোভোইরোস (COVID-19): শিশু, তরুন এবং পশরবোররর
সদসযরদর জনয সুরক্ষো বোশতল করোর তথ্য
সরকোর পরোমিশ দদয় দে কররোনোভোইরোস (দকোশভড-19) এর উচ্চ ঝুশকর মরযয থ্োকো বযশিরদর জনয সুরক্ষো এই সমরয়র
জনয বোশতল করো হরয়রে। এর মোরন হরলো এই দে অশযকোংি বযশি েোরো পূরবশ সুরক্ষোর মরযয শেরলন তোরো এখন দথ্রক
বোইরর দেরত পোররবন এবং ঘুরর দবড়োরত পোররবন। এখনও শকেু শিশু এবং তরুন ররয়রেন েোরদররক সুরক্ষোর মরযয
থ্োকরত হরব – েশদ এমন হয় তরব আপনোর শিশনকযোল টিম আপনোর সোরথ্ দেোগোরেোগ কররব। েশদ দকউ এমন এলোকোয়
বসবোস করর দেখোরন এখন ‘স্থোনীয় লকডোউন’ চলরে, অবিযই তোরদর উশচৎ সুরক্ষোয় অবস্থোন করো এবং েত দবশি সম্ভব
বোশড়রত অবস্থোন করো।

করোনাভাইোস (রকাজভড-19) এ রে সব বযজি সবরচর়ে ঝুঁ জকপূর্ণ তারেে
িনয আগরস্টে শুরুরত সেকাে তারেে জেকজনরেণ শনা আপরডট করেরে এবং
তারেে “সেক্ষা” বাজতল করেরে। এে অর্ণ হ'ল রবজশেভাগ রলারকো োো এে
আরগ সেক্ষাে মরযয জেরলন তাো বাইরে রেরত পােরবন এবং ঘরে রবড়ারত
পােরবন। তরব কর াে সামাজিক েূেত্ব সহ সংক্রমর্ এড়ারত আপনারক
এখনও সতকণ তা অবলম্বন কো উজচৎ।
আপনাে জিওএসএইচ- জিজনকাল টিম আপনাে সারর্ রোগারোগ কেরব েজে
আপনাে সন্তারনে সেক্ষা চাজলর়ে োও়োে প্রর়োিন হ়ে। আমো আগরস্টে

জশশুরেে রকাজভড-19 এে হালকা উপসগণ র্ারক এবং অপ্রর়োিন়ী়ে
সেক্ষা তারেে স্বাস্থ্য এবং সস্বারস্থ্যে উপে রনজতবাচক প্রভাব রফলরত
পারে। েজে আপনারক পোমশণ রেও়ো হ়ে রে আপজন কর ােভারব
সেক্ষা কোে বযবস্থ্া বন্ধ কেরত পারেন তরব আপনাে এটি কো
স্বাচ্ছন্দ্য রবায কো উজচত।
েজে আপজন পেস্পেজবরোয়ী পোমশণ রপর়ে র্ারকন বা রকান জনরেণ শনা
অনসেন কেরবন ও তা জনর়ে অজনজিত হন তরব আমো সপাজেশ
কেরবা আপজন জিজনকাল টিরমে সারর্ কর্া বলন।

রশরেে আরগ এটি কোে রচষ্টা কেব োরত আপজন িানরত পারেন
পজেকল্পনা অনো়ে়ী আপনাে সন্তান রসরেম্বরে স্করল জফরে আসরত পােরব

েশদ ঘররর কোররো মরযয লক্ষণ পোওয়ো েোয়

জকনা।

এটি পোমশণ রেও়ো হ়ে রে েত্নকাে়ী বযজি জেজন ভারলা আরেন এবং
রকান লক্ষর্ না র্ারক জতজন জশশুে সারর্ র্াকরবন এবং েজে সম্ভব হ়ে
তরব পজেবারেে অনযরেে জনকট হরত আলাো করে োখরবন। েজে এটি
সম্ভব না হ়ে, তরব ো জকে সতকণ তা অবলম্বন কো ো়ে ো গ্রহর্
কোই েরর্ষ্ট।

