(Bengali version)
StayHomeSafe স্কিম

য োগ্যতো
প্রিভেনশন অ্যান্ড কভরাল অ্ফ প্রিজিি রেগুভলশন (কযাপ. 599A) এে অ্ধীভন, স্বাস্থ্য প্রিোগ একটি
িাধযতামূলক রকাযাভেন্টাইন আভেশ িাপ্রে কেভি


COVID-19 রকভে ঘপ্রনষ্ঠ পপ্রেপ্রিপ্রত এিং িযজিভেে 14 প্রেভনে রকাযাভেন্টাইভন থাকভত হভি,
তােপভে 7 প্রেভনে স্ব-পর্ভিক্ষভেে
য
েমযকাল অ্নুেেে কেভত হভি এিং



COVID-19 রকভে ঘপ্রনষ্ঠ রর্াগাভর্াগকাপ্রেভেে (প্রিতীয স্তে) ঘপ্রনষ্ঠ রর্াগাভর্াগ এিং িযজিভেে 4
প্রেভনে রকাযাভেন্টাইভন থাকভত হভি

এই শভতয রর্ িযজি রহাম রকাযাভেন্টাইভনে িনয উপর্ুি িভল প্রিভিপ্রিত হয। রহাম রকাযাভেন্টাইভন
থাকা র্াভি প্রকনা রেই নীপ্রতগুপ্রল

শুধুমাত্র উপর্ুি আিােস্থ্ভল িেিােকােী িযজিভেে প্রিভিিনা কো হভি। উোহেেস্বরূপ,
ট্রান্সপ্রমশন আভে িভল েভেহ কো আিােস্থ্ল, আলাো ওযাশরুম/োন্নাঘে োডা থাকাে
িাযগা, উপপ্রিেি ইউপ্রনি িা খুি রোি এলাকা উপর্ুি নয িভল প্রিভিপ্রিত হয।



আভেকটি অ্তযপ্রধক নীপ্রত হল রর্ শুধুমাত্র র্াভেে একই েকম ঝু ুঁ প্রকে স্তে েভযভে তাভেে
একটি িস্তুগত েমভয একই অ্িস্থ্াভন েীমািদ্ধ কো উপ্রিত।



স্ব-র্ত্ন ক্ষমতা, অ্নযভেে র্ভত্নে িভযািন আভে প্রকনা, গেযািস্থ্াে অ্িস্থ্া, েহ-অ্েুস্থ্তা ইতযাপ্রে
েহ স্বতন্ত্র রর্াগাভর্াভগে শােীপ্রেক অ্িস্থ্া।

তদন্ত হটলোইন
গুরুত্বপূে রর্াগাভর্াভগে
য
তভথযে িনয অ্নুগ্রহ কভে
https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/Important_Contact_Information.pdf এ র্ান

সচরোচর জিজ্ঞোসয
গ্ৃহবজিদদর িনয
1. যহোম যিোযোদরন্টোইদনর সময স্কি িরো উস্কচত?

o

অ্নুগ্রহ কভে িপ্রতপ্রেন েুিাে আপনাে শেীভেে তাপমাত্রা পপ্রেমাপ করুন এিং
আপনাে স্বাভস্থ্যে অ্িস্থ্া প্রনেীক্ষে করুন।

o

এপ্রেভক, রকাযাভেন্টাইভনে প্রনপ্রেযষ্ট প্রেভন আপনাভক প্রনভিই দ্রুত অ্যাপ্রন্টভিন রিস্ট
(RAT) কেভত হভি। পেীক্ষাে ফলাফল রেকিয কেভত পেীক্ষাে োভথ োভথ একটি েপ্রি
তু লুন। 14 প্রেভনে রহাম রকাযাভেন্টাইভনে কম িযজিভেে িনয, আপনাভক 12 তাপ্রেভখ
একটি COVID-19 প্রনউপ্রিক অ্যাপ্রেি পেীক্ষা কোে িনয একটি কপ্রমউপ্রনটি রিপ্রস্টং
রেন্টাভে (CTC) উপপ্রস্থ্ত থাকভত হভি। েযা কভে CTC-রত 12 তম প্রেভনে পেীক্ষাে
ফলাফল েম্বপ্রলত এেএমএে প্রিজ্ঞপ্রিগুপ্রল োখুন ।

