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আপনার NHS	ন*র: [NHS	ন*র] 	

ি,য় [!রাগী], 

 

জাতীয় লকডাউন চলাকালীন িচিকৎসাগতভােব অত:; দুব>ল ব:ি?েদর জন: @রABপূণ> পরামশ>	

2021 সােলর 4 জানুয়াির ,ধানমTী সারােদেশ !কািভড -19 এর উ; ও =মবধ?মান !কস !মাকােবলায় 
সহায়তার জনB একC নতD ন জাতীয় লকডাউন !ঘাষণা কেরিছেলন। ,েতBকেক নতD ন জাতীয় িবিধিনেষধ 
অনুসরণ করেত হেব, যার মেধB রেয়েছ: 

1. িনKদLM উেNশB বBতীত, !লােকেদর বািড়েত থাকা অতBQ ,েয়াজনীয়। 
2. িনKদLM উেNশB বBতীত, আপনার সােথ যারা বাস কেরন না এমন !লাকেদর সােথ জমােয়ত 

হওয়া আটকােত হেব। 
3. আিতেথয়তা এবং অ,েয়াজনীয় খDচেরা িব=েয়র মেতা িনKদLM িকছD  বBবসা এবং Xান বY রাখা। 
4. !ফ[\য়ািরর অেধ?ক !ময়াদ অবিধ িশ]েদর এবং তর\ণ - তর\ণীেদর দূর !থেক িশ_া িনেত 

সাহাযB কর\ন, দুব?ল িশ] এবং সংকটপূণ? কমী̀েদর িশ]েদর বােদ বািকরা এখনও aD েল !যেত 
পাের। 

নতD ন জাতীয় লকডাউেনর িবিধিনেষধbিল হল এমন িনয়ম যা ,েতBেকর জনB ,েযাজB এবং এbেলা 
অবশBই ,েতBকেক অনুসরণ করেত হেব। এই িনয়মbিলর সcূণ? িববরণ অনলাইেন 
gov.uk/coronavirusপাওয়া যােব।  

লকডাউেনর অংশ িহসােব, সরকার সমd িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল !লাকেদর সুর_ার জনB 
অিতিরf র_া বBবXা gহেণর পরামশ? িদেh। এই পরামশ?C 2021 সােলর 21 !শ !ফ[\য়ারী পয?Q 
,েযাজB হেব। যিদ পরামশ?C !সই তািরেখর পেরও ,েযাজB থােক তেব আমরা আপনােক আরও তথB 
িদেয় আবার িলখব। 

আমরা আপনােক িলখিছ কারণ আপনােক আেগ িচিকৎসাগতভােব চi ড়াQ দুব?ল বেল িচিjত করা 
হেয়িছল এবং তাই আপনার যিদ !কািভড -19 ধরা পেড় তাহেল আপনার আরও অসুX হেয় পড়ার 
ঝD ঁ িক রেয়েছ। এই িচ&েত কীভােব িনেজেক র_া করা যায় এবং কীভােব আরও সহায়তা পাওয়া যায় !সই 
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সcেক?  bর\mপূণ? পরামশ? রেয়েছ। িচ&েত িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল িশ] এবং তর\ণেদর জনB 
িনKদLM িকছD  পরামশ?ও অQভD ?f আেছ।  

িনেজেক সুরি_ত রাখেত এই অিতিরf সতক? তামূলক সুর_া বBবXা অনুসরণ করার জনB আপনােক 
দৃঢ়ভােব পরামশ? !দওয়া হেh, এC আইন িহসােব নয়, পরামশ? িহসােব gহণ কর\ন। তেব আপনােক 
অবশBই লকডাউন সং=াQ িনয়মbিল অনুসরণ করেত হেব যা সবার জনB ,েযাজB। 

আপিন যিদ এমন একC অpেল থােকন যা আেগ Cয়ার 4-এ িছল,আপিন হয়ত সPিত একC িচ& 
!পেয়েছন !যখােন আপনােক িনেজেক সুরি_ত রাখার পরামশ? !দওয়া হেয়েছ। পূেব? পাওয়ার িচ&র বদেল 
এখন এই পরামশ?C ,েযাজB হেব এবং আপনার এই িচ&েত !ঘািষত িনেদ? িশকা এবং সময়কাল অনুসরণ 
করা উিচত। 

