আপনি যদি কররোিোভোইরোস (COVID-19)-এ আক্রোন্ত
কোরও সংস্পরশে নিরে থোরকি তাহলে কী কররেি?
What to do if you have been in close contact with someone with
coronavirus (COVID-19) – Bengali

কোররোিোভোইরোস (COVID-19) আক্রোন্ত কোরও সংস্পরশে আপনি নিরেি
সেই ব্যক্তির োথে আপনার েংস্পথশে আোর েব্ে থশষ ক্তিন সেথে পরব্র্তী
14 ক্তিন পর্ে ন্ত আপনাথে অব্শযই আপনার ব্াোয় ব্া অনয সোথনা জায়গায় সোয়াথরক্তিথন োেথর্ত
হথব্।
অিুগ্রহ করর সতকে তোর সোরথ এটি পড়ুি। আরও নেস্তোনতর তরথের জিে কররোিোভোইরোস হটেোইি িম্বর
1800 675 398 (24 ঘন্টো, সপ্তোরহ 7 নিি)-এ য োিোর োি করুি।
কররোিোভোইরোস হটেোইরি কে কররে অপশি শুিে (0) েোিোই করর আপনি একজি যিোভোষীর সোহো ে নিরত
পোররেি। অিে যকোরিো করের জিে নি আপিোর যকোরিো যিোভোষীর প্ররেোজি হে তোহরে প্রথরে TIS Nationalএ 131 450 িম্বরর কে করুি।

ব্াোয় োকুন।

হার্ত ধুন এব্ং হাাঁক্তি ও
োক্তশ সিয়ার েময় র্তা
সেথে রাখুন।

আপনার পক্তরব্ার এব্ং
ব্ন্ধু থির োছ সেথে
আলািা োকুন

আপনার র্ক্তি ক্তিক্তেৎো
েহায়র্তার প্রথয়াজন হয়
র্তাহথল আপনার ডািার
ব্া হটলাইন নম্বথর েল
েরুন

েংস্পথশে োো ব্যক্তি (Close contact) সে?
কররোিোভোইরোরস আক্রোন্ত হরেরি এেি যকোরিো েেনির সোরথ নি আপিোর েুরিোেুনি 15 নেনিরটর যেনশ সেে অথেো েদ্ধ স্থোরি িুই
ঘন্টোর যেনশ সেে কোটিরে থোরকি তোহরে আপনি একজি সংস্পরশে থোকো েেনি।
সংস্পশে অরিক উপোরে হরত পোরর য েি একই পনরেোরর েসেোস কররে েো একই কেেরেরে কোজ কররে। যকউ একজি নক সংস্পরশে
থোকো েেনি নকিো যসটি তোরক স্বোস্থে ও েোিে যসেো িপ্তর (DHHS) জোিোরে।

আমাথে সোয়াথরক্তিথন োেথর্ত হথব্ সেন?
যকোেোররনন্টরি থোকোর েোরি হরে আপনি নিনকৎসো নকংেো জরুনর পনরনস্থনত েেতীত অিে যকোরিো কোররে আপিোর েোনড় েো েোসস্থোি
যথরক যের হরত পোররেি িো। অিেরির েরযে কররোিোভোইরোস িনড়রে োেোর সম্ভোেিো অতেন্ত যেনশ থোকোে সংস্পরশে থোকো সকে
েেনিরক অেশেই যকোেোররনন্টরি থোকরত হরে। আপিোর পনরেোর এেং কনেউনিটিরক সুরেো প্রিোরির সরেেোত্তে উপোে হরে েোসোে
থোকো এেং অিে সকরের যথরক িূরর থোকো (শোরীনরক িূরত্ব)।
েেোেোরের জিে আপনি আপিোর েোসো যথরক যের হরত পোররেি িো। যকোেোররনন্টরির শতে োযীরি থোকোকোরে নি আপনি েোসো যথরক
যের হি তোহরে আপিোরক 4,957 েোনকে ি ডেোর প েন্ত জনরেোিো করো হরত পোরর। েোসোে থোকুি এেং নিরোপরি থোকুি।

আক্তম সোোয় সোয়াথরক্তিন েরথব্া?
যকোথোও নেরনত িো নিরে য িোরি আপনি যকোেোররনন্টি কররেি যসিোরি অনেেরম্ব িরে য রত হরে। সোযোরেত আপিোর নিরজর
েোসোরতই, তরে আপনি নি েোসোে এটি কররত িো পোররি তোহরে আপিোর জিে আেোসরির েেেস্থো করো হরে।

