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!কািভড ১৯ গাইড – বাংলা
!কািভড ১৯ এক* নতু ন !রাগ যা আপনার 3াসযে6র িসে7মেক 9ভািবত করেত পাের।
এ* কন;াভাইরাস পিরবােরর অ>গ;ত, সারস !কািভ -২ ভাইরাস @ারা সংঘ*ত হেয়িছল।
আপনার যিদ এই ল6ণ8িলর !কানও থােক
• বারবার এবং অিবরাম কািশ;
• ৩৭.৫ িডিL !সলিসয়াস বা উNতর Oর
• আপনার 9িতেরাধমূলকভােব ১৪ িদেনর জনU বািড়েত থাকেত হেব এবং এসএনএস ২৪ (৮০৮ ২৪
২৪ ২৪) এ কল করা উিচত, যা 9েয়াজেনর ![ে\ আপনােক পয;া] ^া_Uেসবা 9িত`ােনর িদেক
পিরচািলত করেব।
বািড়েত থাকার িবষেয় পরামশB
• কােজ, aু েল, ফাম;ািস, বা !কানও ^া_Uেসবা ইউিনট বা হাসপাতােল যােবন না
• বািড়র ক[ eেলা ভাগ করেবন না বা 9িত* বUবহােরর পের এ* পিরfার করেবন
• অনUানU বUিgর সােথ ঘিন` !যাগােযাগ এড়ান
• অিতিথেদর Lহণ করেবন না;
• !পাষা 9াণীর সােথ সংkেরর আেগ এবং পের আপনার হাত ধুেয় !ফলুন
আিম কখন জাতীয় FাGHেসবা (এসএনএস 24) এর সােথ !যাগােযাগ করব?
• আপিন যখন মেন কেরন আপনার ল[ণeিল বাড়ীেত উmত হেব না;
• যখন আপনার অব_া অবনিত ঘেট;
• আপনার ল[ণeিল ১৪ িদেনর পের উmিত হয় না;
জাতীয় FাGHেসবার সােথ আিম কীভােব !যাগােযাগ করব?
• ^া_U অিধদ]র (িডিজ) !কািভড -১৯ !রাগ সnেক; 9o করার জনU িতন* উপায় অবলpন কqন
• তেথUর অUােrস পাওয়ার জনU atendimento@sns24.gov.pt ইেমইল কqন
• যিদ আপনার সেsহ হয় !য আপনার কােছ !কািভড -১৯ রেয়েছ !ফান নpর এসএনএস (৮০৮ ২৪
২৪ ২৪) কল কqন
• কত সময়কাল আপিন কেরtাইেন থাকেবন এবং আপনার ^জনেদর হয় িকভােব সহেযািগতা করেবন
জানার জনU এই নাpাের (!ফান নpর ৩০০ ৫০২ ৫০২) !যাগােযাগ কqন
কেরােনাভাইরােসর িবJার !রােধ আিম কী করেত পাির?
•
•
•
•

•

আপিন কমপে[ ২০ !সেকেvর জনU জল এবং সাবান িদেয় ঘন ঘন আপনার হাত পিরfার কের িনন।
িনিwত কqন !য আপিন কমপে[ ২০ !সেকেvর সময় আপনার হাত জল এবং সাবান িদেয় ঘন ঘন
পিরfার কেরন
সামািজক দূরx বজায় রাখুন
3াসকেyর িশyাচার (হাঁিচ কািশ এবং কািশর সময় আপনার নাক এবং মুখ* !ঢেক রাখুন রাখুন, এক*
কাগেজর *সুU বা বা| বUবহার কqন কখনই হাত বUবহার করেবন না বUবহােরর পর *সুU
ময়লার ঝু িড়েত !ফলুন)
এই ধরেনর ল[ণ eেলা !দখা !গেল পরবত• পরামশ; পয;> বাসায় অব_ান কqন

আেরা তথU জানার জনU িনেচর ওেয়বসাইট * িভিজট করেত পােরন

(Direção-Geral da Saúde- DGS) https://www.dgs.pt/corona-virus

