
কয়রািাভাইরায়সর নবরুয়ধে িড়ার জি্ আমায়ের 
পরবরতী পেয়ষেপ

অনুগ্রহ কধর পধে জানুন দয আপনার জনযে 
এর অে্গ কী এবং আপদন দনধজধক, দনধজর 
দপ্রয়জনধিরধক এবং দনধজর কদমউদনটিধক 
দকভাধব েরুদক্ষত রাখধত পাধরন। 

এই নিফয়িয়ট নিম্নবনণ্র নবষয়� ব্াখ্া 
প্রোি করা হয়�য়ে: 
-  দটস্ট অযোন্ড দপ্রাধটক্ট (Test & Protect)  

দকভাধব কাজ কধর 

- আপনার কী করা উদিত 

- দকভাধব পদরকল্পনা ততদর করধবন 

- েহায়তা 

- দিটা েরুক্ষা এবং প্রতারণা 

Bengali version: Test & Protect

যাদের দ্ারা বিতরণ করা হদেদে:

NHSinform.scot/test-and-protect
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ক্টস্ট অ্ান্ড ক্প্রায়টক্ট (Test & Protect) কী? 
NHS Scotland’এর টেস্ট অ্ান্ড ট্াদেক্ট (Test & Protect) পবরদেিা হদছে 
কদরানাভাইরাস টরাধকদপে আমাদের পরিততী পেদষেপ। সংক্রমদণর শৃঙ্খলা ভাঙদত এিং 
তার ি্াবতির টরাধকদপে এো শনাক্ত করদি টয টক এই ভাইরাদস আক্রান্ত এিং সম্প্রবত তারা 
কাদের বনকে সংস্পদশশে এদসদেন। এোদক কাযশেকর িানাদনার জন্ আমাদের আপনার 
সহােতার ্দোজন রদেদে। 

  যনে আমার কয়রািাভাইরায়সর উপসগ্ হ� রাহয়ি আমার কী করা উনির? 
যদি আপনার একটানা কাদশ, উচ্চ তাপমারো অেবা স্বাি দবা্ বা ঘ্াণশদতি দোপ বা পদরবদত্গ ত 
হধয় োধক তাহধে দেেফ-আইধোধেট করুন এবং অদবেধবে কধরানাভাইরাে পরীক্ষা করাধনার 
অনুধরা্ করুন। আপদন NHSinform.scot/test-and-protectএ অনোইন দরধয় এটা 
করধত পাধরন অেবা যদি আপদন অনোইন দযধত না পাধরন তাহধে 0800 028 2816 নবেধর 
কে কধর পরীক্ষার বযেবস্া করধত পাধরন। 

যদি আপনার মধ্যে উপের্গগুধো দিখা দিয় তাহধে আপনার অদবেধবে দেেফ-আইধোধেট করা 
উদিত এবং 10 দিধনর জনযে বাোয় োকা উদিত। আপনার পদরবাধরর অনযোনযে দোকজনধিরধক 
14 দিধনর জনযে বাোয় োকা উদিত ্রুন যদি তাধির মধ্যেও উপের্গ দিখা দিয়। 

যদি উপের্গগুধো ক্মারতভাধব খারাপ হধত োধক বা 10 দিধনর দিধয় দবদশ িীঘ্গ েময় ্ধর 
িধে তাহধে 111 দক কে করুন। যদি আপনার 10 দিধনর দিধয় দবদশ িীঘ্গ েময় ্ধর জ্বর 
োধক তাহধে আপনার জ্বর োোর 48 পর পয্গন্ত আইধোধেট করধত হধব। 

 আনম নকভায়ব পরীষো করায়র পানর? 
দবশ কধয়কভাধব পরীক্ষা করাধনা দযধত পাধর, এর মধ্যে ড্াইভ থ্রু এবং িাকধযার অন্তভ্্গ তি 
রধয়ধে। অনোইন দরধে বা পরীক্ষার অনুধরা্ করার জনযে কে করধে আপনাধক আপনার 
দবকল্প েম্পধক্গ  বযোখযো প্রিান করা হধব। 

  যনে আমার পরীষো কয়র ক্েখা হ� ক্য আমার কয়রািাভাইরাস 
আয়ে রাহয়ি কী হয়ব? 

