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ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকা (অথবা ক্াজ কন্াক্ট)  
ব্যনতির জি্য কসল্ফ-আইরসারেশি নবষয়ক তথ্যপাতা 

ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকা (বা ক্াজ কন্াক্ট)ব্যনতি হরছেি এমি 
একজি ন্নি COVID-19  করারে আক্ান্ত ব্যনতির সংক্ানমত 
থাকা অবস্ায় তার কাছাকানছ নছরেি এবং এর ফরে তার 
COVID-19 করারে আক্ান্ত হওয়ার ্রথষ্ট সম্াবিা থাকরব। 

COVID-19 এ আক্ান্ত ব্যনতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এরসরছি 
নবধায় আপিারক ্নি একজি ক্াজ কন্াক্ট ব্যনতি নহসারব 
নচননিত করা হয়, তাহরে আপিারক আপিার বান়িরত 
বা অি্য ককাি উপ্ুতি বাসস্ারি নেরয় আোিা থাকরত 
হরব। উপসেযে িা থাকরেও আপিারক ্ত তা়িাতান়ি সম্ব 
COVID-19 এর জি্য পরীক্া করারত হরব।

ক্াজ কন্াক্ট ব্যনতির পরীক্ার ফোফে কিরেটিভ (অথযোৎ 
ভাইরাস কিই) িা পাওয়া প্যেন্ত একই পনরবারর বসবাসকারী 
অি্যাি্য ব্যনতিরিরও কসল্ফ-আইরসারেশরি থাকরত হরব। 

ক্াজ কন্াক্ট ব্যনতির জি্য কসল্ফ-আইরসারেশি জিস্াস্্য 
আরিরশর অধীরি প্ররয়াের্াে্য।

এই তথ্যপাতায় এিএসডানলিউ স্াস্্য নবভারের কসল্ফ-
আইরসারেশি োইডোইরির উপর অনতনরতি তথ্য ররয়রছ।

আমারক নক কসল্ফ-আইরসারেশরি থাকরত 
হরব এবং কতনিরির জি্য?
সকল ক্লোজ কন্লোক্ট ব্যক্তিদেরদক কসল্ফ-আইদসলোদলশদে কেদে 
হদব, এমেক্ক আপক্ে সুস্থদবলোধ করদলও।

সংক্লোমক ব্যক্তির সলোদে কশষ বলোর কমললোদমশলোর পর আপেলোদক 
অবশ্যই ১৪ ক্েদের জে্য আললোেলো হদে হদব। 

আপেলোদক কে সময় ধদর আললোেলো েলোকদে হদব েলো একজে 
অেুদমলোক্েে কন্্যলোক্ট করেসলোর দ্লোরলো ক্লক্িেভলোদব আপেলোদক 
জলোেলোদেলো হদব (এটি একটি কেক্সে বলোে্লোর মলোধ্যদম হদে পলোদর)। 
এছলোড়লোও আপক্ে একজে অেুদমলোক্েে কন্্যলোক্ট করেসলোর কেদক  
ক্ভক্িও কল কপদে পলোদরে। 

আপক্ে কে জলোয়গলোয় কসল্ফ-আইদসলোদলশদে েলোকদবে েলো কন্্যলোক্ট 
করেসলোরদক অবশ্যই জলোেলোদবে এবং কেলোগলোদেলোদগর জে্য ক�লোে েম্বর 
প্রেলোে করদবে। 

অেুদমলোক্েে কন্্যলোক্ট করেসলোর হদলে এেএসিলোক্লিউ স্লোস্থ্য 
ক্বভলোদগর একজে কমমী ক্েক্ে COVID-19 এর েেন্ত কদরে এবং 
COVID-19 এ আক্লোন্ত ব্যক্তির সলোদে কমললোদমশলোকলোরী ব্যক্তিদের 
ক্িক্নিে কদরে এবং েলোদের কিোলোজ-িবর কেে। 

আমারক নক COVID-19এর জি্য পরীক্া 
করারত হরব?
সকল ক্লোজ কন্লোক্ট ব্যক্তিদেরদক েে েলোড়লোেলোক্ড় সম্ভব অবশ্যই 
পরীক্লো করলোদে হদব, এমেক্ক ককলোে লক্ণ েলো েলোকদলও।

পরীক্লো করলোদে হদল:

