
 

 

English Bengali 

Coronavirus (COVID-19) 

Most people no longer need to take a coronavirus test. You should 

stay at home if unwell. Testing is still available to specific groups. 

Coronavirus, and other respiratory infections such as flu, can 

spread easily and cause serious illness in some people. 

Vaccinations are very effective at preventing serious illness from 

coronavirus. But there's still a chance you might catch coronavirus, 

or another respiratory infection, and pass it on to other people. 

কররোনোভোইরোস (ককোভভড-19) 

বেশিরভাগ মানুষেরই আর কষরানাভাইরাস পরীক্ষা করাষনার 

দরকার বনই। আপশন অসুস্থ হষে আপনার ঘষর থাকা উশিত। 

শেষিে বগাষ্ঠীর জনয এখনও পরীক্ষা করাষনার সুশেধা উপেভয 

আষে। 

কষরানাভাইরাস এেং ফ্েুষের মতন শকেু অনযানয শ্বাসযষের 

সংক্রমণ, সহষজ েড়াষত পাষর এেং শকেু মানুষের মষধয গুরুতর 

অসুস্থতার সষৃ্টি করষত পাষর। ষ্টিকাকরণ খুেই কায যকরভাষে 

কষরানাভাইরাস বথষক গুরুতর অসুস্থতা প্রশতষরাধ করষত পাষর। 

তেুও সম্ভােনা রষেষে বয আপশন কষরানাভাইরাস শকংো অনয 

বকানও শ্বাসযষের সংক্রমষণ আক্রান্ত হষত পাষরন এেং অনযানয 

মানুষের মষধয তা েড়াষত পাষরন। 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19#testing
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19#testing
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Symptoms 

Stay at home and avoid contact with other people if you have 

symptoms of a respiratory infection such as coronavirus and you: 

• have a high temperature or 

• do not feel well enough to go to work or carry out normal 

activities 

Do this until you no longer have a high temperature (if you had 

one) or until you feel better. 

Symptoms of coronavirus include: 

• continuous cough 

• high temperature, fever or chills 

• loss of, or change in, your normal sense of taste or smell 

• shortness of breath 

• unexplained tiredness, lack of energy 

• muscle aches or pains that are not due to exercise 

• not wanting to eat or not feeling hungry 

• headache that's unusual or longer lasting than usual 

• sore throat, stuffy or runny nose 

• diarrhoea 

উপসর্ গসমূহ 

আপনার যশদ কষরানাভাইরাষসর মষতা শ্বাসতেজশনত সংক্রমষণর 

উপসগ য বদখা বদে এেং শনম্নশেশখতগুশে থাষক তাহষে ঘষর থাকুন 

এেং অনযষদর সাষথ সংস্পি য এশড়ষে িেুন: 

• আপনার খুে বেশি জ্বর থাষক ো 

• আপশন যশদ কাষজ যাওো ো স্বাভাশেক কাজকম য িাোষনার 

মষতা যষথি সুস্থ বোধ না কষরন 

জ্বর না থাকা (যশদ আপনার জ্বর থাষক) অথো সুস্থ অনুভে না করা 

পয যন্ত এই পদষক্ষপ গ্রহণ কষর িেুন। 

কষরানাভাইরাষসর উপসষগ য অন্তভুযক্ত রষেষে: 

• অশেরাম কাশি হওো 

• উচ্চ তাপমাত্রা, জ্বর ো মাত্রাশধক ঠাণ্ডা োগা 

• আপনার স্বাভাশেক ঘ্রাণিক্তক্ত ো স্বাদষোধ বোপ শকংো 

পশরেশতযত হওো 

• হা াঁফ ধরা 

• অকারষণ শ্রাশন্তর অনুভূশত, িক্তক্তর অভাে 
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• feeling sick or being sick • বপিীষত বেদনা ো েযথা যা েযাোম জশনত নে 

• খাওোর অশনচ্ছা ো কু্ষধা না পাওো 

• মাথােযথা যা অস্বাভাশেক ো সাধারষণর বিষে বেশি দীঘ য সমে 

ধষর িেষে 

• গোে েযথা, নাক েন্ধ হওো ো নাক শদষে জে পড়া 

• পাতো পােখানা 

• েশম-েশমভাে ো েশম করা 

How to help your symptoms 

Do: 

• drink fluids like water to keep yourself hydrated 

• get plenty of rest 

• wear loose, comfortable clothing – don’t try to make yourself 

too cold 

• take over-the-counter medications like paracetamol – 

always follow the manufacturer’s instructions 

Antibiotics will not relieve your symptoms or speed up your 

recovery. 

