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                    1.   কেরানা   ভাইরাস:   এ�ট   িক?  
 
1.1   কেরানাভাইরাস   িক   এবং   িকভােব   এ�ট   সং�মণ   হয়  
 
কেরানাভাইরাস   এমন   এক�ট   ভাইরাস   এই   ভাইরাস   �ারা   স�ৃ   �রাগ   �ক   COVID   -19   বলা   হেয়   থােক।  

 
এই   ভাইরাস�ট   িকভােব   ছড়ায়:  

● সরাসির,   এক   ব�া��   অপর   ব�া��র   কাছ    �থেক   এক   িমটােররও   কম   িনরাপদ   দরূে�   থাকেল   কথা  
বলার   সময়   বা   হািঁচ-কািশ   �দওয়ার   সময়   িনঃসতৃ   �ফাটঁার   মাধ�েম।  

● পেরা�ভােব   (আ�া�   ব�া��   �ারা   �শ �কৃত   ব�   বা   প�ৃসমূহ,   �যমন-   দরজার   হাতল,   �টিবল   এবং  
তারপের   অপির�ার   হােত   মুখ,   নাক   বা   �চাখ   �শ �   করার   মাধ�েম)।  

● COVID-19-এ   আ�া�   ব���র   সােথ   একই   পিরেবেশ   30   িমিনেটরও   �বিশ   সময়   ধের   অব�ান   করার  
মাধ�েম।  

 
1.2   িকভােব   িনেজেক   র�া   করেবন  
 

● অন�   ব�া��   �থেক   কমপে�   এক   িমটার   িনরাপদ   দরূ�   বজায়   �রেখ।  
● সব �দা   সা�জ�ক�াল   মা�   ব�বহার   কের,   িবেশষত   যখন   আপিন   এক   িমটােরর   মেধ�   অন�   ব���র  

কাছাকািছ   �যেত   বাধ�   থােকন।  
● সাবান   পািন   িদেয়   বা   হাইে�ােজন/   অ�ালেকাহলযু�   �জল   িদেয়   ঘন   ঘন   হাত   ধুেত   হেব।  
● ব�   ঘের   থাকেল   বাতাস   পিরবত�েনর   জন�   বারবার   জানালা   খুেল   িদেত   হেব।  

 
1.3   ল�ণসমূহ   (এ�ট   কীভােব   �কাশ   পায়)  
 
যিদ   এই   ভাইরাস�ট   দুব �ল   হয়,   ব�া��   �কােনা   রকম   উপসগ �   ছাড়াই   অসু�   হেত   পাের   (ল�ণ   ছাড়া),যিদ   এই  
ভাইরাস�ট   শ��শালী   হয়   তাহেল   �র,   কািশ,   গলা   ব�াথা,   দুব �লতা   এবং   �পশী   ব�াথা   �দখা   িদেত   পাের।   
ভাইরাস�ট   �বিশ   মারা�ক   হেল,   িনউেমািনয়া,   �াস-তে�র   সমস�া   (�াস   িনেত   অসুিবধা),অন�ান�   শারীিরক  
সমস�া   এমনিক   যার   কারেণ   মতৃ� �   পয ��   হেত   পাের।বয়�   ব���   এবং   পূেব �   আ�া�   দীঘ ��ায়ী   মারা�ক   �রােগ  
আ�া�   �রাগীর   ��ে�   এই   ভাইরােস   সং�িমত   হওয়ার   ঝঁুিক   �বিশ   থােক।  
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     2 .   িক   কের   বুঝেত   পারেবন   আপিন    COVID-19    এ   আ�া�?  
 
                          COVID-19   �ট�   (তা�েন)  
 
 
2.1   তা�েন   িক?  
 
তা�েন   এক�ট   ডায়াগনি�ক   পরী�া,   যা   �কােনা   ব���   কেরানা   ভাইরােস   আ�া�  
িকনা   এবং   এ�ট   সং�িমত   িকনা   তা   বুঝার   জন�   পরী�া   করা   হেয়   থােক ।  
এ�ট   এমন   এক�ট   পরী�া   যা   ভাইরাস   শনা�   করার   জন�   নাক   এবং   �াসনালীর  
িভতর   �থেক   সং�হ   করা   নমুনায়   �াসনালীর   মেধ�   জীবাণুর   উপি�িত   এক�ট  
�সায়াব   ি�ক/কা�ঠ   ব�বহার   এর   মাধ�েম   পরী�া   করা   হয়।  
 

 
       এই   তা�েন   দুই   ধরেণর   হেত   পাের   :  

● �রিপড   কীট   �ট�   (��সময়   )    🡪    15-30   িমিনট   এর   িভতর   িরেপাট�   পাওয়া   যায়।  
● অ�াি�েজন/আণিবক   �ট�    🡪    2-3   িদন   এর   িভতর   িরেপাট�   পাওয়া   যায়।  

 
➢ যিদ   তা�েনর   িরেপাট�    প�জ�টভ    আেস,   এর   অথ �   হেলা   আপিন   COVID-19   এ   আ�া�   

    এবং   এই   �রাগ�ট   �ারা   অন�েক   সং�মণ   করেত   পােরন।  
 

➢যিদ   তা�েনর   িরেপাট�    �নেগ�টভ    আেস,   এর   অথ �   হল   �য   আপিন   COVID   19-এ   আ�া�   নন।  
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2.2   িকভােব   এবং   কখন   তা�েন   করােবন?  
 