• আপেলোর ক্েকেবেমী COVID-19 ক্্ক্েক অেবলো ড্লোইভ থ্রু 
ক্্ক্েদক েলোে।

• আপেলোর স্থলোেীয় িলোতিলোরদক ক�লোে কদর অ্যলোপদয়ন্দমন্ 
করুে।

• আপক্ে েক্ে উপদরর কেদকলোদেলো একটিও করদে েলো পলোদরে 
েলোহদল েয়লো কদর আপেলোর স্থলোেীয় জেস্লোস্থ্য ইউক্েদে  
1300 066 055 েম্বদর ক�লোে করুে।

আপক্ে অবশ্যই গণ পক্রবহে বলো রলোইি-কশয়লোদর ভ্রমণ করদবে 
েলো। ক�স মলোস্ক পরুে এবং অক্বলদম্ব কমমীদের বলুে কে আপক্ে 
COVID-19 এ আক্লোন্ত ব্যক্তির ঘক্েষ্ঠ সলোহিদে্ এদসদছে।

আপেলোর পরীক্লোর �ললো�ল েক্ে কেদগটিভ আদস, েলোরপদরও 
ক্বক্ছিন্নেলোর সময় কশষ েলো হওয়লো পে্ন্ত আপেলোদক ক্বক্ছিন্ন েলোকদে 
হদব। এর কলোরণ হল আপেলোর শরীদর উপসগ্ কেিলো ক্েদে ১৪ ক্েে 
পে্ন্ত সময় ললোগদে পলোদর (আপেলোর শরীদর শলোরীক্রক লক্ণগুক্ল 
কেিলোয় কে আপেলোর COVID-19 েলোকদে পলোদর) অেবলো ককলোে 
লক্ে ছলোড়লোই পক্জটিভ �ললো�ল আসদে পলোদর।

আপেলোর েক্ে কসল্ফ-আইদসলোদলশে সমদয়র কে ককলোে পে্লোদয় 
উপসগ্ কেিলো কেয়, েলোহদল আপেলোদক আবলোর পরীক্লো করদে 
হদব।

ককলোে লক্ণ বলো পূব্ পরীক্লো েলোই কহলোক েলো ককে আপেলোদক 
আপেলোর আইদসলোদলশে সমদয়র ১২ েম ক্েদে আদরকটি পরীক্লো 
করদে হদব।

আনম নকভারব কসল্ফ-আইরসারেট  
কররবা?
• কেিলোদে আপক্ে কসল্ফ-আইদসলোদলে  করদবে কসিলোদে 

সরলোসক্র িদল েলোে (কেমে বলোক্ড়, কহলোদেল বলো অে্যলোে্য বলোসস্থলোে)

• জরুরী ক্িক্কৎসলো কসবলো বলো জরুরী পক্রক্স্থক্ে েলো হদল ককলোেলোও 
েলোদবে েলো (কেমে আঘলোে এড়লোদেলো বলো গৃহ সক্হংসেলো কেদক 
ক্ক্ের ঝুোক্ক এড়লোদেলোর প্রদয়লোজে ছলোড়লো) । আপক্ে েক্ে এই 
সব কলোরদণ বলোক্ড় কছদড় িদল েলোে েলোহদল আপেলোদক অবশ্যই 
ক�স মলোস্ক পরদে হদব, অে্য কলোদরলো কেদক ১.৫ ক্মেলোর েদূর 
েলোকদে হদব, এবং জরুরী অবস্থলোর কক্দরে আপেলোর বলোক্ড়, 
বলোসস্থলোে বলো ক্বকল্প বলোসস্থলোদে সরলোসক্র ভ্রমণ করদে হদব।
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Bengali
SELF-ISOLATION FACT SHEET FOR CLOSE CONTACTS

https://www.legislation.nsw.gov.au/information/covid19-legislation/self-isolation
https://www.legislation.nsw.gov.au/information/covid19-legislation/self-isolation
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
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• কলোজ, স্ককু ল, িলোইল্ডদকয়লোর বলো পলোবক্লক এললোকলোয় েলোদবে েলো 
এবং গণ পক্রবহে বলো রলোইি কশয়লোর ব্যবহলোর করদবে েলো

• েশ্েলোেমী আসদে ক্েদবে েলো

• আপেলোর ব্যক্তিগে বলোগলোে, বলোরলোন্লো বলো উঠলোদে কেদে পলোদরে 
েক্ে আপেলোর এগুদললো েলোদক