আপনোর উপসর্ গগুভি কেরক ভকভোরে ত্রোণ পোরেন 

করণীে: 

• শনষজষক হাইষেষিড রাখার জনয জষের মতন পানীে পান 

করুন 

• প্রিুর শেশ্রাম শনন 

• আেগা, আরামদােক বপািাক পরষত হষে – শনষজষক খুে 

বেশি ঠাণ্ডা করার বিিা করষেন না 

• পযারাশসিামষের মতন ওভার-দয-কাউন্টার ওেুধ শনন – সে যদা 

শনম যাতার শনষদযিনা বমষন িেষেন 
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You might continue to have a cough or feel tired after your other 

symptoms have improved. This does not mean that you're still 

infectious. 

অযাশন্টোষোষ্টিক্স েযেহার কষর আপশন আপনার উপসগ য বথষক ত্রাণ 

পাষেন না ো দ্রতু আষরাগযোভও করষেন না। 

আপনার অনযানয উপসগ য উন্নত হওোর পষরও আপনার কাশি 

থাকষত পাষর ো আপশন ক্লান্ত অনুভে করষত পাষরন। এর মাষন এই 

নে বয আপশন এখনও সংক্রামক রষেষেন। 

Speak to your GP if: 

• your symptoms worsen 

• you're concerned about your symptoms 

• you have symptoms that you can no longer manage at 

home 

• you're worried about your child, especially if they're under 2 

years 

If your GP is closed, phone 111. In an emergency phone 999. 

আপনোর GP-এর সোরে কেো েিুন যভি: 

• আপনার উপসগ যগুশে আরও খারাপ হষে যাে 

• আপনার উপসগ য শনষে আপশন উশিগ্ন রষেষেন 

• আপনার মষধয এমন উপসগ যগুষো রষেষে যার েযেস্থাপনা 

আপশন আর োশড়ষত করষত পারষেন না 

• আপশন আপনার সন্তানষক শনষে শিশন্তত, শেষিে কষর যশদ 

তাষদর েেস 2 েেষরর শনষি হে 

আপনার GP যশদ েন্ধ থাষক, তাহষে 111 নম্বষর বফান করুন। 

ইমাষজযক্তি হষে 999 নম্বষর বফান করুন। 

People at higher risk of becoming seriously unwell 
from a respiratory infection, including coronavirus 

কররোনোভোইরোস সহ শ্বোসযরের সংক্রমণ কেরক 

গুরুতরভোরে অসসু্থ হরে পড়োর উচ্চ ঝুুঁ ভকরত েোকো মোনুষ 

হরিন 
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People who are at higher risk from coronavirus and other 

respiratory infections include: 

• older people 

• those who are pregnant 

• those who are unvaccinated 

• people of any age whose immune system means they're at 

higher risk of serious illness 

• people of any age with certain long-term conditions 

The risk of becoming seriously unwell from coronavirus and other 

respiratory infections is very low for most children and young 

people. 

Some children aged under 2 years, especially those with a heart 

condition or born prematurely, are at increased risk of 

hospitalisation from respiratory syncytial virus (RSV). 

কষরানাভাইরাস এেং অনযানয শ্বাসযষের সংক্রমণ বথষক উচ্চ 

ঝুাঁ শকষত থাকা মানুষে অন্তভুযক্ত রষেষে: 

• েৃদ্ধ মানুে 

• গভযেতী মশহো 

• যারা ষ্টিকা গ্রহণ কষরনশন 

• বযষকাষনা েেষসর মানুে যাষদর ইশমউন শসষেম অথ যাৎ বরাগ 

প্রশতষরাধক েযেস্থাপনার মাষন হে বয তাষদর গুরুতর 

অসুস্থতার উচ্চ ঝুাঁ শক রষেষে 

• বযষকাষনা েেষসর মানুে যাষদর শকেু শনশদযি দীঘ যষমোদী 

সমসযা আষে 

বেশিরভাগ শিশুষদর এেং তরুণ-তরুণীষদর জনয কষরানাভাইরাস 

এেং অনযানয শ্বাসযষের সংক্রমষণর কারষণ গুরুতরভাষে অসুস্থ 

হষে পড়ার ঝুাঁ শক খুেই কম। 

2 েের েেষসর বিষে কম েেসী শকেু শিশু, শেষিেভাষে যাষদর 

হাষিযর সমসযা আষে ো যারা শনশদযি সমষের আষগ জন্ম গ্রহণ 

https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/overview/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/guidance-for-immunosuppressed-people/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/overview/
https://www.gov.scot/publications/covid-highest-risk/pages/overview/
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কষরষে, তাষদর বরসশপষরির শসঙ্কিে ভাইরাস (RSV)-এর কারষণ 

হাসপাতাষে ভশতয হওোর েশধ যত ঝুাঁ শক রষেষে। 

Testing 

Most people in Scotland no longer need to test for coronavirus. 