পরামেশ>র সারাংশ	

িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল !লাকেদর যতটা সrব বাড়ীেত থাকেত পরামশ? !দওয়া হেh। আপিন 
এখনও বBায়াম করেত বা sাXB অBাপেয়tেমtbিলেত !যাগ িদেত সাবধানতার সােথ বাইের !যেত পােরন। 
বািড় !থেক কাজ করার দৃঢ়ভােব পরামশ? !দওয়া হেh, যিদ আপিন পােরন। আপিন যিদ বািড় !থেক 
কাজ করেত না পােরন, তেব আপনার কােজ যাওয়া উিচত নয়। আপিন কেরানাভাইরাস জব িরেটনশন 
িaম(সামিয়ক অৈবতিনক ছD C)এর জনB !যাগB হেত পােরন। এই িচ&C হল একC ,থাগত সুর_া 
সং=াQ িবvিw এবং এC আপনার িনেয়াগকত? ার পে_ ,মাণ িহসােব কাজ করেত পাের এC !দখােনার 
জনB !য আপিন িবিধবx অসুX !বতন (এসএসিপ) সহ 5 জানুয়াির !থেক 21 !ফ[\য়াির 2021 পয?Q 
আপনার বািড়র বাইের িগেয় কাজ করেত পারেবন না। 

আপনার িজিপর কােছ আপনার বািড়র &কানা এবং যিদ সrব হয় তেব আপনার বBিfগত ইেমল 
অBােyস সহ আপনার সাPিতক !যাগােযােগর িবশদ রেয়েছ িকনা তা দয়া কের িনিzত কর\ন, যােত 
কের যিদ ভিবষBেত িনেদ? িশকা পিরবKতLত হয় এমন পিরিXিতেত আমরা {ত আপনার সােথ !যাগােযাগ 
করেত পাির। 

আপনােক িনেদ? িশকা অনুসরণ করার জনB যিদ অিতিরf সহায়তার ,েয়াজন হয় তেব আপনার Xানীয় 
কাউি|ল সাহাযB করেত স_ম হেত পাের। আপিন আপনার কাউি|েলর সােথ !যাগােযাগ করেত পােরন 
এবং সহায়তার জনB এই িশি}ং সােপাট?  ওেয়বসাইটCেত !রিজ~ার করেত পােরন : 
www.gov.uk/coronavirus-shielding-support  

িচিকৎসাগতভােব অত:; দুব>ল িশG এবং তরAণেদর জন: পরামশ>	

আমােদর বত?মান তথB অনুযায়ী খDব কম সংখBক িশ] ভাইরােসর কারেণ bর\তর অসুXতার স�খুীন 
হেয়েছ। িচিকৎসকরা তাই যাচাই করার !চMা করেছন !য সমd িশ] এবং তর\ণ যারা ,াথিমকভােব 
িচিকৎসাগতভােব অতBQ ঝD ঁ িকপূণ? িহসােব িচিjত হেয়িছল, তারা এখনও সেব?া; ঝD ঁ িকেত রেয়েছ িকনা।  



 
 

যিদ এই িচ&C !কান িশ] বা যDবকেক সে�াধন কের এবং যিদ আপিন এখনও আপনার সQােনর 
হাসপাতােলর িচিকৎসক বা িজিপ-র কাছ !থেক এই িবষেয় !কান বাত? া না !পেয় থােকন তেব দয়া কের 
আপনার সQােনর সাধারণত িযিন িচিকৎসক বা তTাবধায়ক তার সােথ !যাগােযাগ কর\ন যােত তারা 
আপনার সQান এখেনা িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল িকনা তা যাচাই কেরন। যিদ আপিন ইিতমেধB 
আপনার সQােনর িচিকৎসেকর সােথ এC িনেয় আেলাচনা কেরেছন এবং তারা িনিzত কেরেছন !য 
আপনার সQান এখনও িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল তেব তােদর এই িচ&র পরামশ? অনুসরণ করা 
উিচত। 

IাJ: এবং যেLর এর সুিবধা	

দয়া কের মেন রাখেবন !য NHS	!খালা আেছ, এবং আমরা আপনােক আপনার ,েয়াজনমত সমd 
NHS পিরেষবািদbিল gহণ করার জনB অনুেরাধ জানাই। একা পিরচালনার !চMা করার !চেয় NHS !ক 
বBবহার করা আপনার পে_ িনরাপদ। 

যিদ আপিন আপনার sােXBর উপর COVID-19-এর ,ভাব সcেক?  উি�� হন তেব আপনার িজিপ, 
হাসপাতােলর িচিকৎসেকর সােথ কথা বলুন বা NHS111-এ !যাগােযাগ কর\ন। সহায়তা এবং উপকােরর 
সYান পাওয়া সং=াQ আরও তথB সংযDf িনেদ? িশকায় পাওয়া যােব। 

িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল বBিfরা, সাধারণ জনগেণর আেগ এবং Cকাদান ও ,িতেরাধক সংXা 
(!জিসিভআই) এর !যৗথ কিমCর অgািধকার আেদেশর সােথ সাম�সB !রেখ !কািভড -19 এর িবর\েx 
Cকা !দওয়ার !_ে� অgািধকার পােব। আপনােক কখন এবং কীভােব ভBাকিসন !দওয়ার জনB আমিTত 
করা হেব !সই সcেক?  NHS আরও তথB সহ আপনার সােথ !যাগােযাগ করেব।  

ভBাকিসনC আপনােক COVID-19 !থেক র_া করেত bর\mপূণ? ভi িমকা পালন করেব। আশা কির 
আমরা !ফ[\য়ািরর মাঝামািঝ নাগাদ আপনােক ভBাকিসেনর ,থম !ডাজ সরবরাহ করেত স_ম হব।        

আপনার Xানীয় NHS িনিzত করেব !য আপিন যতটা সrব িনরাপেদ ভBাকিসনC gহণ করেত পােরন,  
এবং তার সােথ ,েয়াজনীয় য� এবং সহায়তাও । আপনার যিদ ভBাকিসেনর উভয় !ডাজ !নওয়া থােক, 
তেব পরবতী̀ !নাCশ না পাওয়া পয?Q আপনার এই সুর_া পরামশ?Cর অিবরত অনুসরণ করা উিচত 
যত_ণ পয?Q আমরা সমd g\েপর মেধB Cকা !দওয়ার পর !সCর ,ভাবC পয?েব_ণ করিছ। যত_ণ 
আপনারা একজায়গায় আেছন এবং একসােথ বাস করেছন তত_ণ পয?Q আপনার বা তােদর ভBাকিসন 
!নওয়া থাকা sেmও আপনােদর জনsাXB সং=াQ িনয়মাবলী এবং িনেদ? িশকা কায?করী থােকেল !সC 
অনুসরণ করা উিচত।   

সাধারণ sাXB সং=াQ িবষেয় সমথ?ন করার জনB িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল সমd বয়aেদর !_ে� 
সরকার 4 মােসর জনB িবনামূেলB িভটািমন D এর পিরপূরক সরবরােহর অফার বািড়েয় িদেh। আপিন 
যিদ ইিতমেধB আেবদন না কের থােকন তেব এখনই  www.nhs.uk/get-vitamin-d এ !রিজ~ার করেত 



 
 

পােরন। কীভােব িনরাপেদ িভটািমন D এর পিরপূরক gহণ করা যায় !স সcেক?  আরও িনেদ? িশকা 
িনব?াচন ,ি=য়া চলাকালীন সরবরাহ করা হেব। 
 
পিরিXিত পিরবত? েনর সােথ সােথ আমরা আপনােক আপেডট করেত থাকব এবং 21 !ফ[\য়াির এই 
িনেদ? িশকাC !শষ হওয়ার আেগ আপনােক আরও পরামশ? ,দান করব। িনেজেক এবং অনBেদর সুরি_ত 
রাখার আপনার এই ,েচMার জনB আমরা আপনােক আবার ধনBবাদ জানাই। 
 

িবনীত, 
 

 
 
 
 

 
 
ম:াট হ:ানকক        রবাট>  !জনিরক 	
!~ট ফর !হলথ ও !সাশBাল !কয়ার এর !সে=টাির  !~ট ফর হাউিজং, কমুিনCজ  

ও !লাকাল গভন?েমেtর এর 
!সে=টাির 

 

এই	িচST	GOV.UK-	!ত	সহজ	পঠন	সহ	িবিভV	ভাষায়	এবং	ফম>:ােট	উপলY	আেছ।	
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িচিকৎসাগতভােব	অত:;	দুব>ল	!লােকেদর	জন:	পরামশ>	

এই িনেদ? িশকাC ইংলBাে�র িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল বBিfেদর জনB। 

পরামেশ?র সcূণ? িববরণ অনলাইেন gov.uk/coronavirusপাওয়া যােব। িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল 
বBিfেদর জনB এই সুর_া বBবXাbিল অনুসরণ কের আপনােক ভাইরাস !থেক িনেজেক র_া করেত 
সহায়তা করার জনB এC অিতিরf িনেদ? িশকা। 

এই িনেদ? িশকা !কবলমা� িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল বBিfেদর জনB ,েযাজB। িচিকৎসাগতভােব 
অতBQ দুব?ল বBিfর সােথ বসবাস করা অনBেদর জনB এই িনেদ? িশকাC অনুসরণ করার পরামশ? !দওয়া 
হেh না।  

 
সামািজকীকরণ	

নতD ন জাতীয় লকডাউন সং=াQ িনেদ? িশকা, যা সবার জনB ,েযাজB, এর অথ? হল !য আপনােক !সই 
িনেদ? িশকায় বKণLত সীিমত উেNশB বBতীত আপনার বািড় এবং ,া�েনর বাইের যাওয়া যােব না। 

আমরা িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল !লােকেদর যতটা সrব বািড়েত থাকার পরামশ? িদিh। 

আপিন এখনও বBায়ােমর জনB বা sাXB অBাপেয়tেমেt অংশ িনেত বাইের !যেত পােরন, তেব আপনার 
বািড়র বাইের অেনBর সােথ নূBনতম !যাগােযাগ রাখার !চMা কর\ন এবং বBd অpলbিল এড়ােনার !চMা 
কর\ন। 

আপিন এখনও আপনার সােপাট?  বাবেলর �ারা !দখা করেত পােরন, তেব আপিন অনBেদর সােথ সা_াত 
করেত পারেবন না, যিদ না তারা আপনার সােপাট?  বাবেলর অংশ হয়। বাইের, আপিন অনB পিরবােরর 
একজেনর সােথ অনুশীলেনর জনB !দখা করেত পােরন। এC িবd� ত জাতীয় িবিধিনয়মbিলর একC 
অংশ যা ,েতBেকর জনB ,েযাজB। 

আপনার পিরবােরর অনB !লাকেদর !থেক 2 িমটার দূের থাকার !চMা কর\ন, িবেশষত যিদ তােদর মেধB 
ভাইরােসর ল_ণbিল !দখা !দয় বা তােদর s-পৃথকীকরণ হওয়ার পরামশ? !দওয়া হেয় থােক। 

কম>ে_`	

আপনােক বািড় !থেক কাজ করার জনB দৃঢ়ভােব পরামশ? !দওয়া হেh কারণ বত?মােন আপনার অpেল 
ভাইরােসর সং=মেণর ঝD ঁ িক !বিশ হেত পাের। আপিন যিদ বািড় !থেক কাজ করেত না পােরন, তেব 
আপনার কােজ যাওয়া উিচত নয়। 



 
 

আপিন িবক� ভi িমকা !নওয়ার িবষেয় আপনার িনেয়াগকত? ার সােথ কথা বলেত পােরন অথবা আপনার 
কাজ করার ধরণ সামিয়কভােব পিরবত?ন করেত পােরন !যখােন আপিন যতটা সrব কাজ বািড় !থেক 
পিরচালনা করেত স_ম হন।  

বািড়েত কাজ করার জনB আপনার যিদ সমথ?ন ,েয়াজন হয় তেব আপিন অBাে�স টD  ওয়ােক? র. জনB 
আেবদন করেত পােরন। কম?ে_ে� ,িতবYকতা সcKকLত অিতিরf বBয় ,েয়াজেনর ঊে�? হেলও 
িনেয়াগকত? ােক অবশBই !সCর বBয়ভার বহন করেত হেব। 

আপিন যিদ িবক� বBবXা করেত না পােরন তেব আপনার িনেয়াগকত? া আপনােক সামিয়ক অৈবতিনক 
ছD C কেরানভাইরাস জব িরেটনশন িaেমর আওতায় আনেত স_ম হেত পােরন, যা এি,ল 2021 এর 
!শষ অবিধ বাড়ােনা হেয়েছ। এC সrব িকনা তা িনেয় আপনার িনেয়াগকত? ার সােথ আপনার কথা বলা 
উিচত। 

!যেহতD  আপনােক কােজ অংশ না !নওয়ার জনB পরামশ? !দওয়া হেh, তাই আপিন িবিধবx অসুXতা 
!বতন (SSP) বা কম?সংXান সমথ?ন ভাতার (ESA) জনB !যাগB হেত পােরন। আপনার ,াw ,থাগত 
সুর_া িচ&C, আপনার িনেয়াগকত? া এবং কম? ও !পনশন িবভােগর ,মাণ িহসােব কাজ করেব !যC 
আপনােক সুর_া !দওয়ার পরামশ? িদেh এবং এর ফেল আপিন এসএসিপ(SSP) বা ইএসএ (ESA) র 
জনB !যাগB হেত পােরন।  

পিরবােরর !য সদসBরা িচিকৎসাগতভােব চi ড়াQ দুব?ল নন, তারা যিদ বািড় !থেক কাজ করেত না পােরন 
তেব জাতীয় লকডাউন সং=াQ িনেদ? িশকায় বKণLত িবিধিনয়মbিলর সােথ সাম�সB !রেখ তারা বাইের 
িগেয় কােজ !যাগ িদেত পােরন। 

 

িশ_া !সTংস	

আমােদর !যভােব !কািভড-19 সcেক?  vান ব� িx !পেয়েছ, আমরা এখন জািন !য খDব কম সংখBক িশ] 
এবং তর\ণরা ভাইরােসর কারেণ bর\তর অসুXতার ঝD ঁ িকেত রেয়েছ। িচিকৎসকরা তাই যাচাই করার !চMা 
করেছন !য সমd িশ] এবং তর\ণ যঁারা ,াথিমকভােব িচিকৎসাগতভােব অতBQ ঝD ঁ িকপূণ? িহসােব িচিjত 
হেয়িছল, তারা এখনও সেব?া; ঝD ঁ িকেত রেয়েছ িকনা। 

যিদ আপিন ইিতমেধB আপনার সQােনর িচিকৎসেকর সােথ এC িনেয় আেলাচনা কের থােকন এবং 
তারা যিদ িনিzত কের থােকন !য আপনার িশ]C এখনও িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল, তেব 
আপনার সQােনর এই সুর_া সং=াQ পরামশ?C অনুসরণ করা উিচত। 



 
 

বত?মান জাতীয় লকডাউেনর অধীেন, দুব?ল িশ] এবং এখনও aD েল পড়ােশানা করেত পাের এমন 
সংকটজনক কমী̀েদর িশ]রা বBতীত বািকরা !ফ[\য়ািরর অেধ?ক !ময়াদ পয?Q দূর !থেক িশ_া !নেব।   

িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল িশ] এবং যDবক-যDবতীেদর aD ল বা অনBানB িশ_াগত পিরেবেশ যাওয়া 
উিচত নয়, কারণ জনসমােজ এখন এই ভাইরােসর সং=মেণর সrাবনা খDব !বিশ। আপনার aD ল বা 
কেলজ, আপনার পড়ােশানা যােত ঘের বেস সrব হয় তার জনB উপযDf বBবXা gহণ করেব। 

aমণ করা	
 
আপনােক যতটা সrব বািড়েত থাকার পরামশ? !দওয়া হেh এবং ,েয়াজন ছাড়া (উদাহরণsর�প- sাXB 
অBাপেয়tেমেt অংশ !নওয়া) বাইের !যেত িনেষধ করা হেh। 
 
!কনাকাটা	
 
আপনােক !দাকােন না যাওয়ার পরামশ? !দওয়া হেh। আপিন যিদ পােরন তেব অনলাইন শিপং বBবহার 
কর\ন বা আপনার শিপং এর জনB অনBেক (বYD  এবং পিরবার, Xানীয় !shােসবক অথবা NHS 
,িতি=য়াশীল !shােসবক) সংgহ এবং িবতরণ করেত বলুন। 
 
আপিন সুপারমােক? েটর !ডিলভাির �টbিলেত অgািধকার অBাে�স !পেত  !রিজ~ার করার অনুেরাধ 
করেত পােরন, যিদ ভস?া করার মত আপনার কােছ !কউ না থােক তেব আপিন িনেজর জনB !কনাকাটা 
করেত !যেত পােরন। আপনার যিদ ইিতমেধB একC সুপারমােক? ট !ডিলভাির �েট অgািধকার অBাে�স 
থােক তেব তা অিবরত থাকেব - আপনােক আর িকছD  করার দরকার !নই। !রিজ~ােরর সময় আপনােক 
আপনার NHS ন�র িজvাসা করা হেব। NHS এর পাঠােনা !য !কানও িচ&েত বা !য !কানও 
!,সি=পশেন আপিন এC খD ঁেজ !পেত পােরন। 

সাইেট !রিজ~ার করা থাকেল আপিন !কবল অgািধকার পােবন। এর অথ? এই নয় !য আপিন অবশBই 
একC !ডিলভাির �ট পােবন। আপিন যিদ সুপার মােক? েটর !ডিলভািরbিলেত অBাে�স !পেত চান তেব 
আপনােক কমপে_ একC সুপার মােক? েটর সােথ একC অBাকাউt �তির করেত হেব এবং িনেজেকই 
বD িকং করেত হেব।  

সুপারমােক? ট !ডিলভাির �টbিলেত অgািধকার পাওয়ার জনB িনবYন সহ অনBানB ধরেণর সহায়তার 
জনB আপনার Xানীয় কাউি|েলর সােথ সরাসির !যাগােযাগ করা উিচত। আপনার Xানীয় 
কাউি|ল  আপনােক কীভােব সহায়তা করেত পাের তা সYান কর\ন। 
 
 
ওষbধ	



 
 

আপনােক ফাম?ািসেত না যাওয়ার জনB দৃঢ়ভােব পরামশ? !দওয়া হেh। 

,থম দৃMােQ, আপনার বYD , পিরবার বা !shােসবীরা আপনার জনB ওষDধ সংgহ করেত পারেব িকনা তা 
িজvাসা করা উিচত। 

যিদ বYD বাYব এবং পিরবার আপনার জনB আপনার ওষDধbিল সংgহ করেত স_ম না হয় এবং আপিন 
ও / অথবা ফােম?সী !কানও !shােসবীর বBবXা করেত না পােরন, তেব আপিন িবনামূেলB ওষDধ 
সরবরােহর জনB !যাগB হেবন। আপিন িচিকৎসাগতভােব অতBQ দুব?ল এবং আপনার ওষDধ সরবরাহ করার 
,েয়াজন রেয়েছ তা জানােত দয়া কের আপনার ওষD েধর !দাকােনর সােথ !যাগােযাগ কর\ন এবং তারা 
এইC িবনামূেলB !প� �েছ !দওয়ার বBবXা করেবন। 

পিরচয>া এবং সহায়তার সুিবধা	
 
আপিন এখনও আপনার সােপাট?  বাবেলর মাধBেম আপনার আেশপােশর !লােকেদর �ারা বািড়েত ঘেরায়া 
য� !পেত পােরন। 

আপিন এখনও আপনার বািড়েত !পশাদার সামািজক তTাবধায়ক এবং িচিকৎসা িবেশষেvর �ারা য� 
!পেত পােরন। 

আমরা আপনােক আপনার িবদBমান sােXBর অবXার জনB এবং !কানও নতD ন sােXBর উে�েগর জনB 
NHS এবং অনBানB sাXB সরবরাহকারীেদর বBবহার অিবরত রাখার জনB অনুেরাধ করিছ।   
 
পুনরাব� ি� !,সি=পশন অড? ার করা বা অনলাইেন পরামেশ?র মাধBেম আপনার sাXB িবেশষেvর সােথ 
!যাগােযাগ করা সহ আপিন বািড় !থেক অেনকbিল NHS পিরেষবািদর সুিবধা !পেত পােরন। আরও 
জানেত আসুন www.nhs.uk/health-at-home, বা ডাউনলড কর\ন NHS অBাপ। আপনার যিদ 
জর\ির িচিকৎসার ,েয়াজন হয়, NHS111 এ কল কর\ন বা িচিকৎসাগত জর\রী ,েয়াজেন 999 ডায়াল 
কর\ন। 
 
আপনার যিদ বBিfগতভােব পিরচয?ার ,েয়াজন হয়, !সCও আপিন পােবন। আপনার Xানীয় NHS 
পিরেষবািদbিল ,�ত রেয়েছ এবং আপনােক সুরি_ত রাখার যথাযথ বBবXা করেব। 
 
আপনার মানিসক sােXBর !দখােশানা করাটাও অতBQ bর\mপূণ?। এই মহামারী চলাকালীন আপনার 
সুXতা ও মানিসক sাXB পিরচালনা এবং বBবহািরক পদে_েপর জনB পরামশ? িনেত এি� মাই� 
মBাটাস?  ওেয়বসাইেট যান। আপিন বা আপনার য� !নওয়া !কউ যিদ মানিসক sাXB স�েটর মুেখামুিখ 
হন, আমরা আপনােক অনুেরাধ করিছ অিবলে� Xানীয় sাXB িবেশষেvর সােথ !যাগােযাগ করার জনB। 
 



 
 

!য সমd তTাবধায়ক বা সা_াতকারী যারা আপনার �দনি�ন ,েয়াজনbিল !মটায় তারা আপনার সােথ 
!দখা করা চািলেয় !যেত পােরন। এC আপনার তTাবধােন থাকা িশ] বা যDবেকর !_ে�ও ,েযাজB। 
তােদর সামািজক দূরm িনেদ? িশকা অনুসরণ করা উিচত !যখােন ঘিন� বা বBিfগত !যাগােযােগর  
,েয়াজন !নই। 

আপনার Xানীয় দাতবB সংXা এবং বািক সংXাbিলর পাশাপািশ NHS !shােসবক ,িতি=য়াকারীেদর 
সহায়তার সুিবধা অবBাহত রাখা উিচত। শিপং এবং ওষDধ সরবরােহর !_ে� সহায়তা করার পাশাপািশ, 
NHS !shােসবক ,িতি=য়াকারীরা িনয়িমত, আQিরক !ফান কল এবং sাXB অBাপেয়tেমtbিলেত 
যাতায়ােত বBবXার সাহাযB করেত পােরন। 

সহায়তার বBবXা করার জনB সকাল 8টা !থেক সেYB 8টার মেধB 0808 196 3646 কল কর\ন 
বা NHS !shােসবক উ�রদাতা ওেয়বসাইট এ যান।  
 
অিতির? সহায়তার জন: !রিজcার করAন 	
 

এই িনেদ? িশকাC অনুসরণ করেত যিদ আপনার অিতিরf সহায়তার ,েয়াজন হয় তেব !সে_ে� আপনার 
Xানীয় কাউি|ল আপনােক সাহাযB করেত স_ম হেবন। যিদ আপনােক সুর_া !নওয়ার পরামশ? !দওয়া 
হয় তেব আপিন এখােন  িনেজর বা অনB কাউেক !রিজ~ার  কিরেয় যা করেত পােরন তা হল: 

● সুপারমােক? ট !ডিলভাির �েট অgািধকার অBাে�েসর জনB অনুেরাধ করা (যিদ আপিন ইিতমেধB 
অgািধকার অBাে�স !পেয় থােকন যা এখন অিবরত থাকেব - আপনােক আর িকছD  করার দরকার 
!নই) 

● যিদ আপনার সুর_া সং=াQ িনেদ? িশকা অনুসরণ করেত সহায়তার ,েয়াজন হয় তেব আপনার 
কাউি|লেক বলুন, িবেশষত আপিন যিদ িনেজ !থেক বা বYD বাYব, পিরবার বা অনBানB সহায়তা 
মাধBেমর বBবXা করেত অ_ম হন 

● আপনার িববরেণ, আপনার &কানার মেতা তথB আপ টD  !ডট রেয়েছ িকনা তা িনিzত কর\ন 

!রিজ~ােরর সময় আপনােক আপনার NHS ন�র িজvাসা করা হেব। NHS এর পাঠােনা !য !কানও 
িচ&েত বা !য !কানও !,সি=পশেন আপিন এC খD ঁেজ !পেত পােরন। এই মুহi েত? আপনার !কানও 
সহায়তার ,েয়াজন না থাকেলও যিদ আপিন !রিজ~ার কেরন তেব এC আপনার সহায়ক হেব। পিরিXিত 
!য !কান সমেয় পিরবKতLত হেল আপিন লগ ইন কের আপনার ,েয়াজনbিলেক আপেডট করেত পােরন। 