• পক্রষ্লোর-পক্রছিন্ন েলোকলোর অভ্যলোস করুে:

 ○ কলোক্শ এবং হো লোক্ি কেদক রলোিুে

 ○ অন্তে ২০ কসদকন্ড ধদর সলোবলোে এবং পলোক্ে ক্েদয় হলোে 
ধুদয় ক�লুে। আপক্ে একটি অ্যলোলদকলোহল ক্ভক্ত্তক হ্যলোন্ড 
স্যলোক্েেলোইজলোরও ব্যবহলোর করদে পলোদরে। আপেলোর হলোে 
ধুদয় ক্েে:

ক.  এমে ককলোে এললোকলোয় প্রদবদশর আদগ কেিলোদে অে্য 
কললোক রদয়দছ

ি.  অে্যদের দ্লোরলো ব্যবহৃে ক্জক্েস স্পশ্ করলোর আদগ

গ.  বলোেরুম ব্যবহলোদরর পর

ঘ.  কলোক্শ বলো হো লোক্ির পর

ঙ.  গ্লোভস এবং মলোস্ক পরলোর আদগ এবং কিলোললোর পর ।

 ○ কে সমস্ত ক্জক্েষগুদললো আপক্ে কবক্শ স্পশ্ কদরে কসগুদললো  
ক্েদে অন্তে একবলোর ক্িসদপলোদজবল গ্লোভস পদর পক্রষ্লোর 
করুে (কেমে কলোউন্লোর, কেক্বল েপ, েরজলোর হলোেল, 
বলোেরুদমর কল, েয়দলে, ক�লোে, কীদবলোি্, ে্যলোবদলে, এবং 
ক্বছলোেলোর পলোদশর কেক্বল)। পক্রষ্লোর করলোর পর একটি 
ঘদর ব্যবহলোর হয় এমে  জীবলোণুেলোশক অেবলো পলোেললোভলোদব 
ক্মক্রিে ক্লিি প্রদয়লোগ করুে। 

• আপেলোর পক্রবলোর-পক্রজে, বনু্দেরদক আপেলোর জে্য মুক্ে 
কেলোকলোদের ক্জক্েস এবং ওষুধ ক্েদয় আসদে বলুে অেবলো 
অেললোইদে বলো কেক্লদ�লোদের মলোধ্যদম অি্লোর করুে। আপেলোর 
েক্ে েলোরপদরও িলোে্য এবং প্রদয়লোজেীয় সরবরলোহ কপদে 
সলোহলোদে্যর প্রদয়লোজে হয়, েলোহদল আপেলোর স্থলোেীয় গে স্লোস্থ্য 
ইউক্েদে 1300 066 055 েম্বদর ক�লোে করদে পলোদরে।

আমারক ্নি জািারিা হয় ক্ আনম 
একজি ক্াজ কন্াক্ট ব্যনতি, আর আনম 
্নি বান়ি কথরক িরূর থানক তাহরে নক 
হরব?
েক্ে আপেলোদক ককলোে অেুদমলোক্েে কন্্যলোক্ট করেসলোর দ্লোরলো একজে 
ক্লোজ কন্লোক্ট ব্যক্তি ক্হদসদব ক্িক্নিে করলো হয় আর আপক্ে েক্ে 
বলোক্ড় কেদক েদূর েলোদকে, েলোহদল পরীক্লোর জে্য আপক্ে কেিলোদে 
আদছে েলোর কলোছলোকলোক্ছ একটি COVID-19 ক্্ক্েক বলো ক্জক্পর 
কলোদছ েলোে এবং েলোরপর সংক্লোমক ব্যক্তির সলোদে কশষবলোর 
কেলোগলোদেলোগ করলোর পর কেদক ১৪ ক্েদের জে্য ক্েদজদক আললোেলো 
করুে। আপক্ে কে বলোসস্থলোদে রদয়দছে কসিলোদে েক্ে আপক্ে 
আইসদলশদের সময়কলোল পূরে করদে েলো পলোদরে, েলোহদল ক্বকল্প 
বলোসস্থলোে িুোজদে সলোহলোদে্যর জে্য আপেলোর গে স্লোস্থ্য ইউক্েদের 
সলোদে কেলোগলোদেলোগ করুে।