You can still access testing if: 

• you work in NHS health or social care settings 

• you have a health condition which means you’re eligible for 

new coronavirus treatments 

• you're going into hospital for surgery or a procedure 

• you're visiting a hospital or care home 

• you're an unpaid carer 

• you're applying for the self-isolation support grant 

An unpaid carer is someone providing face-to-face care to 

someone due to a disability, long-term health condition or old age. 

If you're a health and social care worker, you should access testing 

through your organisation. 

If you're going into hospital, you should access testing through that 

service. 

পরীক্ষো  

Scotland-এ বেশিরভাগ মানুেষক আর কষরানাভাইরাষসর জনয 

পরীক্ষা করষত হষে না। 

আপশন এখনও পরীক্ষা অযাষক্সস করষত পাষরন যশদ: 

• আপশন NHS বহেথ ো বসািযাে বকোর পশরষেষি কাজ 

কষরন 

• আপনার এমন একষ্টি স্বাস্থয সমসযা আষে অথ যাৎ আপশন 

নতুন কষরানাভাইরাস শিশকৎসা গ্রহণ করার জনয বযাগয 

• আপশন সাজযাশর ো একষ্টি বপ্রাশসজাষরর জনয হাসপাতাষে 

যাষচ্ছন 

• আপশন হাসপাতাে ো বকোর বহাম শভক্তজি করষেন 

• আপশন অবেতশনক বকোরার 

• আপশন বসেফ-আইষসাষেিন সাষপািয গ্রাষন্টর (self-

isolation support grant) জনয আষেদন করষেন 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-treatments/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-treatments/
https://www.mygov.scot/self-isolation-grant
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-treatments/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-treatments/
https://www.mygov.scot/self-isolation-grant
https://www.mygov.scot/self-isolation-grant
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Anyone else who is eligible for testing can order tests online or by 

phoning 119. 

If you have received a positive test result and have been self-

isolating, you do not need to continue with any further testing 

unless you have been advised to do so by a health professional. 

You do not need to have a negative test result to end self-isolation, 

follow the stay at home advice. 

Order tests online if you're eligible 

অবেতশনক বকোরার হষচ্ছন এমন একজন মানুে শযশন কাউষক 

তাষদর প্রশতেন্ধীত্ব, দীঘ যষমোদী স্বাস্থয সমসযা ো েৃদ্ধ েেষসর জনয 

সামনা-সামশন পশরিয যা প্রদান কষরন। 

আপশন যশদ স্বাস্থয এেং বসািযাে বকোর কমী হন, তাহষে আপনার 

শনষজর সংগঠষনর মাধযষম পরীক্ষা অযাষক্সস করা উশিত। 

আপশন যশদ হাসপাতাষে যাষচ্ছন তাহষে আপনার বসই পশরষেোর 

মাধযষম পরীক্ষা অযাষক্সস করা উশিত। 

পরীক্ষার জনয বযাগয অনয বকানও মানুে হে অনোইন পরীক্ষা 

অডযার করষত পাষরন ো 119 নম্বষর বফান কষর পরীক্ষা বপষত 

পাষরন। 

আপনার পরীক্ষার ফে যশদ পক্তজষ্টিভ এষস থাষক এেং আপশন যশদ 

বসেফ-আইষসাষেি কষরন, তাহষে বকানও স্বাস্থয বপিাদার না 

েেষে আপনাষক আর পরীক্ষা করাষত হষে না। 

বসেফ-আইষসাষেিন বিে করার জনয আপনার পরীক্ষার ফে 

বনষগষ্টিভ আসার দরকার বনই, ঘষর থাকার উপষদি অনুসরণ 

করুন। 

আপশন বযাগয হষে অনোইষন বিে অডযার করুন 

https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests
https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests


 8 

Stay at home advice 

There are things you can do to reduce the spread of infection if you 

have symptoms, have tested positive, or are a close contact. 