েম্প্রদত আপদন দয েমস্ত দোকজনধির দনকট েংস্পধশ্গ এধেধেন তাধির েধগে দযারাধযার 
করার জনযে NHS Scotland আপনার েহায়তা িাইধব। তারা দেই েমস্ত দোকজনধিরধক 
অবদহত করধবন দয তারা হয়ধতা ঝঁুদকধত োকধত পাধরন এবং তাধিরধক 14 দিধনর জনযে বাো 
দেধক বাইধর না যাওয়ার অনুধরা্ করধবন এবং যদি উপযুতি হয় তাহধে তাধিরধক একটি 
পরীক্ষা প্রিান করধবন। এটা দরাপনীয়ভাধব করা হধব। 

NHSinform.scot/test-and-protect



 ক্্াজ কন্্াক্ট মায়ি কী? 
এমন দকাধনা বযেদতি দয কধরানাভাইরাধে আক্ান্ত দকান বযেদতির দনকট েংস্পধশ্গ এধেধেন এবং 
েম্ভবত েংক্াদমত হধয় োকধত পাধরন। দ্াজ কন্যোক্টরা হয়ধতা তাধির উপের্গ দিখা দিওয়ার 
48 ঘণ্া আধরর দময়াধি দকাধনা েমধয় বা তাধির উপের্গ দিখা দিওয়ার পর দযধকাধনা েমধয় 
েংক্াদমত বযেদতির েংস্পধশ্গ এধেধেন। কাধরা দনকট েংস্পধশ্গ আোর অে্গ হধছে: 

-   দযধকাধনা দময়াধির জনযে তাধির 1 দমটাধরর (আন্াজমতন 3 ফুট) মধ্যে আো (মধুখামদুখ 
দযারাধযার) 

-   15 দমদনট বা তার দিধয় দবদশ িীঘ্গ েমধয়র জনযে তাধির 2 দমটাধরর (আন্াজমতন 6 ফুট) 
মধ্যে আো 

যতটা দনকট এবং িীঘ্গ েম্পক্গ  ততই উচ্চ ঝঁুদক। 

  আনম নকভায়ব জািয়র পারব ক্য আনম কয়রািাভাইরায়স আক্ান্ত 
ক্কায়িা ব্নতির নিকট সংস্পয়্্ এয়সনে নকিা? 

NHS Scotland’এর কন্যোক্ট দরেদেং টিম দেধক দকউ আপনার েধগে দযারাধযার করধবন। 

 আমায়ক নক অবনহর করা হয়ব ক্য ক্স ক্ক নেি?
না, যদি না দে বযেদতি NHS Scotland দক এই তেযে দশয়ার করার জনযে তাধির স্পষ্ অনুমদত দিন। 

  যনে আমায়ক একজি ক্্াজ কন্্াক্ট নহয়সয়ব ্িাতি করা হ� রাহয়ি 
আমার কী করা উনির? 

আপনার মধ্যে উপের্গ োকুক বা নাই োকুক তা দনদব্গধশধষ আপনাধক 14 দিধনর জনযে দেেফ-
আইধোধেট করধত বো হধব। দকননা উপের্গগুধো দিখা দিধত এধতাটা েময় োরধত পাধর এবং 
এখন পয্গন্ত উপের্গ না োকার েধবেও আপদন অনযেধির মধ্যে ভাইরােটি েোধত পাধরন। যদি 
আপনার মধ্যে উপের্গগুধো দিখা দিয়, তাহধে আপনার পরীক্ষা করাধনার অনুধরা্ করা উদিত। 

 আমার পনরবায়রর অি্াি্য়েরয়কও নক আইয়সায়িট করয়র হয়ব? 
যদি আপনার মধ্যে দকাধনা উপের্গ না োধক এবং শু্ুমারে আপনাধকই কধরানাভাইরাধে আক্ান্ত 
দকাধনা বযেদতির দ্াজ কন্যোক্ট দহধেধব শনাতি করা হধয় োধক তাহধে আপনার পদরবাধরর অনযোনযে 
দোকজনধিরধক দেেফ-আইধোধেট করধত বো হধব না যদি না তাধির ম্যে উপের্গ দিখা দিয়। 
তধব, আপনাধক দনধজধক তাধির দেধক যোেম্ভব আইধোধেট করার দিষ্া করা উদিত। যদি 
আপনার মধ্যে উপের্গ দিখা দিয় তাহধে আপনার বাদক পদরবারধকও আইধোধেট করধত হধব। 



  আনম আমার পনরবায়রর ক্িাকজিয়ের ক্েয়ক নকভায়ব ক্সিফ-
আইয়সায়িট করয়র পানর? 