ক্বক্ছিন্নেলোর কময়লোে কশষ েলো হওয়লো পে্ন্ত আপেলোদক বলোক্ড়দে 
ভ্রমদণর অেুমক্ে কেওয়লো হদব েলো।

আনম ্নি অি্য কোরকর সারথ থানক তরব 
কী হরব?
প্রলোেক্মকভলোদব েলোরলো আপেলোর সলোদে একটি বলোক্ড় কশয়লোর করদছ 
েলোদেরদকও আপেলোর প্রেম পরীক্লোর �ললো�ল কেদগটিভ েলো 
পলোওয়লো পে্ন্ত কসল্ফ-আইদসলোদলে  েলোকদে হদব। েলোরলো উচ্চ 
ঝুোক্কপূণ্ কক্রেগুদললোদে কলোজ কদরে েলোদের অবশ্যই কেলোগলোদেলোগ 
কেদক ক্বক্ছিন্ন করদে হদব  এবং কলোে্কর ক্বক্ছিন্নেলো অজ্ে েলো 
হওয়লো পে্ন্ত উচ্চ ঝুোক্কর এললোকলোগুদললোদে উপক্স্থে হওয়লো উক্িে 
েলো (কেমে বয়স্ক পক্রিে্লো ককন্দ্র, সলোমক্রক স্থলোপেলো, আবলোক্সক 
প্রক্েবন্ী ককন্দ্র বলো ক্েদের কপ্রলোগ্লোম, কবলোক্ি্ং স্ককু ল, কবলোক্ি্ং হলোউস, 
গৃহহীে আরিয় ককন্দ্র, সংদশলোধেলোগলোর, আবলোসে সহ েরূবেমী 
ক্শল্পলোঞ্চল, অক্ভবলোসী রিক্মকদের বলোসস্থলোে, প্রে্যন্ত অঞ্চদলর 
সম্প্রেলোয়, কসলোইিলোেলো)। কে সকল পক্রবলোদরর মলোেুষ উচ্চ ঝুোক্কপূণ্ 
কক্রেগুদললোদে কলোজ কদর েলোদের জে্য উপদেশ কেিুে।

আপক্ে েক্ে অে্যদের সলোদে েলোদকে েলোহদল সব্েলো আপেলোদক মদে 
রলোিদে হদব কে: 

• আললোেলো েলোকদবে 

• অে্য রুদম েলোকদবে এবং ঘুমলোদবে 

• একটি পৃেক বলোেরুম ব্যবহলোর করদবে, েক্ে েলোদক (অে্যেলোয় 
প্রক্েবলোর ব্যবহলোদরর পর পক্রষ্লোর করদবে)

• আপক্ে েিে অে্য ব্যক্তির সলোদে একই রুদম েলোকদবে েিে 
মলোস্ক পরদবে (এমেক্ক েলোরলোও েক্ে আইদসলোদলশদে েলোদক) 

• বলোসে, কলোপ, কেলোয়লোদল, ক্বছলোেলো বলো অে্যলোে্য ক্জক্েস সহ 
গৃহস্থলোলী ক্জক্েসগুদললো কশয়লোর করদবে েলো। এই ক্জক্েসগুদললো 
ব্যবহলোর করলোর পর, আপক্ে কসগুক্ল সলোবলোে এবং পলোক্ে ক্েদয় 
ভলোলভলোদব কধলোদবে অেবলো একটি ক্িশওয়লোশলোর/ওয়লোক্শং 
কমক্শে ব্যবহলোর করদবে

• কশয়লোর এললোকলো এক্ড়দয় িলুে এবং এই এললোকলো ক্েদয় েলোওয়লোর 
সময় একটি মলোস্ক পরুে

• েলোরলো গুরুের করলোদগর ঝুোক্কদে আদছে েলোদের সলোদে রুদম 
েলোকদবে েলো, কেমে বয়স্ক মলোেুষ, প্রক্েদরলোধ ক্মেলো েবু্ল এমে 
মলোেুষ, এবং েলোদের হৃেেন্ত্র, �ুস�ুস বলো ক্কিক্ের অসুি, এবং 
িলোয়লোদবটিস আদছ।