o

অ্নুগ্রহ কভে আপনাে স্বাস্থ্য পর্ভিক্ষে
য
তথয এিং পেীক্ষাে ফলাফল "রহাম
রকাযাভেন্টাইভনে িনয রমপ্রিভকল নিেোপ্রে ফম"য এ রেকিয করুন। রেন্টাে ফে
রহল্থ রিাভিকশভনে কমীো অ্নুভোধ কেভল অ্নুগ্রহ কভে পেীক্ষাে ফলাফল এিং
র্থার্থোভি পূেে কো রমপ্রিভকল োপ্রেভয লন্স ফমটি
য পপ্রেেশভনে
য
িনয োখুন।

2. যহোম যিোযোদরন্টোইদনর সময আস্কম অসুস্থ যবোধ িরদল আমোর িী িরো উস্কচত?

o

রহাম রকাযাভেন্টাইভনে অ্ধীভন থাকা িযজিভেে িপ্রতপ্রেন েু িাে শেীভেে তাপমাত্রা
পপ্রেমাপ কো উপ্রিত এিং স্বাভস্থ্যে অ্িস্থ্া পর্ভিক্ষে
য
কো উপ্রিত। আপনাে
র্প্রে 38 প্রিপ্রগ্র রেলপ্রেযাভেে উপভে িা তাে রিপ্রশ জ্বে হয িা শ্বােকষ্ট, িুক ধডফড িা
িুভক িযথা েহ অ্নযানয গুরুতে উপেগগুপ্র
য ল রেখা রেয তভি আপপ্রন COVID-19
েংক্রাপ্রমত হভত পাভেন। আপনাে স্বাভস্থ্যে অ্িস্থ্া মূলযাযন এিং আেও হােপাতাভল
েপ্রতে
য িযিস্থ্াে িনয প্রেভপািয কেভত অ্নুগ্রহ কভে "StayHomeSafe" প্রিম হিলাইভন
রর্াগাভর্াগ করুন। িরুেী রক্ষভত্র, 999 কল করুন.

o

এোডাও, র্প্রে RAT ফলাফল ইপ্রতিািক হয, তাহভল েম্ভিত আপপ্রন COVID-19-এ
আক্রান্ত হভযভেন। ফলাফল প্রেভপািয কোে িনয আপনাভক "StayHomeSafe" প্রিম
হিলাইভন রর্াগাভর্াগ কেভত হভি। আপনাভক হােপাতাভল েপ্রতে
য িনয আেও িযিস্থ্া
কো হভত পাভে।

3. যহোম যিোযোদরন্টোইদনর অধীদন থোিো বযজিরো িীভোদব দদনজিন প্রদযোিনীয
জিস্কনসপদের বযবস্থো িদরন?

o

রহাম রকাযাভেন্টাইভনে অ্ধীভন থাকা িযজিভেে িাথপ্রমক দেনজেন িভযািনীযতা
এিং/অ্থিা খািাভেে িনয তাভেে প্রনিস্ব িযিস্থ্া কেভত হভি, রর্মন িন্ধু িা আত্মীযো
রকাযাভেন্টাইভনে অ্ধীভন নয িা অ্নলাইভন / রিপ্রলভফাভনে মাধযভম অ্িযাে কো।
আপপ্রন র্প্রে দেনজেন িভযািনীয জিপ্রনেপভত্রে িযিস্থ্া কেভত না পাভেন তাহভল
আপপ্রন "StayHomeSafe" প্রিম হিলাইভন কল কেভত পাভেন।

4. যেস্কলভোস্কর আইদটম (য মন খোবোর এবং অনলোইন যিনোিোটো পণ্য) গ্রহদণ্র িনয
গুরুত্বপূণ্ সতিণ
ণ
তো িী?