If you aren't eligible for testing and you have symptoms of a 

respiratory infection such as coronavirus and have a high 

temperature or do not feel well enough to go to work or carry out 

normal activities, stay at home and avoid contact with other people. 

Do this until you no longer have a high temperature (if you had 

one) or until you feel better. 

If you have a positive coronavirus test result, stay at home and 

avoid contact with other people for 5 days after the day you took 

your test, or from the day your symptoms started (whichever was 

earlier). You should count the day after you took the test as day 1. 

If a child or young person aged 18 or under has a positive 

coronavirus test result, they should stay at home and avoid contact 

with other people for 3 days after the day they took the test or from 

the day their symptoms started (whichever was earliest), if they 

can. Children and young people tend to be infectious for less time 

than adults. 

ঘরর েোকোর উপরিশ 

আপনার যশদ উপসগ য থাষক, পরীক্ষার ফে পক্তজষ্টিভ আষস ো 

আপশন বক্লাজ কন্টযাক্ট হষে থাষকন তাহষে সংক্রমণ েড়াষনা 

কমাষত আপশন শকেু শেেে করষত পাষরন। 

আপশন যশদ পরীক্ষা করাষনার বযাগয না হন এেং আপনার 

কষরানাভাইরাষসর মষতা শ্বাসতেজশনত সংক্রমষণর বকানও উপসগ য 

ও অতযন্ত বেশি জ্বর থাষক ো কাষজ যাওো অথো স্বাভাশেক 

কাজকম য িাোষনার মষতা যষথি সুস্থ বোধ না কষরন, তাহষে ঘষর 

থাকুন এেং অনযষদর সাষথ সংস্পি য এশড়ষে িেুন। জ্বর না থাকা 

(যশদ আপনার জ্বর থাষক) অথো সুস্থ অনুভে না করা পয যন্ত এই 

পদষক্ষপ গ্রহণ কষর িেুন। 

আপনার কষরানাভাইরাস পরীক্ষার ফোফে যশদ পক্তজষ্টিভ হে 

তাহষে োসাে থাকুন, এেং আপনার পরীক্ষা বনওো ো আপনার 

উপসগ য শুরু হওোর পষরর শদন বথষক (বযিা আষগ হষে থাষক) 5 

শদষনর জনয অনযানয মানুষের সাষথ বযাগাষযাগ এশড়ষে িেুন। 

আপশন বয শদন পরীক্ষা কশরষেষেন তার পষরর শদনষ্টিষক শদন 1 

শহষসষে ধরুন। 
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যশদ বকানও শিশু ো 18 েের ো তার কমেেসী মানুষের 

কষরানাভাইরাস পরীক্ষার ফোফে পক্তজষ্টিভ হে, তাহষে সম্ভে হষে 

তাষদর পরীক্ষা বনওো ো তাষদর উপসগ য শুরু হওোর শদষনর (বযিা 

আষগ হষে থাষক) পষরর শদন বথষক তাষদর 3 শদষনর জনয োসাে 

থাকা উশিত এেং অনযানয মানুষের সাষথ বযাগাষযাগ এশড়ষে িো 

উশিত। োচ্চা এেং কমেেসী মানুষেরা প্রাপ্তেেস্কষদর বথষক কম 

সমষের জনয সংক্রামক থাষক। 

If you've had a positive test result, and have 
completed 5 days of self-isolation 

Although many people will no longer be infectious to others after 5 

days, some people may be infectious to other people for up to 10 

days from the start of their infection. 

If you have a high temperature or still feel unwell after the 5 days, 

you should follow this advice until you feel well enough to resume 

normal activities and you no longer have a high temperature (if you 

had one).  

You should avoid meeting people at higher risk of becoming 

seriously unwell from coronavirus, especially those whose immune 

system means that they are at higher risk of serious illness from 

coronavirus for 10 days after the day you took your test. 