আপক্ে েক্ে কলোে্করভলোদব পক্রবলোদরর সেস্যদের কেদক কসল্ফ-
আইদসলোদলে করদে েলো পলোদরে েলোহদল ক্বকল্প বলোসস্থলোে সম্পদক্ 
1300 066 055 েম্বদর ক�লোে কদর আপেলোর গে স্লোস্থ্য ইউক্েদের 
সলোদে কেলো বলুে।

্নি আমার সন্তারির েক্ি থারক অথবা 
আোিা করার প্ররয়াজি হয় তরব নক 
কররত হরব?
েক্ে আপেলোর সন্তলোদের উপসগ্ েলোদক অেবলো আললোেলো করলোর 
প্রদয়লোজে হয়, েলোহদল ক্পেলোমলোেলো এবং েত্নকলোরীদের জে্য উপদেশ 
কেিুে।

ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে থাকা (অথবা ক্াজ কন্াক্ট)  
ব্যনতির জি্য কসল্ফ-আইরসারেশি নবষয়ক তথ্যপাতা 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/households-high-risk.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/isolation-advice-for-parents-and-carers.aspx
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কসল্ফ-আইরসারেশরি থাকাকােীি ্নি 
আমার COVID-19 েক্ণগুরো কিখা কিয় 
অথবা আনম অসুস্ কবাধ কনর তাহরে নক 
হরব?
কসল্ফ-আইদসলোদলশদে েলোকলোকলোলীে সময় েক্ে আপেলোর ককলোে 
উপসগ্ কেিলো কেয়, েলোহদল অক্বলদম্ব পরীক্লো করুে। আপক্ে 
অবশ্যই গণ পক্রবহে বলো রলোইি-কশয়লোর দ্লোরলো ভ্রমণ করদবে 
েলো। একটি ক�স মলোস্ক পরুে এবং অক্বলদম্ব কমমীদের বলুে কে 
আপক্ে COVID-19 আদছ এমে একজে ব্যক্তির ঘক্েষ্ঠ সলোহিদে্ 
এদসদছে।

কে লক্ণগুদললো আপেলোর গুরুত্বসহকলোদর কেিলো উক্িে কসগুদললো 
হল:

• জ্বর (৩৭.৫ ক্িক্গ্ কসলক্সয়লোস বলো েলোর কবক্শ) অেবলো জ্বদরর 
ইক্েহলোস (রলোদের ঘলোম, ঠলোন্ডলো)

• কলোক্শ

• েলোক ঝরলো

• শ্লোস-প্রশ্লোদসর অভলোব (শ্লোস ক্েদে অসুক্বধলো)।

• গললো ব্যেলো

• গন্ হলোরলোদেলো

• স্লোে হলোরলোদেলো 

COVID-19 এর অে্যলোে্য লক্ণগুদললোর মদধ্য রদয়দছ প্রিণ্ডভলোদব 
েলোক বন্ (সম্পূণ্রূদপ), ্লোক্ন্ত, কপশী ব্যেলো, জদয়দন্ ব্যেলো, মলোেলো 
ব্যেলো, িলোয়ক্রয়লো, বক্ম বক্ম ভলোব /বক্ম, কু্ধলো কদম েলোওয়লো, ককলোে 
কলোরে ছলোড়লোই বুদক ব্যেলো এবং কেদজক্ক্টভলোইটিস।

আপক্ে েক্ে গুরুের অসুস্থ হদয় পদড়ে এবং এেলো কমক্িদকল 
ইমলোদজ্ক্সি হয় েলোহদল আপেলোদক ক্রেপল ক্জদরলো (000) কে ক�লোে 
করদে হদব। অ্যলোম্ববুদলসি কমমীদের বলুে কে আপক্ে COVID-19 
আদছ এমে একজে ব্যক্তির ঘক্েষ্ঠ সলোহিদে্ এদসদছে।

আনম নকভারব কসল্ফ-আইরসারেশরির 
সারথ মানিরয় নিরত পানর?
• উদদ্গ কমলোদে COVID-19 সম্পদক্ পক্রবলোদরর অে্যলোে্য 

সেস্যদের সলোদে কেলো বলুে। আপক্ে COVID-19 সম্পদক্ 
প্রলোয়শই ক্জজ্লোক্সে প্রশ্ন - এই জলোয়গলোদে ক্গদয় সঠিক এবং 
হলোলেলোগলোে েে্য কপদে পলোদরে।