োথে জানাথর্ত হথব্?
আপনি য একজি সংস্পরশে থোকো েেনি যসটি জোিোর পরর অেশেই আপিোর নিরেোিকতে োরক জোিোি। আপনি য একজি সংস্পরশে
থোকো েেনি যসটি আপনি োরির সোরথ েসেোস কররি তোরিররক জোিোি।

আক্তম ক্তেভাথব্ ক্তনরাপি োেথব্া?
নিনকৎসরকর শরেোপন্ন হওেো েো জরুনর পনরনস্থনত েেতীত আপনি আপিোর েোসো নকংেো েোসস্থোি যিরড় যকোরিোভোরেই যের হরেি িো।
• আেোিো রুরে যথরক অিে সেোর যথরক নিরজরক আেোিো রোিুি।
• নিেনেত হোত যুি এেং হোাঁনি ও কোনশ যিেোর সেে েুি যেরক রোিুি।
• অিেরির সোরথ িি একই রুরে থোকরেি তিি সোনজেকোে েোস্ক পরুি এেং 1.5 নেটোর িুরত্ব েজোে রোিুি।
• সম্ভে হরে আেোিো েোথরুে েেেহোর করুি।
• িৃহস্থোনের আইরটেগুরেো (য েি যেট, কোপ এেং িোেি) যশেোর করো যথরক নেরত থোকুি।
• েোসোর সকে উপনরতে (Surface) (যটনেরের উপনরভোি, িরজো, নকরেোডে, নিনপ এেং হোতে) পনরষ্কোর করুি এেং জোেো কোপড়
ঘি ঘি পনরষ্কোর করুি।
•

নি থোরক তোহরে েেেো আইরটেগুরেো নিরে কোজ করোর সেে নডসরপোরজেে গ্লোভস পড়ুি এেং নিেে করর আপিোর হোত যুরে
নিি।

• গ্লোভস এেং েোরস্কর েরতো িূনষত আইরটেগুরেো েেেোর েোরে যেরে নিি।
• আপিোর েোসোর েো আেোসরির নভতরর আপিোরক যিিোর জিে কোউরক ডোকরেি িো।
• আপনি নি যকোরিো েেনিিত েোনড় েো অেোপোটেরেরন্ট থোরকি তোহরে আপিোর েোিোরি েো েোরোন্দোে য রত পোররি। আপিোর
েোসস্থোরির েরযে িেোরেরো করোর সেে আপিোরক সোনজেকোে েোস্ক পররত হরে।
আপিোর েন্ধু েোন্ধে েো পনরেোররর সিসে োরির যকোেোররনন্টি করোর প্ররেোজি যিই তোরিররক আপিোর িোেোর েো অিেোিে প্ররেোজিীে
পেে নিরে আসোর জিে েেুি।

যকোেোররনন্টরির শতে োযীরি থোকোকোরে নি েোসো যথরক যের হি তোহরে আপিোরক 4,957 েোনকে ি ডেোর প েন্ত জনরেোিো করো হরত
পোরর। েোসোে থোকুি এেং নিরোপরি থোকুি।
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আপনার উপেগে গুথলা পর্ে থব্ক্ষণ েরুন
যকোেোররনন্টরি থোকোর সেে কররোিোভোইরোরসর উপসিেগুরেোর নিরক সতকে তোর সোরথ েেে রোিুি:
• জ্বর

• িেো েেোথো

• ঠোন্ডো েোিো েো ঘোে হওেো

• শ্বোসকষ্ট হওেো

• কোনশ

• সনিে

• িন্ধ েো স্বোি িো পোওেো

আপিোর নি কররোিোভোইরোরসর যকোরিো উপসিে যিিো োে তোহরে পরীেো করুি এেং তোৎেনেকভোরে েোনড়রত নেরর আসুি।