আমো িাজন অরনক পজেবাে তারেে সন্তারনে স্করল জফরে আসা জনর়ে উজিগ্ন।
আপনাে জশশু রকাজভড-19 চলাকাল়ীন ক়ীভারব জশক্ষা়ে অংশগ্রহর্ কেরত
পারে রস সম্পরকণ জসদ্ধান্তগুজল আপনাে এবং আপনাে সন্তারনে জবেযালর়েে
মরযয রেৌর্ভারব রনও়ো উজচৎ। আপনাে সন্তারনে স্কল সম্পরকণ আপনাে
েজে প্রশ্ন বা উরিগ র্ারক তরব আমো আপনারক সোসজে তারেে স্করল
রোগারোগ কেরত উৎসাজহত কেব।
আমো িাজন রে এটি উরিগপূর্ণ হরত পারে এবং আপজন হ়েরতা
অনভব কেরবন রে আপনাে সেক্ষা়ে আপনাে জশশুরক েক্ষা করে
োখা উজচৎ। আমারেে প্রর়োিন তারেেরক েক্ষা কো োো,
মাোত্মকভারব এই ভাইোরস আক্রান্ত হর়েরে, আমো এও িাজন রে

রেফারেন্স: 2020F2311 © GOSH জিওএসএইচ এনএইচএস ফাউরেশন ট্রাস্ট, আগস্ট 2020

পৃষ্ঠা 1 এে 2

আপনোর শবরিষ দল দথ্রক পরোমিশ
আপনাে সন্তারনে সস্থ্তাে িনয আপনাে জবরশে েলটি প্রেত্ত আপনারক রে
রকানও জবেযমান পোমরশণে কর্া মরন োখা গুরুত্বপূর্,ণ ো রকাজভড-19 এে
সারর্ সম্পজকণ ত ন়ে। এই পোমশণ সবণো পালন অবযাহত োখা উজচত।
আপজন চাইরল আমারেে এখারন প্রেত্ত জবরশে জনরেণ শনাটিরত প্ররবশ কেরত
পারেন।
আপনাে জবরশে েরলে সারর্ প্রর্রম আরলাচনা না করে রকান ওেয
বন্ধ না কোটা গুরুত্বপূর্।
ণ েজে আপনাে জশশু অসস্থ্ হর়ে ো়ে এবং
আপনারক স্থ্ান়ী়ে হাসপাতারল উপজস্থ্ত হরত হ়ে তরব অনগ্রহ করে
তারেে স্বাভাজবকভারব ডাকুন। েজে তাো সাযােন পেণারলাচনা কেরত
সক্ষম না হ়ে তরব আপনাে জিওএসএইচ টিরমে সারর্ রোগারোগ
করুন।

েজে আপনাে জশশুরক জনর়ে খব রবজশ উজিগ্ন হন বা আপজন েজে
অনভব করেন রে তাে ি়ীবন ঝজকে মরযয, তরব অনগ্রহ করে 999
নাম্বারে রফান করুন বা এএেই রত জনর়ে োন বা িরুে়ী রসবা
রকরে জনর়ে োন রেখারন আপজন স্বাভাজবকভারব কেরত পােরবন।
এগুরলা সকল জশশুে িনয রখালা ের়েরে োরেে েরত্নে প্রর়োিন এবং
এগুরলা জনোপে।
েজে আপজন জিওএসএইচ (GOSH) এ উপজস্থ্ত হন, এবং আপনাে
এরপার়েন্টরমন্ট রপরত সমসযা হ়ে বা আপনাে জশশুে রকাজভড-19 এে
লক্ষর্ র্ারক, তরব অনগ্রহ করে জিওএসএইচ এ উপজস্থ্ত হও়োে পূরবণ
প্রাসজিক জবরশে েলরক অজযকতে সহা়েতাে িনয রফান করুন।
েজে উপরেে রকান পোমশণ পজেবজতণ ত হ়ে, তরব আমো এই তর্য
হালনাগাে কেরবা। আমো আরোও সপাজেশ কজে আপজন আমারেে
FAQs এ gosh.nhs.uk/covid-19-FAQ েৃজষ্ট োখন, ো আমো
জন়েজমত হালনাগাে কজে।

অশযকতর তথ্য এবং সহোয়তো
জিওএসএইচ হরত
•

করোনাভাইোস (রকাজভড-19) –www.gosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19-information-hub– ইংরেি়ী োড়াও অনযানয
ভাোে অনবাে কো হর়েরে এবং সহরি পড়াে সংস্কে অনলাইরনও ের়েরে।

অনযরকার্াও হরত
•
•
•

এনএইচএস হরত তর্য www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
জশশুরেে িনয তর্য জবজবজসে জনউিোউে এ পাও়ো োরব www.bbc.co.uk/newsround
আেজসজপজসএইচ (RCPCH) ওর়েবসাইট হরত তর্য www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-resources-parents-carers
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