• বয়স অেুেলোয়ী উপেুতি ভলোষলো ব্যবহলোর কদর অল্পবয়সী 
কছদলদমদয়দের আশ্স্ত করুে।

• েেেলো সম্ভব স্লোভলোক্বক দেেক্ন্ে রুটিে বজলোয় রলোিুে।

• ক�লোে, ইদমইল বলো কসলোশ্যলোল ক্মক্িয়লোর মলোধ্যদম পক্রবলোদরর 
সেস্য এবং বনু্দের সলোদে কেলোগলোদেলোগ রলোিুে।

• বলোক্ড়দে ক্েয়ক্মে ব্যলোয়লোম করুে। কেমে ধরুে- DVDs কেদি 
ব্যলোয়লোম , েলোি, কমদঝদে কেদক ক্বক্ভন্ন ব্যলোয়লোম, কেলোগব্যলোয়লোম, 
উঠলোদে হো লোেলো বলো বলোক্ড়র ব্যলোয়লোম সরঞ্লোম ব্যবহলোর করলো, কেমে 
একই জলোয়গলোদে ক্স্থর েলোদক এমে সলোইদকল ব্যবহলোর করদে 
পলোদরে, েক্ে আপেলোর েলোদক।  ব্যলোয়লোম মলোেক্সক িলোপ এবং 
ক্বষণ্ণেলোর জে্য একটি প্রমলোক্ণে ক্িক্কৎসলো।

• সম্ভব হদল আপেলোর ক্েদয়লোগকে্লোর সলোদে আললোপ কদর বলোক্ড় 
কেদক কলোজ করলোর ব্যবস্থলো করুে।

• আপক্ে ক্কভলোদব অেীদে কঠিে পক্রক্স্থক্ের কমলোকলোদবললো 
কদরদছে েলো ক্িন্তলো করুে এবং ক্েদজদক আশ্স্ত করুে কে 
আপক্ে এই পক্রক্স্থক্েও কমলোকলোদবললো করদে পলোরদবে। মদে 
রলোিদবে কে কসল্ফ-আইদসলোদলশে কবক্শক্েে েলোকদব েলো।

আনম কখি কসল্ফ-আইরসারেশি হরত কবর 
হরত পানর?
আপক্ে ১৪ ক্েদের আইদসলোদলশদের কময়লোে কশষ করলোর পর, 
১২ ক্েদের মলোেলোয়  আপেলোর  পরীক্লোর �ললো�ল কেদগটিভ 
পলোওয়লোর পর, উপসগ্ মুতি এবং একজে অেুদমলোক্েে কন্্যলোক্ট 
করেসলোর আপেলোর  সলোদে কেলোগলোদেলোগ করলোর পর আপক্ে কসল্ফ-
আইদসলোদলশে হদে কবর হদে পলোরদবে।

আপেলোর েক্ে পূব্-ক্বে্যমলোে অসুস্থেলোর সলোদে েীঘ্স্থলোয়ী 
শ্লোসকষ্টজক্েে করলোদগর লক্ণ বলো উপসগ্ েলোদক, কেমে েীঘ্স্থলোয়ী 
কলোক্শ, েলোহদল COVID-19 এর লক্ণ এবং উপসদগ্র সমলোধলোে 
হদয়দছ ক্কেলো েলো ক্েধ্লোরণ করলোর জে্য আপেলোর িলোতিলোদরর সলোদে 
কেলো বলুে।

আপক্ে আইদসলোদলশে হদে কবর হদে পলোরদবে ক্কেলো কস ব্যলোপলোদর 
েক্ে ক্েক্চিে েলো হে, েলোহদল আপেলোর স্থলোেীয় গে স্লোস্থ্য ইউক্েদে 
1300 066 055 েম্বদর ক�লোে করুে।

্নি আনম কসল্ফ-আইরসারেশরির নিয়ম 
কমরি িা চনে তাহরে নক হরব?
এই গলোইিললোইেগুদললো েলো মলোেলোর �দল পক্রবলোর-পক্রজে, 
বনু্বলোন্ব এবং  সমলোজদক ঝুোক্কর মদধ্য ক�দল কেয়লো হদব। এই 
ক্েয়মগুদললো েলো মলোেলো একটি ক�ৌজেলোক্র অপরলোধ এবং কদঠলোর 
শলোক্স্তর ক্বধলোে রদয়দছ। ব্যক্তির জে্য সদব্লোচ্চ জক্রমলোেলো $১১,০০০ 
িললোর, ৬ মলোদসর কলোরলোেণ্ড, অেবলো উভয়ই হদে পলোদর এবং 
প্রক্েক্েে অপরলোধ অব্যলোহে েলোকলোর জে্য আদরলো $৫,৫০০ িললোর 
জক্রমলোেলো করলো হদব।