আক্তম েংস্পথশে োো এেজন ব্যক্তি হথল ক্তে আমাথে পরীক্ষা েরাথর্ত হথব্?
আপিোর নি কররোিোভোইরোরসর যকোরিো উপসিে যিিো োে তোহরে আপিোর পরোেশে নিরত হরে এেং পরীেো করোরত হরে।
আপিোর ডোিোররক কে করুি অথেো 1800 675 398 (24 ঘন্টো, সপ্তোরহ 7 নিি) িম্বরর কররোিোভোইরোস হটেোইরি য োিোর োি
করুি।
আপনি সুস্থ যেোয কররে এেং যকোরিো উপসিে িো থোকরে আপিোরক আপিোর যকোেোররনন্টরির 11 নিরি পরীেো করোরত েেো হরে।
পরীেোর জিে েোসো যথরক যের হেোর সেে আপিোর েুরি অেশেই একটি আেরেী থোকরত হরে। িেপনরেহি, টেোনে েো রোইডরশেোর
সোনভে সগুরেো এনড়রে িেুি। পরীেোর পরর আপিোরক অনেেরম্ব আপিোর যকোেোররনন্টরির স্থোরি যেরত য রত হরে।
কররোিোভোইরোরসর পরীেো সেোর জিে নি। এর েরযে ররেরি যেনডরকেোর কোডেনেহীি েেনিরো য েি নেরিশ যথরক আিত িশেক,
অনভেোসী কেী এেং আশ্রেপ্রোথী।

আমাথে ের্তক্তিথনর জনয সোয়াথরক্তিথন োেথর্ত হথব্?
আপিোরক কতনিি যকোেোররনন্টরি থোকরত হরে তো স্বোস্থে এেং েোিে যসেো িপ্তর (The Department of Health and Human
Services) আপিোরক অেনহত কররে। আপিোর শরীরর উপসিে যিিো িো নিরে এেং/অথেো কররোিোভোইরোরসর পরীেোে পনজটিভ িো
হরে যকোেোররনন্টি সোযোরেত 14 নিরির হে।
এরপররও আপনি সুস্থ যেোয কররে এেং যকোরিো উপসিে িো থোকরে আপিোরক আপিোর যকোেোররনন্টরির 11 নিরি পরীেো করোরত েেো
হরে। পরীেোর েেোেরের জিে অরপেোে থোকোর সেে নি আপনি সুস্থও যেোয কররি র্তারপথরও ক্তনরাপি ক্তহথেথব্ স াষনা না
সিয়া পর্ে ন্ত আপক্তন সোয়াথরক্তিন সশষ েরথর্ত পারথব্ন না।

আপনার েুস্থর্তার ক্তিথে লক্ষয রাখুন
যকোেোররনন্টরি থোকো কষ্টকর হরত পোরর, নেরশষ করর নশশুরির জিে।
• েোসোর অিেোিে সিসেরির সোরথ কথো েেুি। কররোিোভোইরোস নেষেক তথে সম্পরকে যেোঝোপড়ো িুুঃনিন্তো হ্রোস কররে।
• সম্ভে হরে আপিোর নিরেোিকতে োর সোরথ কথো েরে েোসো যথরক কোজ করোর েেেস্থো করুি।
• েোসো যথরক পড়োরশোিোে আপিোর সন্তোিরক সহোেতো করুি। অিেোইরি থোকো সংস্থোি কোরজ েোিোি।
• যটনেরেোি, ইরেে েো সোেোনজক য োিোর োরির েোযেেরক কোরজ েোনিরে পনরেোর এেং েন্ধু রির সোরথ সং ুি থোকুি।
• েরি রোিরেি যকোেোররনন্টি যেনশ নিরির জিে িে।
অিেোইি সংস্থোিগুরেোরক কোরজ েোিোি – োর েরযে ররেরি ঘুে, সুস্থতো এেং েোসোে েেোেোে করোর নেষরে পরোেশে। নভনডও পোরেি
এিোরি: Wellbeing Victoria <https://www.together.vic.gov.au/wellbeing-victoria>.
আপিোর নি সোেোে নিরত সেসেো হে তোহরে আপিোর ডোিোররর সোরথ কথো েেুি নকংেো য োিোর োি করুি এিোরি:
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• Lifeline Australia <https://www.lifeline.org.au/>, যেোি: 13 11 14
সংকটকোেীি সহোেতো প্রিোরির পনররষেো য টি য রকোরিো সেে সোহো ে নিরে থোরক।
• Beyond Blue <https://www.beyondblue.org.au/>, যেোি: 1300 22 4636
আেোিো থোকরি এেি েেনিরির জিে তোরো নেরশষজ্ঞ সহোেতো প্রিোি কররি।
• Kids Helpline <https://www.kidshelpline.com.au/>, যেোি: 1800 551800
অল্প েেস্করির জিে একটি নি এেং যিোপিীেতো রেোকোরী পরোেশে পনররষেো।