o

রহাম রকাযাভেন্টাইভনে অ্ধীভন থাকা িযজিভেে কন্টযাক্টভলে রপভমন্ট পদ্ধপ্রত িযিহাে
কোে পোমশ রেওযা
য
হয। এই আইভিমগুপ্রল েেিোহকােী িযজিভেে তাভেে েেিায
রেভখ রেওযা উপ্রিত (রর্মন েেিাে িাইভে একটি রিযাে) এিং তাভেে েংক্রমভেে
ঝু ুঁ প্রক কমাভত িাপ্রডভত িভিশ কেভত রেওযা হভি না। রহাম রকাযাভেন্টাইভনে অ্ধীভন
থাকা িযজিভেে োভথ মুভখামুপ্রখ রর্াগাভর্াগ এডাভনা উপ্রিত।

5. যহোম যিোযোদরন্টোইদনর অধীদন থোিো বযজিরো স্কি স্বোভোস্কবিভোদব আবিণনো যেলদত
পোদর? গ্ৃহস্থোস্কলর আবিণনো স্কনষ্পস্কি িরোর িনয যিোন পদযন্ট যনোট িরদত হদব?

o

একই রলাভে প্রনধাপ্রয েত প্রেপ্রফউি কাভলকশন পভযভন্ট আিিযনা রফলাে িনয
আপনাভক েংপ্রক্ষিোভি আপনাে িাপ্রড রেভড র্াওযাে অ্নুমপ্রত রেওযা হভযভে র্প্রে
আপনাে একই প্রেভনে RAT ফলাফল রনপ্রতিািক থাভক এিং পুভো িজক্রযা িলাকালীন
আপনাভক একটি োলোভি লাগাভনা োজিযকযাল মাি পেভত হভি।

o

আপনাে িাপ্রড োডাে আভগ, আপনাে উপ্রিত েটিকোভি আিিযনা মুভড রফলা,
হাভতে স্বাস্থ্যপ্রিপ্রধ অ্নুশীলন কো এিং আপনাে িাপ্রড রথভক রিে হওযাে োভথ োভথ
েেিা িন্ধ কো উপ্রিত। আপনাে র্ত তাডাতাপ্রড েম্ভি আপনাে িাপ্রডভত প্রফভে আো
উপ্রিত এিং অ্প্রিলভম্ব হাভতে স্বাস্থ্যপ্রিপ্রধ অ্নুশীলন কো উপ্রিত।

o

অ্েুপ্রিধাে রক্ষভত্র, অ্নুগ্রহ কভে "StayHomeSafe" প্রিম হিলাইভন কল করুন৷

6. আমোর ইদলিট্রস্কনি স্করস্টবযোন্ড এবং " StayHomeSafe " যমোবোইল অযোদপ সোহোদ যর
প্রদযোিন হদল স্কি যিোদনো সহোযতো যদওযো আদে? আস্কম িোর সোদথ য োগ্োদ োগ্
িরদত পোস্কর?

o

ইভলকট্রপ্রনক প্রেস্টিযান্ড এিং " StayHomeSafe " রমািাইল অ্যাপ েম্পপ্রকত
য
অ্নুেন্ধাভনে িনয, অ্নুগ্রহ কভে গেনভমন্ট
য
প্রিফ ইনফেভমশন অ্প্রফোে (OGCIO)
হিলাইন 5394 3150 অ্প্রফভে রর্াগাভর্াগ করুন, ইভমল
পািানshs@ogcio.gov.hkঅ্থিা আপনাে নাম ও রর্াগাভর্াগ নম্বে পািান 5394 3388
নম্বভে SMS িাতযাে মাধযভম অ্থিা WhatsApp রহল্পলাইন 9617 1823 িযিহাে করুন।

7. যহোম যিোযোদরন্টোইদন থোিো বযজিদদর সংক্রমণ্ স্কনযন্ত্রদণ্র পরোমর্ ণিী?

o

অ্নয রকান িযজি (রেে) রকাযাভেন্টাইভনে িাযগায িভিশ কো উপ্রিত নয (রর্মন িন্ধু
িা আত্মীযো একোভথ থাভকন না)

o

েম্পূে রকাযাভেন্টাইন
য
েমযকাভল রকাযাভেন্টাইভনে িাযগায থাকুন, আিিযনা
অ্পোেে, রোযাি রনওযাে িনয কপ্রমউপ্রনটি রিপ্রস্টং রেন্টাভে র্াওযা িা স্বাস্থ্য প্রিোগ
(DH) িাো েম্মত অ্নয রকাভনা কার্ক্রভমে
য
িনয োডা।

o

উপভে উপ্রিপ্রখত কার্ক্রম
য
িযতীত রকাযাভেন্টাইভনে েময লযাভিে েেিা িন্ধ োখুন।

o

ঘন ঘন হাভতে পপ্রেচ্ছন্নতা পালন করুন এিং কাপ্রশে পদ্ধপ্রত পর্ভিক্ষে
য
করুন

o

র্তেূে েম্ভি িানালা রখালা রেভখ িাযগাটিভত োভলাোভি িাযুিলািল োখুন

o

িপ্রতপ্রেন 99 টি পাতলা ঘভোযা প্রিভিে মভধয 1টি প্রেভয ঘভেে পপ্রেভিশ পপ্রেষ্কাে ও
িীিােুমুি করুন (990 প্রমপ্রল িভলে োভথ 5.25% রোপ্রিযাম হাইভপাভিাোইির্ুি 10
প্রমপ্রল প্রিি রমশাভনা), 15 রথভক 30 প্রমপ্রনভিে িনয রেভখ প্রেন এিং তােপভে িল প্রেভয
ধুভয রফলুন। ধাতি পৃভষ্ঠে িনয, 70% অ্যালভকাহল প্রেভয িীিােুমুি করুন

o

র্প্রে স্থ্ানগুপ্রল শ্বাের্ভন্ত্রে প্রনিঃেেে, িপ্রম িা মলমূত্র িাো েূপ্রিত হয, তাহভল েৃশযমান
িস্তু পপ্রেষ্কাে কোে িনয েৃঢ়োভি রশািক প্রিেভপাভিিল রতাযাভল িযিহাে করুন।
তােপে িীিােুনাশক প্রেভয পৃষ্ঠ এিং িপ্রতভিশী এলাকা িীিােুমুি করুন। অ্-ধাতি
পৃভষ্ঠে িনয, 49টি পাতলা গৃহস্থ্ালী প্রিভিে মভধয 1টি প্রেভয িীিােুমুি করুন (490
প্রমপ্রল িভলে োভথ 5.25% হাইভপাভিাোইি দ্রিের্ুি 10 প্রমপ্রল গৃহস্থ্ালী প্রিভিে প্রমশ্রে),
15 রথভক 30 প্রমপ্রনভিে িনয রেভখ প্রেন, এিং তােপে িল প্রেভয ধুভয রফলুন। ধাতি
পৃভষ্ঠে িনয, 70% অ্যালভকাহল প্রেভয িীিােুমুি করুন

o

লাশ কোে আভগ িযভলভিে ঢাকনা প্রনভি োখুন

o

িযভলি কোে পে োিান ও িল প্রেভয হাত ধুভয প্রনন

o

িপ্রত রলাে রেন আউিভলভি িপ্রত েিাভহ একিাে িায আধা প্রলিাে িল ঢালুন

o

রর্ পপ্রেিাভেে েেেযভেে শ্বােকভষ্টে উপেগ রেখা
য
রেয, তাভক একটি োভলাোভি
লাগাভনা োজিযকযাল মাি পেভত হভি এিং র্ত তাডাতাপ্রড েম্ভি একটি রিপ্রিভকভিি
হিলাইভনে মাধযভম রহাম অ্যাভফযাে প্রয িপািয ভমন্টভক (এইিএপ্রি) অ্িপ্রহত কেভত
হভি।

o

র্খনই রিপ্রলোপ্রে পাওযাে িনয েেিা রখাভল িা একই প্রেভন রনপ্রতিািক দ্রুত
অ্যাপ্রন্টভিন রিস্ট (RAT) এে পে আিিযনা রফলাে িনয লযাি রেভড র্ান তখনই
োভলাোভি একটি োজিযকযাল মাি পরুন।