যদি েম্ভব হয়, তাহধে আপনার দনম্নবদণ্গত করা উদিত: 

- আপদন যাধির েধগে োধকন তাধির দেধক কমপধক্ষ 2 দমটার িধূর োকধবন 

-  একটি আোিা ঘধর োকধবন এবং দনদচিত করধবন দয দেখাধন দযন ভাধোভাধব বায়ু 
িোিে োধক 

- একটি আোিা দবোনায় একো ঘমুাধবন 

- বেবার ঘর, রান্াঘর বা বােরুধমর মতন দশয়ার করা জায়রায় বযেয় করা েময় হ্াে করধবন

- অনযোনযেধির উপদস্ত োকাকােীন েমধয় রান্াঘর বযেবহার করা এদেধয় িেধবন 

- হাত দ্ায়ার পর হাত শুকাধনার জনযে একটি আোিা দতায়াধে বযেবহার করধবন 

- প্রধতযেক দিন রান্াঘর, বােরুম এবং বাোর অনযোনযে েমস্ত পষ্্ঠতেগুধোধক পদরষ্ার করধবন 

পনরকল্পিা তরনর করা 
একটি আগাম পবরকপেনা িাবনদে রাখা ভাদলা ধারণা হদি ধরুন যবে 
আপনাদক অবিলদবে টসলফ-আইদসাদলে করদত িলা হে। এদত বনম্নিবণশেত 
অন্তভ্শে ক্ত থাকা উবিত: 

  পয্গাপ্ত পদরমাধণ ওষু্ পরে এবং অনযোনযে জরুদর দজদনেপরে োকা (অনুগ্রহ কধর 
মারোদ্কভাধব অি্গ ার করধবন না) 

  এমন একজন বযেদতির দযারাধযাধরর দববরণ োকা দযদন দেেফ-আইধোধেট 
করার েময় আপনার েহায়তা করধত পাধরন, উিাহরণস্বরূপ, আপনার জনযে 
খাবাধরর দকনাকাটা করা 

 েম্ভব হধে অনোইন দকনাকাটার অযোকাউন্ দেট-আপ কধর দনন

  আপদন যাধিরধক ো্ারণত পদরিয্গা বা েহায়তা প্রিান কধরন তাধির জনযে একটি 
দবকল্প পদরকল্পনা ততদর করুন, দযমন পদরবাধরর েিেযে বা বনু্ধির জনযে। 

  NHSinform.scot/coronavirus দশষ  
readyscotland.org/coronavirusএ উপেব্ধ তেযে এবং েহায়তার েধগে 
দনধজধক পদরদিত কধর দনবন। 

কধরানাভাইরাধের জনযে পদরছেন্তা েম্পদক্গ ত পরামশ্গ েব্গিা প্রধযাজযে োকধব: 

-  20 দেধকধন্ডর জনযে োবান দিধয় হাত ্ুধত হধব অেবা কমপধক্ষ 60% অযোেধকাহে যুতি হযোন্ড 
েযোদনটাইজার বযেবহার করধত হধব 

-  একটি দিেধপাধজবে টিেযুে বা আপনার কনুইএর মধ্যে কাশধত বা হঁািধত হধব এবং অদবেধবে 
বযেবহৃত টিেযুেটিধক আবজ্গনা দফোর পাধরে দফধে দিধত হধব নত্বা 

- আপনার মধুখ হাত দিওয়া এদেধয় িেধত হধব



 কাজ এবং নিয়�াগকর্ায়ের ক্ষেয়রে এটা নকভায়ব কাজ কয়র? 
যদি আপনার মধ্যে কধরানাভাইরাধের উপের্গ দিখা দিয় তাহধে আপনার 
দনধয়ারকত্গ াধক অবশযেই আপনাধক অদবেধবে বাোয় দেেফ-আইধোধেট করার অনুমদত 
দিওয়া উদিত। যতক্ষণ আপনার পরীক্ষা কধর আপনাধক না বো হয় দয আপনার জনযে 
বাো ধেধে বাইধর যাওয়া দনরাপি ততক্ষণ পয্গন্ত আপনার দনধয়ারকত্গ ার আপনাধক কাধজ 
দফধর আেধত বো উদিত নয়। 

যদি আপদন দেেফ-আইধোধেট করধেন দকননা NHS Scotland কত্্গ ক আপনাধক অবদহত 
করা হধয়ধে দয আপদন কধরানাভাইরাধে আক্ান্ত দকাধনা বযেদতির দনকট েংস্পধশ্গ এধেধেন, 
তাহধে আপনার দনধয়ারকত্গ া আপনাধক বাো দেধক কাজ করধত বেধত পাধরন (দযধক্ষধরে 
েম্ভব) তধব শু্ুমারে যদি আপদন দনধজর মধ্যে ভাধো অনুভব কধরন। 

দেেফ-আইধোধেশধন রধয়ধেন এমন েকে কম্গিারীধির কাধে আইধোধেশধন কাটাধনা 
প্রধতযেক দিধনর জনযে েংদবদ্বদ্ধ দেক দপ (Statutory Sick Pay) গ্রহণ করার অদ্কার 
রধয়ধে যতক্ষণ পয্গন্ত তারা দযারযেতার শত্গ াদি পরূণ কধরন এবং বাো দেধক কাজ না কধরন। 

