
শিশু সু্কলে নয়
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শিতোমোতো / যত্নিীেলের জনয এ টি দ্রুত াোডড

শ   লরো… শিয়ো প্রলয়োজন সু্কলে কেরত যোও…

…আমোর সন্তোলনর COVID19 
উিসাগ রলয়লে*

শিশুদের সু্কদে পড়া উশিত নয়
সন্ত়াদনর একটি পরীক্ষ়া কর়া উশিত
পরীক্ষ়ার ফে়াফদের জনয অদপক্ষ়া 
কর়ার সময় পুদর়া পশরব়াদরর স্ব-
শবশিন্ন
পরীক্ষ়ার ফে়াফে সম্পদকে  অশবেদে 
শবেয়ােয়দক অবশিত করুন

…যখন শিশুদের পরীক্ষ়া ননশতব়ািক 
শফদর আদস তদব ত়ার়া সু্কদে শফদর 
আস়ার আদে 48 ঘন্ট়া জ্বরমকু্ত 
থ়াদক এবং ভ়াে নব়াধ কদর

…আমোর শিশু COVID19 এর 
জনয ডশতবোচ  িরীক্ষো  লর

শিশুদের সু্কদে পড়া উশিত নয়
* েক্ষণগুশে * শুরু িওয়়ার পর 
নথদক শিশু কমপদক্ষ 10 শেন
ব়াশডদত থ়াদক (ব়া পরীক্ষ়ার শেন 
নথদক নক়ানও েক্ষণ ন়া থ়াকদে)
পরীক্ষ়ার ফে়াফে সম্পদকে  অশবেদে 
শবেয়ােয়দক অবশিত করুন
আপন়ার ব়াশডর নে়াদকর়া 14 
শেদনর জনয ব়াশডদত থ়াদক যখন 
েক্ষণগুশে শুরু িয় (ব়া পরীক্ষ়ার 
শেন নথদক নক়ানও েক্ষণ ন়া 
থ়াকদে) - যশে নকউ 14 শেদনর 
মদধয ননশতব়ািক পরীক্ষ়া কদর তদব

…10 শেন পদর, একব়ার শিশুটি
ভ়াে নব়াধ কদর এবং কমপদক্ষ 48
ঘন্ট়া ধদর জ্বরমকু্ত থ়াদক
ক়াশি ব়া েন্ধ / স্ব়াে নষ্ট িদয় 
নেদেও ত়ার়া 10 শেন পদর সু্কদে 
শফদর আসদত প়াদর। এই েক্ষণগুশে 
একব়াদর সংক্রমণটি নিষ িদয়
য়াওয়়ার পদর নবি কদয়ক সপ্ত়াি 
ধদর িেদত প়াদর।

…আমোর বোশ়ির  োরও  োলে 
COVID19 এর েক্ষণ রলয়লে*

শিশুদের সু্কদে পড়া উশিত নয়
েক্ষণযুক্ত বযশক্তর একটি পরীক্ষ়া 
কর়া উশিত
ব়াশডর নে়াদকর়া পরীক্ষ়ার
ফে়াফদের জনয অদপক্ষ়া কদর
ব়াশডদত থ়াদক
পরীক্ষ়ার ফে়াফে সম্পদকে  অশবেদে 
শবেয়ােয়দক অবশিত করুন

…যখন পশরব়াদরর সেসয পরীক্ষ়া
ননশতব়ািক িয়, এবং সন্ত়াদনর মদধয 
COVID19 উপসেে থ়াদক ন়া *

…আমোর বোশ়ির ক উ 
COVID19 এর জনয ডশতবোচ 

িরীক্ষো  লরলে

শিশুদের সু্কদে পড়া উশিত নয়
ঘদরর নে়াদকর়া েক্ষণগুশে শুরু 
িওয়়ার শেন নথদক 14 শেন 
ব়াশডদত থ়াদক (ব়া পরীক্ষ়ার শেন 
নথদক নক়ানও েক্ষণ ন়া থ়াকদে) -
যশে নকউ এই 14 শেদনর মদধয
ননশতব়ািক পরীক্ষ়া কদর তদব

…যখন শিশু 14 শেদনর জনয 
ব়াশডদত শিে, এমনশক যশে ত়ার়া 
14 শেদনর মদধয ননশতব়ািক পরীক্ষ়া 
কদর

েক্ষণগুশের মলযয এ টি উচ্চ তোিমোত্রোর অন্তত এ টি অন্তিুগ ক্ত; এ টি নতুন িমোাত 
 োশি; ক্ষশত বো ান্ধ বো স্বোে আিনোর যোরনো িশরবতগ ন।