আপনোর পরীক্ষোর ফিোফি যভি পজিটিভ আরস, এেং আপভন 

কসল্ফ-আইরসোরিশরনর 5 ভিন সম্পূণ গ করর েোরকন 

যশদও েহু মানুে 5 শদন পর অনযানযষদর জনয আর সংক্রামক 

থাকষেন না, তেুও শকেু মানুে হেষতা তাষদর সংক্রমণ শুরু হওোর 

পর 10 শদন পয যন্ত অনযানয মানুষের জনয সংক্রামক থাকষত 

পাষরন। 

আপনার যশদ 5 শদন পষরও খুে বেশি জ্বর থাষক ো তখনও অসুস্থ 

বোধ কষরন, তাহষে যতক্ষণ স্বাভাশেক কায যকোপ িাোষনার মষতা 

সুস্থ বোধ না করষেন এেং আপনার বেশি জ্বর না কমষে (যশদ 

আপনার তা হষে থাষক) ততক্ষণ পয যন্ত এই উপষদি বমষন িেুন।  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
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আপনার উশিত পরীক্ষা করাষনার পর বথষক 10 শদষনর জনয 

কষরানাভাইরাস বথষক  গুরুতর অসুস্থ হষে পড়ষত পাষরন এমন 

উচ্চ ঝুাঁ শকসম্পন্ন মানুেষদর সংস্পি য এশড়ষে িো, শেষিেত যাষদর 

বরাগ প্রশতষরাধ তে এমন বয তারা কষরানাভাইরাস বথষক গুরুতর 

অসুস্থ হষে পড়ষত পাষরন। 

How to reduce the spread of infection 

Do: 

• work from home if you can – if you can't, talk to your 

employer about your options 

• if you've been asked to attend a medical or dental 

appointment in person, tell them about your symptoms or 

positive test 

• ask friends, family or neighbours to get food and other 

essentials for you, if you wish 

• keep your distance from the people you live with if you can 

• ventilate rooms you have been in by opening windows and 

leaving them open for at least 10 minutes after you have left 

the room 

• wear a well-fitting face covering made with multiple layers or 

a surgical face mask if you do leave home or in shared 

কীভোরে সংক্রমণ কমোরনো যোে 

করণীে: 

• যশদ পাষরন তাহষে ঘষর বথষক কাজ করুন- যশদ তা সম্ভে না 

হে, তাহষে আপনার শেকল্প জানষত আপনার শনষোগকারীর 

সাষথ কথা েেুন 

• আপনাষক যশদ েযক্তক্তগতভাষে একষ্টি বমশডষকে ো বডন্টাে 

অযাপষেন্টষমষন্ট উপশস্থত থাকষত েো হষে থাষক, তাহষে 

তাষদরষক আপনার উপসগ য ো পক্তজষ্টিভ পরীক্ষার ফে 

সম্পষকয জাশনষে রাখুন 

• আপশন যশদ িান, তাহষে েনু্ধোন্ধে, পশরোর পশরজন ো 

প্রশতষেিীষদরষক েেুন আপনাষক খাোর এেং অনযানয 

প্রষোজনীে ক্তজশনসপত্র এষন শদষত 

• পারষে আপশন যাষদর সাষথ থাষকন তাষদর বথষক দষূর থাকুন 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fpublications%2Fcovid-19-guidance-for-people-whose-immune-system-means-they-are-at-higher-risk&data=05%7C01%7CHelen.Gadegaard%40phs.scot%7Cbe79c56fad604a4f8a7b08da5ffd9ef4%7C10efe0bda0304bca809cb5e6745e499a%7C0%7C0%7C637927840138853802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wPhywG8d2%2Fn0lr2sTj6co86o5%2BGpvZ1Wa41vwIQc7vY%3D&reserved=0
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areas in your home, especially if you live with someone with 

a weakened immune system 

• regularly clean frequently touched surfaces, such as door 

handles and remote controls, and shared areas such as 

kitchens and bathrooms 

• if you do leave home, exercise outdoors in places where 

you will not have close contact with other people 

• cover your mouth and nose when you cough or sneeze 

• wash your hands regularly with soap and water for 20 

seconds or use hand sanitiser after coughing, sneezing, 

blowing your nose, and before you eat or handle food 

• tell people you have recently been in contact with that you're 

feeling unwell or have tested positive so they can be aware 

of symptoms 

• tell anyone who needs to come into your home that you 

have symptoms or have tested positive so they can protect 

themselves 

Dont: 

