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িনেদর্ শনা

কেরানাভাইরাস (েকািভড১৯): সামািজক দূর�
আপেডট করা হেয়েছ ৬ নেভ�র ২০২০
িবষয়ব�

েসাশাল িডসট�া��ং (সামা�জক দূর�)
সামা�জক েযাগােযােগর ব���

এই পৃ�ািট ি�� করন

এই িনেদর্ শনািট শধুমা� ইংলয্াে�র জনয্ �েযাজয্।

বৃহ�িতবার ৫ নেভ�র েথেক বুধবার ২ িডেস�র পযর্� জাতীয় িবিধিনেষধ বজায় রাখা
হে�। জাতীয় িবিধিনেষধগিলর িবষেয় আেরা েজেন িনন।
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এিট অতয্� গর�পূণর্ েয সকেল িন�িলিখত �ধান আচরণগিল েমেন চেলন:

● হাত - িনয়িমত এবং ২০ েসেক� ধের আপনার হাত েধােবন।
● মুখ - এমন গৃহমধয্� েসিটংস েযখােন সামািজক দূর� বজায় রাখা কিঠন এবং
েযখােন আপিন এমন েলাকেদর সং�েশর্ আসেবন যােদর সােথ সাধারণত আপনার
েদখা হয় না েসখােন মুেখর আবরণ (মা�) পরেবন।
● দূর� - েযখােন স�ব আপিন যােদর সােথ বাস কেরন না এমন বয্ি�েদর েথেক ২
িমটার বা অিতির� সাবধানতার সােথ (েযমন মুেখর আবরণ পের বা ঘেরর
িভতের অবােধ বায়ু চলাচেলর বয্ব�া কের) ১ িমটার দূের থাকুন।

েসাশাল িডসটয্াি�ং (সামািজক দূর�)

কেরানাভাইরােস আ�া� হওয়া বা তা ছড়ােনার ঝুঁ িক কমােনার জনয্, আপনােক বাসার
বাইের নূয্নতম সময় কাটােত হেব, এবং আপিন যখন অনয্ বয্ি�েদর কাছাকািছ থাকেবন
তখন িনি�ত করেত হেব েয আপনার পিরবােরর বা সােপাটর্ বাবল-এর নয় এমন বয্ি�েদর
েথেক দুই িমটার দূের থােকন। ভাইরাসিট ছড়ােনা �িতেরাধ করেত েসাশাল িডসটয্াি�ং
আবশয্ক, কারণ মানুেষরা কাছাকািছ থাকেল তা ছড়ােনার স�াবনা েবিশ। একজন
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সং�ািমত বয্ি� কথা বলা, িন�াস েনওয়া, কািশ এবং হাঁিচর মাধয্েম ভাইরাসিট অনয্
বয্ি�েক িদেত পােরন যিদও তার েকােনা উপসগর্ না থােক।

যখন আপিন যােদর সােথ বাস কেরন না এমন বয্ি�েদর সােথ থাকেবন, আপনােক এছাড়া
এগিল এিড়েয় চলেত হেব: শারীিরক �শর্; ঘিন� এবং মুেখামুিখ হওয়া; এবং তােদর
কাছাকািছ িচৎকার করা বা গান গাওয়া। এছাড়া আপনােক অেনক বয্ি�র িভড় থাকা
জায়গা এিড়েয় চলেত হেব; এবং এমন িজিনষ �শর্ করেবন না যা অনয্ বয্ি�রা �শর্
কেরেছন।

েযখােন আপিন ২ িমটার তফােত থাকেত পারেবন না েসখােন আপনার ১ িমটােরর েবিশ দূের
থাকেত হেব এবং সুরি�ত থাকার অিতির� পদে�প িনেত হেব। উদাহরণ�রপ:

● একিট মুেখর আবরণ পরা: গণ পিরবহন এবং অেনক গৃহমধয্� �ােন, আপনােক
আইন অনুযায়ী মুেখর আবরণ পরেত হেব, যিদ না আপিন তা েথেক অবয্াহিত�া�
হন।
● বাইের যান, েযখােন েবিশ িনরাপদ এবং আেরা জায়গা আেছ
● যিদ বাসার িভতের থােকন, দরজা এবং জানলাগিল খুেল েরেখ িনি�ত করন েয
ঘরগিলেত ভােলাভােব বায়ুচলাচল কের
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আপনার পিরবােরর কােরা েথেক আপনার সামািজক দূর� বজায় রাখেত হেব না, যার অথর্
হল েসই বয্ি�রা যােদর সােথ আপিন বাস কেরন। এছাড়া আপনার সােপাটর্ বাবল-এর কােরা
েথেক আপনােক সামািজক দূর� রাখেত হেব না, যিদ আপিন েতমন একিটেত থােকন।