রথয়থছ েহায়র্তা পযাথেজ
কররোিোভোইরোরস আক্রোন্ত হরেরি েো আক্রোন্ত কোররো সংস্পরশে নিরেরি উপ ুি এেি Victorian কেীরির সহোেতোর উরেরশে এককোেীি
1,500 েোনকে ি ডেোররর যপরেন্ট ররেরি। যিিুি Pandemic Leave Disaster Payment
<https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/pandemic-leave-disasterpayment>.
আপিোর েেস, নেকেোঙ্গতো েো িীঘেস্থোেী স্বোস্থেিত সেসেোর কোররে সোহোর ের প্ররেোজি হরে একজি পনররষেো সরেরোহকোরী,
যকেোরোর, পনরেোররর সিসে েো েন্ধু সহোেতো কররত পোরর। তোরির আসোর পূরেে আপনি যকোেোররনন্টরি ররেরিি যসটি জোিোি।
আপনি েন্ধু েো পনরেোররর কাছ যথরক সহোেতো নিরত িো পোররে িোিে েো েেনিিত আইরটেসহ জরুনর েোে পেোরকরজর েেেস্থো
ররেরি।
সোহো ে ও জরুনর েোে পেোরকজ েো েুনি পেে পোওেোর তরথের জিে DHHS.vic. – Quarantine and isolation
<https://www.dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19> -এ োি অথেো 1800 675 398 িম্বরর
কররোিোভোইরোস হটেোইরি কে করুি।

যকেোর নিভোর এেং েোসোর অিেোিে সিসেরির জিে তথে
আপনি নি পনরেোররর যকোরিো সিসেরির যিিোরশোিো কররি তোহরে আপিোর েোনড়র প্ররতেকরক সুরনেত রোিরত আপিোর নকিু
গুরুত্বপূেে নজনিস পোেি কররত হরে:
• যকোেোররনন্টরি থোকো েেনি অিে সেোর িোইরত িূরর একটি রুরে থোকরি তো নিনিত করুি।
• সম্ভে হরে তোরির িরজো েন্ধ রোিুি এেং জোিোেো যিোেো রোিুি।
• িূেিতে সংিেক যকেোরোর রোিুি।
• রুরে যেোকোর পূরেে এেং পরর সেেিো আপিোর হোত সোেোি ও পোনি নিরে যুি েো হেোন্ড সেোনিটোইজোর েেেহোর করুি।
• েোসোর েোনক সেোর যথরক যকোেোররনন্টরি থোকো েেনির েোসি-যকোসি আেোিো রোিুি।
•

নি থোরক তোহরে যকোেোররনন্টরি থোকো েেনির রুরে থোকোর সেে সোনজেকোে েোস্ক পরুি। সোনজেকোে েোস্ক িো থোকরে পনরেরতে
স্কোেে েো েেোন্ডোিোর েত েুি েোকোর আেরেী েেেহোর করুি।

• জোেো কোপড় সরেেোচ্চ তোরপ পনরষ্কোর করুি এেং পনরষ্কোর করোর সেে েোস্ক ও গ্লোভস পরুি।
• েোসোর সকে উপনরতে (যটনেরের উপনরভোি, িরজো, নকরেোডে, নিনপ এেং হোতে) ঘি ঘি পনরষ্কোর করুি।
• টিসুে এেং েোস্ক নসে করো েোনিক েেোরি যেেুি।
• আপিোরক যিিোর জিে কোউরক ডোকরেি িো।
েেনিটি নি অসুস্থ যেোয করো শুরু করর তোহরে পরোেরশের জিে 1800 675 398 িম্বরর কররোিোভোইরোস হটেোইরি কে করুি।
নি আপিোর ডোিোররর কোরি োেোর প্ররেোজি হে তোহরে আিোে কে করর রোিুি োরত তোরো প্রস্তুনত নিরে রোিরত পোরর।
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উপেগে গুথলা পর্ে থব্ক্ষণ েরুন
আপনি য েেনিটিরক যকেোর প্রিোি কররিি তোর নি গুরুতর উপসিে যিিো োে য েি শ্বোস কষ্ট, তোহরে নতি শুিে (000) িম্বরর
কে করুি এেং অেোম্বুরেরের জিে অিুররোয করুি।
কোরও নি যকোরিো উপসিে থোরক তোহরে তোরির পরীেো করোরত হরে এেং তোৎেনেকভোরে েোসোে নেরর আসরত হরে।

To find out more information about coronavirus and how to stay safe visit
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19) <https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>

For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only
To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications
<covid-19@dhhs.vic.gov.au>.
Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne কতৃে ক অিুরেোনিত এেং প্রকোনশত।
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, updated 10 August 2020.

Available at DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-covid-19>
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