আনম কসল্ফ-আইরসারেশি হরত কবর হবার 
পর নক হরব?
আপক্ে দেেক্ন্ে কম্কলোদণ্ড ক্�দর কেদে পলোদরে কেমে গণ 
পক্রবহে ধরলো, কলোদজ েলোওয়লো এবং বনু্ এবং পক্রবলোদরর সলোদে 
কেিলো করলো।

সকল সংক্লোমক করলোদগর ক্বস্তলোর কমলোদে আপেলোর ভলোল পক্রষ্লোর-
পক্রছিন্নেলো এবং শলোরীক্রক েরূত্ব অেুশীলে িলোক্লদয় েলোওয়লো 
উক্িে:

• আপক্ে েলোদের সলোদে েলোদকে েলো েলোদের কেদক কেড় ক্মেলোর 
েদূর েলোকুে 

• ক্েয়ক্মে সলোবলোে এবং পলোক্ে ক্েদয় 20 কসদকন্ড সময় ধদর হলোে 
ধুদয় ক্েে, অেবলো অ্যলোলদকলোহল ক্ভক্ত্তক হ্যলোন্ড স্যলোক্েেলোইজলোর 
ব্যবহলোর করুে
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https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/frequently-asked-questions.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/Pages/phus.aspx
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• মুি স্পশ্ করলো এক্ড়দয় িলুে, ক্বদশষ কদর আপেলোর কিলোি 
এবং মুি 

• কলোক্শ বলো হো লোক্ির সময় আপেলোর মুি এবং েলোক টিসু্য ক্েদয় বলো 
আপেলোর কেুই ক্েদয় কেদক রলোিুে। 

আপেলোর আইদসলোদলশে সময় কশষ হবলোর  পর আবলোর েক্ে ককলোে 
সমদয় লক্ে কেিলো কেয়, েলোহদল অক্বলদম্ব পরীক্লো করুে।

আরও তথ্য এবং সহায়তা
আপক্ে েক্ে COVID-19 এর �দল সমস্যলোয় পদর েলোদকে 
এবং আক্ে্ক অসুক্বধলোর সম্ুিীে হে, েলোহদল ক্ক আক্ে্ক 
সহলোয়েলো পলোওয়লো েলোয় কস সম্পদক্ েদে্যর জে্য অেুগ্হ কদর 
এেএসিলোক্লিউ সরকলোদরর ওদয়বসলোইে কেিুে।

বলোক্ড়দে আইদসলোদলশদে েলোকলোর সময় আদরলো েে্য এবং 
সমে্দের জে্য:

• Lifeline Australia: 13 11 14  
পক্রক্স্থক্ে কমলোকলোদবললো করদে বলো ক্েরলোপদে েলোকদে েলোদের 
অসুক্বধলো হদছি েলোদের জে্য একটি ২৪/৭ সংকে সহলোয়েলো 
কসবলো রদয়দছ েলো েলোদের কে ককলোে সময় স্ল্পদময়লোেী সহলোয়েলো 
প্রেলোে কদর েলোদক।

• Beyond Blue Coronavirus Mental Wellbeing 
Support Service: 1800 512 348

• Kids Helpline: 1800 551 800  
৫ কেদক ২৫ বছর বয়সী েরুণ-েরুণীদের জে্য ক্বেলোমূদল্য, 
ব্যক্তিগে এবং কগলোপেীয় ২৪/৭ ক�লোে এবং অেললোইে 
কলোউদসিক্লং কসবলো।

• NSW Mental Health Line: 1800 011 511  
এেএসিলোক্লিউদে মলোেক্সক স্লোস্থ্য সংকে কেক্লদ�লোে কসবলো।

• National Coronavirus Health Information 
line: 1800 020 080

• কিখুি NSW Health - COVID-19 (Coronavirus)
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/financial-support
https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support
https://www.kidshelpline.com.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx

