
应应对对冠冠状状病病毒毒之之社社区区安安全全关关键键信信息息 
 
保障您的健康是我们工作的首要任务，保障自身安全并遵守政府禁令至关重要。待

在家里就是保护他人。 
 
如果您无视这些指导方针选择外出，您就有可能将冠状病毒传染给家里其他成员，

尤其是那些已经身体不适或许处于免疫抑制状态的成员。您有可能感染病毒，但并

未表现出任何症状，并很容易将病毒传染他人。 
 
这些禁令旨在保护每一个人。每每个个人人都都必必须须居居家家并并遵遵守守以以下下规规定定：： 
 

• 每天只能外出一次进行基本购物、医疗和锻炼 
• 请勿拜访他人住宅或在外进行社交 
• 不应与家庭成员以外的任何其他人待在外面 
• 如果感到身体不适（发烧和/或咳嗽），您必须自我隔离 7 天，即使感觉

良好（在此期间不能与外界接触），家庭成员也必须隔离 14 天。如果病

情恶化，请联系 NHS111 进行在线咨询 
• 如果您是必要岗位的“关键工作人员”，则可以上下班通勤。关键工作人

员指的是是优先岗位的一线工作者，如国家医疗服务体系 (NHS)、教师、

食品供应商等 
 
为为了了保保持持健健康康：：

• 始终与家人以外的任何人保持 2 米的距离

• 定期洗手 20 秒，特别是外出回来后

• 避免不洗手接触脸、眼睛、鼻子和嘴

• 尝试在家中进行锻炼，并进行烹饪、读书、拼图、在线活动等室内活

动，并通过电话与家人和朋友交谈以保持头脑活跃
 
对对于于那那些些极极度度易易感感人人群群，，则则有有必必要要采采取取额额外外措措施施。。这包括任何有潜在健康状况的

人，他们将收到一封关于此事的政府信函。
 

　 这些人群应居家进行 12 周自我隔离 。

　 建议这些人群不要外出并避免与任何人接触。如果您与 70 岁以上或有健康状

况的人共同居住，那么他们应该在家中进行自我隔离，避免与其他家庭成员接

触，特别是与任何儿童接触。

 

 

 

কররোনোভোইরোরে আক্রোন্ত হরে ননরোপরে থোকোর জনয েমোরজর প্রনি গুরুত্বপরূ্ণ বোিণ ো 
 
আপনার স্বাস্থ্য  আমাদের অগ্রাধিকার, তাই ধনরাপদে থাকা এবং রকাদরর বািাধনদি পান করা 
অতযন্ত জরুধর। অনযদের রক্ষা করার জনয বাধ়িদত থাকুন। 

 
বাধ়ির বাইদর ধগদে এবং ধনদেেল উদপক্ষা কদর, আপধন আপনার গৃদর অনয েযদের ংক্রধমত করাদত 
পাদরন, ধবদলত যারা ইধতমদিয অুস্থ্, যাদের ররাগ প্রধতদরাি ক্ষমতা েত কম আদে। আপধন েত 
ভাইরাদ আক্রান্ত দেদেন ধকন্তু রকানও উপগে রেখাদেন না, এবং আপধন অনাোদ অনযদের উপর তা 
ে়িাদত পাদরন। 

 
বাইদক রক্ষা করার জনয বািাধনদিগুধ রাখা দেদে। প্ররিযকরক অবলযই বোন়িরি থোকরি হরব এবং 
ননম্নননিি ননরেণ লগুন পোন কররি হরব: 

 
• অপধরাযে রকনাকাটা, ডাক্তাধর প্রদোজন এবং ধেদন একবার বযাোম করার জনয রকব 

বাধ়ির বাইদর যাদবন  
• অনয মানুদের বাধ়িদত যাদবন না বা আপনার বাধ়ির বাইদর ামাধজক রমাদমলা করদবন 

না  
• আপধন ধনদজর গৃদর েয ো়িা অনয কারুর াদথ বাধ়ির বাইদর থাকদবন না  
• অুস্থ্ দ (জ্বর এবং/অথবা কাধল দ) আপধন অবলযই ধনদজদক 7 ধেন ধবধেন্ধ রাখদবন আর 

গৃদর েযদের অবলযই 14 ধেন ধবধেন্ধ থাকদত দব, ুস্থ্ রবাি করদও (দই মদে বাধ়ির 
বাইদর কারুর াদথ রযাগাদযাগ নে)। উপদগের অবনধত দ, অনাইদন NHS111 রেখনু 

• আপধন একজন অপধরাযে ‘গুরুত্বপূর্ে কমী’ দ কমেস্থ্াদন যাতাোত করদত পাদরন। গুরুত্বপূর্ে 
কমীরা দন অগ্রগর্য কমী যথা NHS, ধলক্ষক, খােয রবরাকারী 

 
েুস্থ থোকোর জনয: 

 
• আপনার গৃদর বাইদর অনয বযধক্তর রথদক বেো 2 ধমটার েূদর থাকদবন 
• ধনেধমত 20 রদকন্ড িদর আপনার াত িদুে রনদবন, ধবদলত আপধন বাধ়ির বাইদর ধগদে 

থাকদ  
• াত না িদুে আপনার মুখ, র াখ, নাক এবং র াট স্পলে করদবন না  
• আপনার গৃদর মদিয বযাোম করদত র ষ্টা করুন, ঘদরাো লদখর াাদযয ধনদজর মন ধক্রে 

রাখুন, রযমন রান্ধা করা, বই প়িা, িাাঁিাাঁর মািান করা, অনাইন কাযেকাপ এবং র াদন 
পধরবার ও ব�ুদের াদথ কথা বা। 

 
যোরক অিযন্ত অরনিি মরন করো হে িোর জনয বো়িনি বযবস্থো ননরি হরব। এর অন্তগেত যার অুখ আদে 
এবং ধযধন রকার রথদক এই ধবদে ইধতমদিয একটি ধ ঠি রপদে রগদেন। 

 
 এই েদর েযদের বাধ়ির মদিয 12 প্তা স্ব-ধবধেন্ধ থাকা উধ ৎ। 
 এদের বাধ়ির বাইদর না যাওোর জনয এবং কারুর াদথ রযাগাদযাগ না করার জনয পরামলে 

রেওো দেদে। আপধন বাধ়িদত 70 বেদরর রবধল বেস্ক কারুর াদথ বা একজন ররাগীর াদথ 
বা করদ, তাদের বাধ়ির মদিয স্ব-ধবধেন্ধ থাকা উধ ৎ এবং গৃদর অনয েযদের াদথ 
রযাগাদযাগ না করা উধ ৎ, ধবদলত রকানও বাচ্চার াদথ। 

 