তােদরই   তা�েন   করােনা   হয়   যােদর   কােছ   ডা�ােরর   ��স��পশন   আেছ   অথবা   �া��   অিধদ�র/  
পাবিলক   �হলথ   সািভ�স   (SISP)   এর   প�   �থেক   �যাগােযােগর   মাধ�েম,কারণ   তােদর   কােছ   তথ�  
এেসেছ   �য   আপিন   �ত��/পেরা�ভােব   কেরানা   প�জ�টভ   �কান   ব�া��র   সং�েশ �   এেসেছন।  
 

● আপনার   যিদ   এসব   ল�ণ   থােক  
 
যিদ   �র,   কািশ,   গলা   ব�থা,   সিদ�   থােক   তাহেল   আপনার   িচিকৎসক   /   িশ�েরাগ   িবেশষে�   যিদ  
িস�া�   িনেয়   থােক   তা�েন   করােনার   তাহেল   বািড়েত   থাকুন    এবং   খুব   অ�   সমেয়র   মেধ�ই   আপনােক  
িবেশষ   ইউিনেটর   িচিকৎসকরা   �ডেক   পাঠােবন   অথবা   তারা   আপনােক   িনেদ�শণা   �দেবন   �য   এটা   �কাথায়  
করােত   হেব।  

 
 

● যিদ   আপিন   এই   �রােগ   আ�া�   কােরা   সং�েশ �   এেস   থােকন   বা   একই   বাসায়  
বসবাস   কেরন  

 
● কেরানা   প�জ�টভ   �কােনা   �রাগীর   সং�েশ �   এেস   থাকেল   আপিন   বাসায়   অব�ান   করেবন  

এবং   আপনার   ডা�ার   /   িশ�   িবেশষ�েক   কল   করেবন।    িতিন   বা   SISP   (�া��   অিধদ�র   এবং  
জন�া��   পিরেষবা)   আপনােক   �ফান   কের   জািনেয়   িদেবন   কখন,   �কাথায়   এবং   কত   তািরেখ  
তা�েন   করােত   যােবন।  

 
● যিদ   আপনার   সােথ   বসবাসরত   �কােনা   ব�া��   কেরানা   প�জ�টভ   হয়   এবং   �কায়ােরনটাইেন  

থােকন   তেব   আপনােকও   বািড়েত   �কায়াের�াইেন   থাকেত   হেব   এবং   আপনার   িচিকৎসক   /  
িশ�েরাগ   িবেশষ�েক   কল   কের   জানােবন।  
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2.3   তা�েন   করেত   �কাথায়   �যেত   পােরন?  
 

�াইভ-�  
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2.4   �বীণ/   অসু�    ব�া��েদর   (ত�াবধায়ক)   বা   অন�   �দশ   �থেক  
িফের   আসা   ব�া��র   জন�   তা�েন  
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2.5    তা�েন   করার   পর   িক   করেবন?  
 

তা�েনর   ফলাফেলর   জন�   অেপ�া   করার   সময়   অবশ�ই   আপনােক   বািড়েত   পৃথক   থাকেত   হেব।  

যিদ  আপনার  তা�েন  িরেপাট�  প�জ�টভ  হয়  তাহেল  আপনােক  অবশ�ই  বািড়েত  স�ূণ �  পৃথক  হেয়              
থাকেত  হেব কমপে�  10  িদেনর  জন�(যার  মেধ�  অ�ত  �শেষর  3  িদন  �কান  রকম  ল�ণ  ছাড়া)  এবং                 
সবেশেষ   আেরক�ট   তা�েন   করােত    হেব।  

যিদ  চূড়া�  তা�েন  িরেপাট�  প�জ�টভ  হয়,  তাহেল  আবােরা  পথৃকভােব  থাকেত  হেব  এবং  পরবত�  তা�েন�ট  7                
িদন  পর  করােত  হেব।যিদ  পরবত�েতও  প�জ�টভ  আেস  এবং  আপনার  উপসগ �  থােক  তাহেল  আপনােক  21               
িদন   পয ��   বািড়েত   থাকেত   হেব   এই   ��ে�   তা�েন   করােত   হেব   না।  

 

 

2.6     তা�েনর   িরেপাট�/ফলাফল   িকভােব   �পেত   পােরন  

তা�েন  করার  সময়  �দ�  িরিসট/কাগজপ�  ব�বহার  কের  অনলাইেন  িরেপাট�/�িতেবদন  ডাউনেলাড           
করেত   পারেবন।  

যিদ   �রিপড   কীট/��   সমেয়   তা�েন   করান, তাহেল   15   িমিনট   পর   িরেপাট�   পােবন   এবং   এ�ট   স�ূণ �   �বধ।  

 

 
2.7    �েয়াজনীয়   �ফান   না�ার  
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3.    আচরণিবিধ  
 
3.1     সং�মেনর   ঝঁুিক   কমােত   িক   আচরণ   �মেন   চলেবন ?  
 

● কমপে�    40-60   �সেক�   এর   জন�   ভােলা   কের   সাবান   পািন   িদেয়   হাত   ধুেয়   িনেত   হেব   অথবা   অ�ালেকাহল  
যু�   �জল   (   �কােনা   �লােকর   সােথ   হাত   �মলােনার   আেগ   এবং   পের,   শরীর   �থেক   �বর   হওয়া   তরল,   �যমন  
ঘাম,সিদ�   এছাড়াও   হািঁচ,   কািশ,বাথ�ম   ব�াবহােরর   পর,   অেনক   �লােকর   সং�েশ �   আেস   এমন   প�ৃ   বা   ব�  
�যমন   হাতল,পািনর   ট�াপ,সুইচ   এমনিক   �কােনা   কাউ�ার   এবং   টাকা   �শ �   করার   আেগ   ও   পের   ভােলাভােব  
হাত   ধুেয়   িনেত   হেব);  

● �াস-নালীর   সুর�ার   জন�   মা�   পিরধান   করেত   হেব   এবং   এ�ট   পরা   ও   �খালার   পর   অবশ�ই   হাত   ভােলা   কের  
ধুেয়   িনেত   হেব;  

● আপনার   হাত   না   ধুেয়,�চাখ   নাক,   মুখ   �শ �   করেবন   না;  
● হািঁচ-কািশ   �দওয়ার   সময়   �মাল   বা   �টসু�   অথবা   বা�/কনুই   বািঁকেয়   িদন,যথা   স�ব   ওয়ানটাইম   �টসু�   ব�বহার  

করেবন   এবং   ব�াবহারকৃত   �টসু�   অিবলে�   �ফেল   িদেত   হেব;  
● অন�   ব�া��   �থেক   1   িমটার   িনরাপদ   দরূ�   বজায়   রাখুন   িবেশষত   যােদর   �াসক�   আেছ   তােদর   �থেক   ঘিন�তা  

এিড়েয়   চলুন;  
● যিদ   �র   এবং/�াসকে�র   ল�ণ   থােক( গ�াে�া   ইনেটি�নাল     সমস�া    িবেশষত   বা�ােদর   ��ে�)   বাসা   �থেক  

�বর   হেবন   না   এবং   পািরবািরক   ডা�ার   এর   সােথ   �যাগােযাগ   ক�ন;  
● �শ �   করা   হয়   এমন   �ান   �যখােন   �াস��াস,   হািঁচ-কািশর   �ফাটঁা   জমা   হেত   পাের   এমন   জায়গা   সাবধানতার  

সােথ   বারবার   পির�ার   করেত   হেব;  
● �িতিনয়ত   ঘেরর   বাতাস   পিরবত�ন   করার   সুব�ব�া/সুেযাগ   করেত   হেব,ব�   এবং   জনাকীণ �   �ান   এিড়েয়   চলেত  

হেব।  
 
 

3.2    িকভােব     মুেখাশ/মাে�র   স�ঠক   ব�বহার   করেবন   
 

        মাে�র   স�ঠক   ব�বহােরর   প�িত   �েলা    হেলা    :  

 
● এ�ট   পিরধান   করার   আেগ   হাত   সাবান   ও   পািন   িদেয়   বা   হাইে�া   অ�ালেকাহলযু�   �জল   িদেয়  

ভােলা   কের   ধুেয়   িনেত   হেব;  
● মা��টেক   মুেখর   সােথ   শ�   কের   আটিকেয়   িনন   �যন   মাে�র   �কােনা   �া�   বা   �েকর   �কােনা   �ান   ফাকঁা   না  

থােক;  
● মা�   পরার   পর   এ�ট   �শ �   না   করা,আপনার   হাত   এবং   মা�   �ক   দিূষত   করা   �থেক   এিড়েয়   চলুন;  
● যিদ   মা��ট   িভেজ   যায়   তাহেল   এ�ট   অবশ�ই   পিরবত�ন   করেত   হেব   �কননা   এ�ট   �যই   উপাদান   িদেয়   �তরী   তা   �ধু  

��   অব�ােতই   কায �করী;  
● মা�   �খলার   সময়,এর   উপর   জেম   থাকা   দিূষত   �ফাটঁা   �েলা   �শ �   করা   �থেক   িবরত   থাকেত   হেব(িবেশষ   কের  

নাক-মুেখর   অংেশ   হাত   �দওয়া   এিড়েয়   চলুন)এবং   �ধুমা�   ইলাি�ক   �েলা   ধের   মা��ট   খুলেত   হেব;  
● মা�   খুলার   পর,   তাৎ�িণকভােব   এ�ট   এক�ট   পিলিথেন   �ফেল   িদেত   হেব   এবং   পিরেবেশর   দষূণ   এড়ােত   এ�টেক  

�যখােন   �সখােন   �ফেল   রাখা    অথবা   ব�   বা   পেৃ�র   উপের   রাখা   এিড়েয়   চলুন;  
● মা�   �ফেল   �দওয়ার   পর   আপনার   হাত   সাবান   ও   পািন   বা   হাইে�া   অ�ালেকাহলযু�   �জল   িদেয়   ভাল   কের   ধুেয়  

িনন   এবং   হাত   না   ধুয়া   পয ��   শরীর,ব�   বা   আেশপােশর   �কােনা   িকছ�    �শ �   করা   �থেক   িবরত   থাকুন;  
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3.3    �হাম   �কায়ারা�াইেন/বািড়েত   পৃথক   ভােব   থাকার   ব�াপাের   িনেদ�শনা  
 

1. অসু�  ব���েক  অবশ�ই  এক�ট  ঘের  একা  থাকেত  হেব  এবং  স�ব  হেল  বাসার  অন�              
�লাক  ব�বহার  কেরেছন  না  এমন  এক�ট  আলাদা  বাথ�ম  ব�বহার  করেত  হেব।  যিদ             
�ধুমা�  এক�ট  বাথ�ম  থােক  তেব  ব�বহার  করার  পর  0.5%  অ�াি�ভ  ��ািরন-িভি�ক            
পণ�   বা   70%   অ�ালেকাহল   িদেয়   পির�ার   করেত   হেব।  
 

2. অসু�  �রাগীর  �েমর  দরজা  জানালা  ঘন  ঘন  �খালার  মাধ�েম  বায়ুচলাচেলর  ব�াব�া            
করেত   হেব।  
 

3. অসু�  �রাগীর  বািড়র  সাধারণ  অ�েল  চলােফরায়  সীমাব�তা  আনেত  হেব,  িন��ত           
করেত  হেব  �য  সবাই  ব�বহার  কের  �য  সব  �ান(�যমন:রা�াঘর,বাথ�ম)�যন  বায়ু           
চলাচেলর  পয �া�  ব�ব�া  থােক  (�যমন:জানালা  সব  সময়  �খালা  রাখেত  হেব)।  অন�ান�            
�লােকর  উপি�িতেত  কমপে�  এক  িমটার  িনরাপদ  দরূ�  বজায়  রাখেত  হেব  এবং            
সরাসির   সং�শ �   এিড়েয়   চলেত   হেব।  
 

4. �যেকান  �জিনস  আদান  �দান  করা  �থেক  িবরত  থাকা  �েয়াজন,  �যমন  িনেজর            
িবছানার  চাদর,তাওেয়ল,অন�ান�  সর�াম।অন�থায়  অপরেক  �দবার  আেগ  িডটােজ��        
িদেয়   পির�ার   কের   িনেত   হেব।  
 

5. অসু�  ব���  �কান  অব�ায়  বািড়র  বািহের  �যেত  পারেব  না,  �ানা�িরত  হেত  পারেব  না,              
�য   �কান   রকম   পিরি�িতেত   বাসায়   থাকেত   হেব।  
 

6. বাসায় পথৃক  এবং/�হাম  �কায়ারা�াইেন  থাকা  অব�ায়  অসু�  ব���(যিদও  �কান  রকম           
ল�ণ  না  থােক)  পিরবােরর  সদস�  ব�িতত  অন�  �কান  �লাক/অিতিথর  সােথ  �দখা            
করেত   পারেব   না।  
 

7. অসু�  ব���র  িনঃ�াস  ছিড়য়া  পরা  �রাধ  করেত  যতটা  স�ব  সা�জ�ক�াল  মা�  ব�াবহার             
করা  উিচত।  যিদ  �কান  কারেণ  সা�জ�ক�াল  মা�  ব�াবহার  করা  না  যায়  তেব  �া��স�ত              
�াস-��ােসর  িনয়ম�েলা  অনুসরণ  ক�ন(হািঁচ  কািশর  �দওয়ার  সময়  �টসু�  ব�বহার          
করার  মাধ�েম  নাক  এবং  মুখ  �ঢেক  রাখা,  অথবা  বা�/কনুই  বািঁকেয়  হািঁচ-কািশ  �দওয়া,             
একবার  ব�াব�ত  �টসু�  সােথ  সােথ  ঢাকনা  যু�  ডা�িবেন  অথবা  পিলিথেন  �ফেল            
�দওয়া,সে�   সে�   হাত   ধুেয়   িনেত   হেব)।  
 

8. �রাগীর  �সবায়  িনেয়া�জত  থাকা  ব���েদর  সু�াে��র  অিধকারী  হেত  হেব,  দীঘ ��ায়ী           
�কান   �রাগ   �নই   বা   �রাগ   �িতেরাধ   �মতা   ভােলা   হেত   হেব।  
 

9. যারা  �রাগীর  য�  �নন  তােদর  অবশ�ই  সা�জ�ক�াল  মা�  পরেত  হেব(যা  ব�বহােরর  সময়             
�শ �  করা  উিচত  নয়  এবং  �ভজা  বা  �িত��  হেল  অবশ�ই  তা  পিরবত�ন  করা  উিচত),               
প�ােডেলর  সাহােয�  �খালা  এবং  ব�  করা  যায়  এমন  ডা�িবেন  ডাবল  �াি�ক  ব�ােগ             
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বজ��,  তারপের  হাত  ভােলা  ভােব  পির�ার  করেত  হেব,  স�ব  হেল  সবার  �থেক             
কমপে�   1   িমটার   দরূ�   বজায়   রাখুন।  

 
10.একই  বাসায়  বসবাসকারী  এবং  অসু�  �রাগীর  যে�  িনেয়া�জত  ব�া��  �রাগীর  সােথ            
সরাসির  সং�েশ �  আসা  উিচত  নয়।  যিদ  অসু�  �রাগীর  সািব �ক  �সবা  করেত  হয়             
�যমন(মল-মূ�)  এই  ��ে�  িনেয়া�জত  ব�া��র  অবশ�ই  �াভস  ব�বহার  করেত  হেব           
এবং  বজ��  পদাথ �  যা  প�ােডলযু�  ডা�িবেন  ডাবল  পিলিথেন  সাবধানতার  সােথ  �ফেল            
িদেত   হেব   এবং   সােথ   সােথ   হাত   ধুেয়   িনেত   হেব।  
 

11.�রাগী  �ারা  �শ �  কৃত  ব�  প�ৃা  �েলা  সাবধানতার  সােথ  িডটারেজ�  এবং  স��য়             
��ািরন,0.5%  বা  অ�ালেকাহল  70%  িভি�ক  পেণ�র  সাহােয�  িদেন  অ�ত  একবার           
পির�ার  কের  জীবাণুমু�  করেত  হেব।  এক�ট  একবার  ব�বহার  �যাগ�  �পাশাক(িবেশষ           
এে�ান)  এবং  একবার  ব�বহারেযাগ�  �াভস  প�ন।  একািধকবার  ব�বহার  �যাগ�  �মাটা           
রাবােরর  ঘেরায়া  �াভস  এর  ��ে�  এ�েলা  অবশ�ই  ব�বহােরর  পর  পির�ার  ও            
জীবাণুমু�   করেত   হেব।  
 

12.�রাগীর  ব�ব�ত  কাপড়  �বশী  নাড়াচাড়া  না  কের  এক�ট  ব�ােগ  রাখেত  হেব  এবং             
পিরবােরর  অন�ান�  সদস�েদর  কাপড়েচাপড়  �থেক  পথৃকভােব  কমপে�  60  °          
তাপমা�ায়  30  িমিনট  ধের  সাধারণ  িডটােজ��  ব�বহার  কের  �মিশেন  �ধােত  হেব।  এই             
���য়া�িলর   সময়   অবশ�ই   সা�জ�ক�াল   মা�   এবং   �াভস   ব�বহার   করেত   হেব।  
 

13.�রাগীর  �ারা  উৎপািদত  বজ��(�াভস,মা�,�টসু�  ইত�ািদ)  এবং  তার  �সবায়  ব�ব�ত          
যাবতীয়  সর�াম  অবশ�ই  এক�ট  ডাবল  �াি�েকর  ব�ােগর  মেধ�  �ফেল  িদেত  হেব            
এবং   এক�ট   ব�   ডা�িবেন   রাখেত   হেব।  
 

14. িবেশষ   সতক�তার   সােথ,যথাস�ব   িবিভ�   �ানী   �থেক   দরূ�   বজায়   রাখেত   হেব।  
 

15.হাত  ধুেত  হেব(সাবান  ও  পািন  িদেয়,কমপে�  40  �সেকে�র  জন�  অথবা  হাইে�া            
অ�ালেকাহলযু�   �জল   িদেয়)।  
 

● �রাগীর   সােথ   �দখা   করা   বা   �সই   পিরেবশ   �থেক   িফের   আসার   পের;  
● খাবার  ��ত  করার  আেগ  এবং  পের,  টয়েলট  ব�বহােরর  পর,  নাক  পির�ার  করার  পর              
এবং   �য   �কােনা   ঝঁুিকপূণ �   �মলােমশা   বা   সং�েশ �   আসার   পের;  

● মা�,   �াভস   ইত�ািদ   ব�বহােরর    আেগ   এবং   পের;  
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4 .     পািরবািরক   ডা�ার,   িশ�   িবেশষ�,   জ�রী   িচিকৎসা   পিরেষবা  
 
 

4.1     ইউেরাপীয়   ইউিনয়েনর   অ�ভ� ��   নন   এমন   নাগিরকেদর   জন�   িনজ�   ডা�ার   িনব �াচন  
 
এটা   িক   
 
জাতীয়   �া��   ব�ব�ায়   �র�জি�কৃত   �িত�ট   নাগিরেকর   একজন   িনজ�   সাধারণ   িচিকৎসক   থাকা   তার   নাগিরক   অিধকার,িযিন  
�াথিমক   ভােব   আপনার   সােথ   িনধ �ািরত   িদন   ও   িনিদ��   সময়   সা�াত   কের   আপনার   শারীিরক   অব�া   িবেবচনা   কের   �েয়াজনীয়  
পরামশ �   ও   �া��স�ত    িচিকৎসােসবা   �দান   কের   থাকেবন।  

● সাধারণ   �মিডেকল   �চক-আপ   কের   থােকন   (অ�াপেয়�েম�   �ারা)।  
● ওষুেধর   জন�   ��স��পশন   িদেয়   থােকন।  
● কম �জীবীেদর   জন�   অসু�তার   সনদপ�/সা�ট�িফেকট   িদেয়   থােকন।  

 

িকভােব   িনজ�    ডা�ার    িনব �াচন   করেবন   
িনজ�   িচিকৎসক   বা   িশ�   িবেশষ�   িনব �াচন   বা   পিরবত�ন   করার   জন�   অনলাইেন   আেবদন   করেত   হেব   িনে�া�   ওেয়বসাইেটঃ  
https://www.aulss3.veneto.it/Sportello-Amministrativo  
অথবা    অ�াপেয়�েম�   �ারা    আপিন   �যখােন   বসবাস   কেরন   তার   িনকটবত�   �জলার   �র�জি�   অিফেস   �েয়াজনীয়   কাগজপ�  
উপ�াপন   করেত   পােরন;   যিদ   আেবদন�ট   আ�হী   �াথ�   ব�তীত   অন�   �কােনা   ব���র   �ারা   করােনা   হয়,তেব   অবশ�ই   �িতিনিধ   িলিখত  
ভােব   আেবদন   প�   এবং   �ময়াদপূণ �   ডকুেম�স   এর   ফেটাকিপ   জমা   িদেবন   এবং   তার   পিরচয়   শনা�   করার   জন�   আসল/অির�জনাল  
ডকুেম�স   উপ�াপন   করেবন।  
 
�রিসেড��য়াল   নাগিরকেদর   জন�   �েয়াজনীয়   ডকুেম�স  
 

- পিরচয়প�/আইেডি��ট   কাড�।  
- স�ািনটাির   কাড�/   �তেসরা   সািনতািরয়া,�ময়াদ   পূণ �   �পরেমসেসা   িদ   �সৗ�ন ��।  
- �ময়ােদা�ীণ �   �পরেমসেসা   িদ   �সৗ�ন ��   এবং   নবায়ন   করার   জন�   জমা   �দয়া   �পা�   অিফেসর   িকট/রিসদ।  

 
যােদর   �রিসেড�   �নই    তােদর   জন�   �েয়াজনীয়   ডকুেম�স  

- পিরচয়প�/আইেডি��ট   কাড�।  
- স�ািনটাির   কাড�/�তেসরা   সািনতিরয়া।  
- �ময়াদ   পূণ �   �পরেমসেসা   িদ   �সৗ�ন ��।  
- �ময়ােদা�ীণ �   �পরেমসেসা   িদ   �সৗ�ন ��   এবং   নবায়ন   করেত   �দয়া   �পা�   অিফেসর    িকট/িরিসট।  
- পুিলশ   ��শন   কতৃ�ক   ��া�/িসল   যু�   অসিপতািলতার   িড�ােরশন।  
- কােজর   ক�াক   �পপার   এবং    সব �েশষ   �বা�া   পাগা   অথবা   পিরবােরর   অন�   চাকিরজীবী   সদস�েদর   উপর   িনভ�রশীলতার   �মাণপ�।  

 
4.2     ইউেরাপীয়   ইউিনয়েনর   অ�ভ� ��   নন   এমন   নাগিরকেদর   জন�   িশ�   িবেশষ�   িনব �াচন  
 
িশ�   িবেশষ�   �ক  
িশ�   িবেশষ�   হেলা   পািরবািরক   পছ�   অনুযায়ী   �বেঁছ   �নওয়া   একজন   িচিকৎসক।   14   বছর   বয়স   পয ��   �িত�ট  
িশ�-িকেশার/িকেশারীেদর    �যেকােনা   �া��   সমস�া   ও    �েয়াজনীয়   �াথিমক    িচিকৎসােসবা   িশ�   িবেশষ�   িদেয়   থােকন   ।আেগ  
�থেক   িনধ �ারণ   করা   িদন   ও   সময়   অনুযায়ী।  
 

 

https://www.aulss3.veneto.it/Sportello-Amministrativo
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  িশ�   িবেশষ�   িক   কের   থােকন   
 

● সাধারণ   �মিডেকল   �চক-আপ   কের   থােকন   (অ�াপেয়�েম�   �ারা)।  
● ওষুেধর   জন�   ��স��পশন   িদেয়   থােকন।  
● নাস �াির   �ুল,   বাধ�তামূলক   মাধ�িমক   ও   উ�   মাধ�িমক   �ুেলর   জন�   ডা�াির    সা�ট�িফেকট   িদেয়   থােকন।  

 
িকভােব   িনব �াচন   করেবন  
িশ�   িবেশষ�   িনব �াচন   এবং   পিরবত�ন   করার   জন�   অনলাইেন   আেবদন   করেত   হেব   িনে�া�   ওেয়বসাইেটঃ  
h�ps://www.aulss3.veneto.it/Sportello-Amministra�vo     অথবা    অ�াপেয়�েম�   �ারা    আপিন   �যখােন   বসবাস   কেরন   তার   িনকটবত�  
�জলার   �র�জি�   অিফেস   �েয়াজনীয়   কাগজপ�   উপ�াপন   করেত   পােরন।  
 
�রিসেড��য়াল    নাগিরকেদর   জন�   �েয়াজনীয়   ডকুেম�স  
 
-িশ�   এবং   অিভভাবেকর    �পরেমসেসা   িদ   �সৗ�ন ��।  
-অিভভাবেকর   �রিসেড�   কাড�/পিরচয়   প�।  
 
যােদর   �রিসেড�   �নই   তােদর    জন�   �েয়াজনীয়   ডকুেম�স  
 
-িশ�   এবং   অিভভাবেকর   �পরেমসেসা   িদ   �সৗ�ন ��;  
-অিভভাবেকর   �রিসেড�   কাড�/পিরচয়   প�;  
-অিভভাবেকর   অসিপতািলতার   িড�ােরশন;  
-অিভভাবেকর    কােজর   ক�া�   �পপার   এবং   �বা�া   পাগা;  
 

4.3   ইউেরাপীয়   ইউিনয়েনর   অ�ভ� ��   নয়   এমন   নাগিরকেদর   জন�   ধারাবািহক   িচিকৎসা   পিরেষবা  
 

এটা   কী   

এই   সািভ�েসর   কাজ   হেলা(�মিডেকল   গাড�)   �ভেনেতা   িবভােগর   �রিসেড�ধারী   সকল   নাগিরকেদর   জন�   িবনামূেল�   -   �িত   রােত,   সা�ািহক  
এবং   সরকাির   ছ� �টর   আেগর   িদেনও   জ�রী   িচিকৎসা   �সবার   িন��য়তা   �দওয়া,   �য   সব   �া��   সমস�ার   জন�   পেরর   িদন   িনজ�   ডা�ার/িশ�  
ডা�ােরর   জন�   অেপ�া   করা   যােব   না   �স   সব   জ�রী   �সবা   �মিডেকল   গাড�   িদইেয়   থােকন;  

- সামিয়ক   �মেডিসন   �থরািপর   জন�   ��স��পশন   িদেয়   থােকন;  
- সা�ািহক   বা   সরকাির   ছ� �টর   িদন   ও   �াক-ছ� �টর   িদন   এবং   রােতর   িশফেটর   ��ে�   অসু�তার   সা�ট�িফেকেটর   ব�ব�া   কের   থােকন;  

 
িকভােব   সাহায�   �পেত   পােরন   

 

�ধুমা�   �টিলেফােনর   মাধ�েম   ধারাবািহক   জ�রী   িচিকৎসা   �সবার    জন�   সাহায�   চাইেত   পােরন,   �যাগােযাগ   করার   সময়   সব �দা   ব���গত  
িববরণ   (নাম,বয়স,   �ঠকানা,   �টিলেফান   না�ার)   এবং   অসু�তার   ল�ণ   সমূেহর   িনখুতঁ   িববরণ   িনেত   হেব।  
এই   িলংক   �থেক   �টিলেফান   না�ার   এবং   তথ�   সং�হ   করেত   পােরন:  
https://www.aulss3.veneto.it/Servizio-di-Continuit-Assistenziale-ex-Guardia-Medica-2  
এই   সািভ�স   স��য়   থােক   রাত   20:00    টা   �থেক   সকাল   8:00   টা   পয ��;   �াক-   ছ� �টর   িদন   10   �থেক   পেরর   িদন   8   পয ��,   ছ� �টর   িদন;   8:00   �থেক  
20:00   পয ��।  
কারা   এই   �সবা   �পেত   পােরন  
যােদর   নাম   জাতীয়   �া��   অিধদ�র   িসে�েমর   অধীেন   িনবি�ত   করা   আেছ   যােদর   �তসেসরা   সািনতািরয়া/স�িনটাির   কাড়�   আেছ  
তারা   এই   সািভ�েসর   �সবার   জন�   সাহায�   চাইেত   পারেবন।  
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  5.    হ��টােলর   ইমােজ���/জ�রী   িবভােগ   কখন   যােবন   এবং   স�ঠক   ব�বহার  
 
�কবলমা�   যিদ   আপনার   শারীিরক   অব�ার   মারা�ক   অবণিত   পিরলি�ত   হয় (উদাহরণ��প   আপিন   �াস  
িনেত   পারেছন   না,   বা   খুব   �বিশ   �র   হয়   এবং/অথবা   অনাবরত   কািশ)    তাহেল   118   এ   কল   করেবন   বা   জ�ির   িবভােগ  
যােবন ।  
 
জ�রী   িবভােগর-   জ�রী    ডা�াির   �সবার   জন�-   118  
118   ন�ের   কল   ক�ন:   অপােরটর   আপনার   �দয়া   তেথ�র   উপর   িভি�   কের   পিরি�িতর   ভয়াবহতা   মূল�ায়ন   করেব   এবং,  
�েয়াজেন   জ�ির   িভি�েত   উপযু�   কম�,   সর�াম   এবং   এ�ুেল�   ��রণ   করেব।  
 
 

 
 
 
 
 
আপনার   সােথ   �া��   িবষয়ক   সকল   ���পূণ �   কাগজপ�   আনেবনঃ  
আপনােক   ডাকা   হেল   নাস �   �ক   আপনার   শারীিরক   অসু�তা   স�িক�ত   সকল   সমস�ার   িব�ািরত   বণ �না   করেবন,   সােথ  
থাকা   শারীিরক   অসু�তা   স�িক�ত   সকল   কাগজপ�   তােদরেক   �দখােবন(সা�িতক   করােনা   �টে�র   িরেপাট�,   চলমান  
�রাগ   স�িক�ত   কাগজপ�)।  
 

আপনার   বা�ার   অসু�তার   ��ে�  
 
14   বছর   বয়স   পয ��   িশ�েদর   ��ে�,   শারিরক   সমস�া   মারা�ক   না   হেল,   ইেমরেজ��   িবভােগ   যাবার   পর   আপনােদর  
প�   �থেক   নাস �/অপােরটর   �ক   �দওয়া   িশ�র   সকল   শাররীক   সমস�া   বণ �নার   উপর   িভি�   কের   সরারিস   িশ�  
িবেশষে�র   কােছ   পাঠােনা   হেব,   �যেকান   �সবা   বা   পরামশ �   �পেত   িশ�েক   অবশ�ই   উপি�ত   থাকেত   হেব   গািড়   অথবা  
অন�ে�   থাকা   চলেব   না।  
 
জ�রী   িবভােগ   িকভােব   �াথিমক   িচিকৎসা   �পেত   পােরন  
 
আপিন   যখন   হ��টােলর   জ�রী   িবভােগ   যােবন   আপনার   শারীিরক   অব�ার   কথা   িবেবচনা   কের     5   �ট   �থেক  
�যেকােনা   এক�ট   র�ঙন   �কাড   না�ার   �দওয়া   হেবঃ  
 
লাল   �কাড   না�ারঃ    যােদর   মারা�ক   অব�া,   �রাগীর   জীবন   ঝঁুিকপূণ �   ;  
কমলা   �কাড   না�ারঃ    যােদর   জ�রী   অব�া,   আশ�াজনক   �রাগীর   শারীিরক   �িতর   উ�   স�াবনা   রেয়েছ;  
হলুদ   �কাড   না�ারঃ     যােদর   জ�রী   অব�া   িক�   �রাগীর   শারীিরক   �িতর   স�াবনা   িন�;  
সবুজ   �কাড   না�ারঃ    ঝঁুিকমু�   সাধারণ   �রাগীর   অসহনীয়   ব�াথা,   য�ণা   বা   দীঘ ��ায়ী   ব�ািধর   উপসগ �   থােক;  
সাদা   �কাড   না�ারঃ    সাধারণ   �রাগী   যােদর   শারীিরক   অব�া   �তমন   মারা�ক   নয়;  
 
মারা�ক   এবং   ঝুিকপূণ �   �রাগীর   অ�ািধকার   �বিশ,   পূেব �   এেস   অেপ�া   করেছন  
অথবা   এ�ুেল�   কের   এেসেছন   এেতও   অ�ািধকার   িনয়ম   পিরবত�ন   হয়   না।  
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6.বাধ�তামূলক   স�ািনটাির   আইন   অমান�   করার   জন�   জিরমানা  
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
            �হাম   �কায়াের�াইন   বা   বাসায়   পৃথক   থাকেত   হেব  
 