 যনে আমার সহা�রা গ্রহণ করার প্রয়�াজি হ�? 
অধনক দোধকরা তাধির আধশপাধশর বনু্, পদরবার বা প্রদতধবশীধির োহাধযযে দেেফ-
আইধোধেট করধত পারধবন। তধব যদি আপনার কাধে এই েহায়তা না োধক তাহধে েহায়তা 
উপেব্ধ রধয়ধে যাধত আপদন বাোয় োকধত পাধরন। 

readyscotland.org/coronavirus দেধক আপদন অদতদরতি েহায়তা গ্রহণ করার 
দবষধয় তেযে দপধত পাধরন। 

যদি আপনার কাধে কদমউদনটি বা পদরবাধরর েহায়তা না োধক এবং আপনার জরুদর 
োহাধযযের প্রধয়াজন হয় তাহধে 0800 111 4000 নবেধর (দোম দেধক শুক্, েকাে 
9টা দেধক দবধকে 5টা পয্গন্ত) বা 0800 111 4114 নবেধর দটক্সট দফাধনর মা্যেধম 
National Assistance Helplineএর েধগে দযারাধযার করুন। এই দহল্পোইনটি শু্ুমারে 
তাধির জনযে যারা দনধজধির বাো দেধে বাইধর দযধত পাধরন না অেবা অনযে দকাোও দেধক 
তাধির প্রধয়াজনীয় েহায়তা গ্রহণ করধত পাধরন না। 

যদি আপনার বযেবো কধরানাভাইরাধের কারধণ প্রভাদবত হধয় োধক এবং আপনার েহায়তার 
প্রধয়াজন োধক তাহধে findbusinesssupport.gov.scot দিখনু। 

নিফয়িয়টর অি্াি্ ফম্্াট 
যদি আপদন অনযে দকাধনা ভাষা বা ফম্গযোধট (দযমন ্রুন 
অদিও েংস্করণ) এই দেফধেট িান তাহধে অনুগ্রহ কধর 
gov.scot/test-and-protect দভদজট করুন। 



 ক্েটা সুরষো 
যদি আপনার কধরানাভাইরাে পরীক্ষার ফোফে ইদতবািক হয় তাহধে 
আপনাধক েহায়তা করার জনযে এবং েম্ভবত েংক্াদমত হধত পাধরন এমন 
েকে অনযোনযে দোকজনধিরধক দরেে করার জনযে কন্যোক্ট দরেদেং এর েমধয় 
েংর্হীত দিটা জরুদর। 

আইন অনুোধর NHS দক অবশযেই েমস্ত েংর্হীত দিটাধক েরুদক্ষত রাখধত 
হধব এবং দপ্রাধযাজযে দিটা েরুক্ষার দনয়মাদি অনুেরণ করধত হধব দযমন 
্রুন ইউধক দিটা দপ্রাধটকশন অযোক্ট / দজদিদপআর। যদি আপনার পরীক্ষার 
ফোফে ইদতবািক হধয় োধক তাহধে আপদন দয েকে দোধকধির েংস্পধশ্গ 
এধেধেন তাধিরধক আপনার নাম জানাধনা হধব না, যদি না আপদন আপনার 
নাম জানাধনার জনযে দনধজর েম্মদত দিধয় োধকন।

আপনাধক শনাতি কধর না এমন েমস্ত েংর্হীত দিটা বযেবহার কধর দবাঝার 
দিষ্া করা হধব দয প্রািভু্গ াব দকাোয় ঘটধে এবং এই তেযেধক অনযোনযে েংস্াধির 
েধগে দশয়ার করা হধব উিাহরণস্বরূপ, স্ানীয় কত্্গ পক্ষ যাধত ভাইরােটিধক 
দনয়দ্রিত করা দযধত পাধর। 

informationgovernance.scot.nhs.uk এর শীষ্গ ক্কানভে-19 ক্মিু 
দেধক আপদন একটি দরাপনীয়তার দনাটিশ দপধত পাধরন যা উধলেখ কধর দয 
েকেধক কধরানাভাইরাে দেধক েরুদক্ষত রাখধত েহায়তা করার জনযে আমরা 
দকভাধব আপনার দিটা বযেবহার কদর।

 প্ররারণা এবং স্্ামারয়েরয়ক এড়ায়িা 
প্রতারণা এোধনার পরামধশ্গর জনযে  
NHSinform.scot/test-and-protect দিখনু। 

NHSinform.scot/test-and-protect