যিদ আপিন েকােনা চাই�েকয়ার বাবল-এ ঘেরায়া িশশ পিরচযর্া �দান কেরন, তাহেল
আপনার সামািজক দূর� বজায় রাখার েচ�া করা উিচত। িক�, েকােনা েছাট বা�া, বা
িডেজিবিলিট বা �াে�য্র সমসয্া থাকা েকােনা বয্ি�েক পিরচযর্া �দান করার সময়, িযিন
আপনার পিরবার বা সােপাটর্ বাবল-এ েনই, সব সময় হয়ত সামািজক দূর� বজায় রাখা স�ব
বা কাযর্করভােব করা নাও েযেত পাের। এ সে�ও এই ধরেণর পিরচযর্া �দান করার সময়
আপনােক যথাস�ব ঘিন� েযাগােযাগ সীমাব� রাখেত হেব, এবং হাত েধাওয়া এবং বায়ু
চলাচেলর জনয্ জানালা খুেল রাখার মত অনয্ সতকর্ তাগিল িনেত হেব।

সামািজক েযাগােযােগর বয্ি�

৫ নেভ�র েথেক, আপিন পিরবার বা ব�ু েদর সােথ বাসার িভতের সামািজকভােব িমিলত
হেবন না যিদ না তারা আপনার পিরবােরর অংশ হয়, যা অথর্ হল েয বয্ি�েদর সােথ আপিন
বাস কেরন বা আপনার সােপাটর্ বাবল-এ আেছন।
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এেত অ�ভুর্ � এমন েকউ যার সােথ আপনার �িতি�ত স�কর্ আেছ িক� যার সােথ আপিন
বাস কেরন না - যিদ না তারা আপনার সােপাটর্ বাবল-এ থােকন। েযসব দ�িত একসােথ
বাস কেরন না এবং পর�েরর সােথ একই সােপাটর্ বাবল-এ েনই, তারা বাসার বাইের
পর�েরর সােথ েদখা করা চািলেয় েযেত পােরন।

আপিন যােদর সােথ বাস কেরন, আপনার সােপাটর্ বাবল, বা অনয্ পিরবােরর ১জন বয্ি�র
সােথ বাসার বাইের বয্ায়াম করেত পােরন, বা বাসার বাইের পাবিলক �ানগিলেত েযেত
পােরন। ৫ বছেরর কম বয়সী িশশ এবং �মাগত পিরচযর্ার �েয়াজন এমন িডেজিবিলিট
থাকা েকােনা বয্ি�র জনয্ দুই জন পযর্� েকয়ারার-এর বাইের েদখা করার দুই বা েবিশ
মানুেষর সীমার মেধয্ েগানা হয় না।

বাসার বাইের পাবিলক ে�সগেলার মেধয্ অ�ভুর্ � আেছ:

● পাকর্ , সমু�তট, �ামীণ এলাকা
● পাবিলক বাগান (আপিন �েবেশর জনয্ অথর্ েমটান বা না েমটান)
● অয্ােলাটেম�
● েখলার মাঠ
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আপিন েকােনা �াইেভট বাগােন িমিলত হেত পারেবন না।

আেরা বড় �েপ িমিলত হওয়া আইনিবর� েকােনা িনিদর্ � বয্িত�ম ছাড়া েযখােন িবিভ�
পিরবােরর বয্ি�রা �েপ েদখা করেত পােরন। আপিন েকােনা �েপ িমিলত হেল পুিলশ
পদে�প িনেত পাের। পুিলশ সহ যথাযথ কতৃর্ প�েদর আইন বলবৎ করার �মতা থাকেব যােত অ�ভুর্ � জিরমানা করা এবং জমােয়ত ছ�ভ� করা।

�থম অপরােধর জনয্ £২০০ জিরমানা ধাযর্ করা েযেত পাের, পরবত� �িতিট অপরােধর জনয্
ি�গণ হাের সেবর্া� £৬,৪০০ পযর্�। যিদ আপিন ৩০ জন বয্ি�র েবিশ েকােনা েবআইিন
জমােয়েতর আেয়াজন কেরন বা আেয়াজেন জিড়ত থােকন, তাহেল পুিলশ £১০,০০০
জিরমানা করেত পাের।
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