এই  পৃথক/িব���  থাকা  কালীন  সময়�ট  আ�িরক  অেথ �  �কায়াের�াইন  বলা          
হেয়  থােক,  অথ �াৎ  এই  সময়  িনজ  বাস�ােনর  বািহের  �বর  হওয়া  স�ূণ �  িনিষ�:             
�হাম  �কায়াের�াইেন  থাকা  অব�ায়  কােজ  ও  �কনাকাটা/বাজার  করেত         
�যেত  পারেবন  না,  ব�ুবা�ব  এবং  আ�ীয়  �জেনর  সােথ  সরাসির  �দখা  করেত            
পারেবন   না।  

�হাম  �কায়াের�াইন  বা  িব���  থাকা  অব�ায়  িনজ  বাস�ান  ত�াগ  করেত           
পারেব  না,  �কবলমা�  �া��  কতৃ�প�  কতৃ�ক  িবেশষ  কারেণর  জন�  অনুমিত           
সােপে�  িনজ  বাস�ান  �থেক  �বর  হেত  পারেবন(উদাহরণ��প:  �হাম         
�কায়াের�াইেনর  �শষ  পয �ােয়  পুনরায়  তা�েন/কেরানা  �ট�  করােত        
যাওয়া)।  
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যিদ   আপিন   �কায়াের�াইন   চলাকালীন   সমেয়   বাসা   �থেক   �বর   �হান   তাহেল  
িক   ঝঁুিকেত   পরেবন  
 
 

1. যিদ   আপিন   কেরানা   প�জ�টভ   �কান   ব�া��র   সং�েশ �   এেস   থােকন   অথবা  
একই   সােথ   বসবাস   কেরন   এবং   বািড়   �থেক   �বর   �হান  

 
আপনােক   400   ইউেরা   �থেক   1,000   ইউেরা   পয ��   জিরমানা   িদেত   হেব।  
 

2. আপিন   যিদ   িরেপাট�   �পেয়   থােকন   �য   আপিন   কেরানা   প�জ�টভ  

 

এইে�ে�   দ�নীয়   অপরােধর   কারেণ   3   মাস   �থেক   18   মাস   কারাদ�   এবং  
500   ইউেরা   �থেক   5,000   ইউেরা   পয ��   জিরমানা   হেত   পাের।  

 
3. আপনার   িরেপাট�   যিদ   কেরানা   প�জ�টভ   হয়   এবং   আপনার   কারেণ   অন�   ব�া��  

             আ�া�   হেয়   পের  

 

অিভযু�   করা   হেব   �য  

 

a. অবেহলার   কারেণ   অথ �াৎ   অিন�াকৃতভােব   মহামারী:   এই   অপরােধর   কারেণ   1   �থেক   5  

বছর   পয ��   কারাদে�   দ��ত   করা   হেব।  
b. ই�াকৃতভােব   মহামারী:   এই   অপরােধর   কারেণ   যাব�ীবন   কারাদে�   দ��ত   করা   হেব  

c. খুন:   কমপে�   21   বছর   কারাদে�   দ��ত   করা   হেব।  
d. ���ায়   আঘাত:   এই   অপরােধর   কারেণ   6   মাস   �থেক   3   বছর   পয ��   কারাদে�   দ��ত  

করা   হেব।  
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আপনার   যিদ   ব�বসা   �িত�ান   থােক  

 
1. �াহকেদর   অবশ�ই   মুেখাশ/মা�   থাকেত   হেব।  
2. �াহকেদরেক  এেক  অপেরর  কাছ  �থেক  কমপে�  এক  িমটার  িনরাপদ  দরূে�           

থাকেত   হেব।  
3. ব�বসা  �িত�ানেক  িনধ �ািরত  আইেনর  সীমাব�তার  �িত  স�ান  �রেখ  চলেত          

হেব।  
 

 

আপিন  বা  আপনার  �াহক  যিদ  আইেনর  ধারার  �িত  স�ান  না  �দখান  তাহেল             

িক   ঝঁুিক   আেছ?  

 

 
 
➔আপনােক   400   ইউেরা   �থেক   1,000   ইউেরা   পয ��   জিরমানা  
িদেত   হেব।  
 

➔ব�বসা   �িত�ান   5   �থেক   30   িদেনর   জন�   ব�   কের   �দওয়া   হেব।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



19  

অপরােধর   শা��,জিরমানা   এবং   িনিষ�   আচরেণর  
পুনরাবৃি�র   ��ে�   বা   সেব �াপির   আইন   �ক   অবমাননা   করেল  

িক   হেত   পােরঃ  
 
 
 

● �পরেমসেসা   িদ   �সৗ�ন ��    বািতল/   �ত�াহার   করা   হেব।  
 
● �পরেমসেসা   িদ   �সৗ�ন ��    পুনন �বীকরণ/   িরনু   করা   যােব    না।  
 
● ইতালীয়   নাগিরক�   �দােন   অ�ীকৃিত   জানােনা   হেব।  

 
 

িনজ   �দেশ   �ফরত   �যেত   বা   ইতািল   �ছেড়   িদেত   বাধ�   হেত  
পােরন।  
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স�াদনায়:  
Azienda   ULSS   3   Serenissima  
Comune   di   Venezia  
Prefe�ura   di   Venezia  
12   novembre   2020  
 

 