অশধক তথয: nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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শ   লরো… শিয়ো প্রলয়োজন সু্কলে কেরত যোও…

…NHS Track and Trace আমোর 
সন্তোনল  এ টি শনশিত COVID-19 
( লরোনোিোডরোস) মোমেোর ‘শন ট 
কযোাোলযোা’ শিসোলব শচশিত  লরলে

শিশুদের সু্কদে পড়া উশিত নয়
14 শেদনর জনয শিশু স্ব-শবশিন্ন (NHS 
Track and Trace এর পর়ামিে অনুস়াদর) 
- যশে ত়ার়া 14 শেদনর মদধয 
ননশতব়ািক পরীক্ষ়া কদর তদব
পশরব়াদরর অনয়ানয সেসযদের স্ব-শবশিন্ন
কর়ার েরক়ার ননই, যশে ন়া ত়ার়া খুব 
'ঘশনষ্ঠ নয়াে়াদয়াে' িয়

…যখন শিশু 14 শেদনর স্ব-শবশিন্নত়া 
সম্পন্ন কদরদি, এমনশক যশে ত়ার়া 14 
শেদনর মদধয ননশতব়ািক পরীক্ষ়া কদর

…আমরো / আমোর শিশু ভ্রমণ  লরশে
আমোলের বোশ়িলত থো লত িলব

নময়়াদে অননুদম়াশেত িুটি ননদবন ন়া
ভ্রমণ বুশকংদয়র সময় এফশসওর প্রস্ত়াবন়া 
শবদবিন়া করুন (আপশন শফদর আস়ার 
পদর ব়াশডদতই থ়াকুন)
উপশিশত নীশত অনুয়ায়ী শবেয়ােদয় তথয 
সরবর়াি করুন
এমন েন্তবয নথদক শফদর নযখ়াদন
নক়ায়়ার়ানট়াইন প্রদয়়াজন:
শিশুদের সু্কদে পড়া উশিত নয়
ব়াশডর নে়াদকর়া 14 শেদনর জনয
ব়াশডদত থ়াদক - যশে ত়ার়া 14 শেদনর 
মদধয ননশতব়ািক পরীক্ষ়া কদর তদব

…যখন শিশু 14 শেদনর জনয ব়াশডদত 
থ়াদক, এমনশক যশে ত়ার়া 14 শেদনর 
মদধয ননশতব়ািক পরীক্ষ়া কদর

…আমরো এ টি শচশ ত্সো / অশেশসয়োে 
উত্স কথল  িরোমিগ কিলয়শে কয 
আমোর সন্তোলনর অবিযড বোশ়িলত 

থো লত িলব

শিশুদের সু্কদে পড়া উশিত নয়
উপশিশত কমেকতে ়া / বষে প্রধ়াদনর 
পর়ামিে অনুস়াদর শবেয়ােদয় নয়াে়াদয়াে 
করুন
সন্ত়াদনর ব়াশডদত থ়াক়া উশিত। 
শবেয়ােয়গুশে যখন আপন়াদক বেদব 
ত়ার়া শফদর আসদত প়াদর তখন ত়ার়া 
শফদর আসদত প়াদর।

…যখন সু্কে / অনয়ানয সংি়াগুশে 
আপন়াদক জ়ান়ায় নয শবশধশনদষধ 
প্রতয়াি়ার কর়া িদয়দি এবং আপন়ার 
শিশু আব়ার সু্কদে শফদর আসদত প়াদর

… .আশম শনশিত নো কয আমোর
COVID19 এর জনয িরীক্ষো  রো উশচত 

শ নো

েক্ষণযুক্ত বযশক্তদের একটি পরীক্ষ়া কর়া 
উশিত
েক্ষণিীন নে়াকদের পরীক্ষ়া ননওয়়া 
উশিত নয়, এমনশক যশে ত়ার়া 
ইশতব়ািক পরীক্ষ়া কদর এমন নক়ানও 
বযশক্তর ‘ঘশনষ্ঠ নয়াে়াদয়াে’ িয়

…যখন উপদরর িতে গুশে পূরণ কর়া িয়

যশে আিনোর িশরবোলরর  োরও  োরও েক্ষণ * থোল  তলব এ টি শনখরচোয় COVID-19 
িরীক্ষো বু   রুন nhs.uk/coronavirusor ে 119

অশয  তথয gov.uk/backtoschool