• do not have close contact with anyone who is at higher risk, 

especially individuals with a weakened immune system, if 

you can avoid it 

• আপশন বয সে কামরাে বগষেন বসখাষন োেু িোিষের 

েযেস্থা করার জনয জানাোগুষোষক খুষে রাখুন এেং 

আপনার কামরা বথষক িষে যাওোর পর অন্তত 10 শমশনষির 

জনয এগুশেষক বখাো বেষড় শদন 

• যশদ ঘর বেষড় বেষরান ো আপনার ঘষরর সাধারণ স্থাষন যান 

বয স্থান অনযরাও েযেহার কষরন তাহষে আাঁষিাসাষিা, েহু স্তর 

আষে এমন বফস কভাশরং ো সাক্তজযকাে বফস মাস্ক পরুন, 

শেষিে কষর আপশন যশদ এমন কাষরার সাষথ থাষকন যার 

বরাগ প্রশতষরাধ তে দুে যে 

• দরজার হাতে এেং শরষমাি কষরাষের মতন প্রােিই স্পি য 

করা পষৃ্ঠতেগুশেষক এেং রান্নাঘর ও োথরুষমর মতন বিোর 

করা জােগাগুশেষক শনেশমতভাষে পশরষ্কার করুন 

• আপশন যশদ ঘর বেষড় বেষরান, তাহষে োইষর এমন জােগাে 

িরীরিিযা করুন বযখাষন আপনার সাষথ অনয মানুষের বক্লাজ 

কন্টযাক্ট থাকষে না 

• কাশি ো হা াঁশি বদওোর সমে আপনার মুখ এেং নাক ঢাকুন 

• কাশি, হা াঁশি বদওো, নাক পশরষ্কার করা, এেং খাোর খাওো ো 

তাষত হাত বদওোর আষগ শনেশমতভাষে সাোন এেং জে 
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• do not go to crowded places or anywhere that is enclosed or 

poorly ventilated if you do leave home 

• do not touch your face with unwashed hands, if you can 

avoid it 

 

শদষে 20 বসষকষের জনয আপনার হাত বধাষেন শকংো হযাে 

সযাশনিাইজার েযেহার করষেন 

• আপশন সম্প্রশত যাষদর সংস্পষি য এষসষেন তাষদরষক েেুন 

বয আপশন অসুস্থ বোধ করষেন ো আপনার পরীক্ষার ফে 

পক্তজষ্টিভ এষসষে যাষত তারাও উপসষগ যর েযাপাষর সষিতন 

থাষকন 

• আপনার োশড়ষত যারা আসষত িাইষেন তাষদরষক েেুন বয 

আপনার উপসগ য আষে ো আপনার পরীক্ষার ফোফে 

পক্তজষ্টিভ এষসষে, যাষত তারা শনষজষদরষক সুরশক্ষত রাখষত 

পাষরন 

কী করষেন না: 

• যশদ এড়াষত পাষরন তাহষে উচ্চ ঝুাঁ শকসম্পন্ন কাষরার সাষথ 

বক্লাজ কনিযাষক্ট থাকষেন না, শেষিে কষর যাষদর বরাগ 

প্রশতষরাধ তে দুে যে 

• আপশন যশদ োশড় বেষড় বেষরান তাহষে শভড় জােগাে ো 

এমন বকানও স্থাষন যাষেন না যা েদ্ধ ো বযখাষন হাওো 

িোিে বেশি বনই 
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• আপশন যশদ এড়াষত পাষরন তাহষে হাত না ধুষে মুষখ হাত 

বদষেন না 

Children and young people aged 18 and under 

Respiratory infections are common in children and young people, 

particularly during the winter months. Symptoms can be caused by 

several respiratory infections including the common cold, 

coronavirus and RSV. 

For most children and young people, these illnesses will not be 

serious. They'll soon recover following rest and plenty of fluids. 

Very few children and young people with respiratory infections 

become seriously unwell. 

ভশশু এেং 18 েছর ও তোর কেরেকম েেসীতরুণ-

তরুণীরুণ 

শিশুষদর এেং তরুণ-তরুণীষদর মষধয শ্বাসযষের সংক্রমণ খুেই 

সাধারণ, শেষিেভাষে িীষতর মাসগুশেষত। শেশভন্ন শ্বাসযষের 

সংক্রমষণর কারষণ উপসগ য বদখা শদষত পাষর, যার মষধয সাধারণ 

সশদয-কাশি, কষরানাভাইরাস এেং RSV অন্তভুযক্ত রষেষে। 

বেশিরভাগ শিশুষদর এেং তরুণ-তরুণীষদর জনয এই অসুস্থতাগুশে 

গুরুতর হষে না। শেশ্রাম করা এেং প্রিুর পশরমাষণ তরে পান করার 

পর তারা িীঘ্রই আষরাগযোভ করষে। 

শ্বাসযষের সংক্রমষণ আক্রান্ত খুেই কম শিশু এেং তরুণ-তরুণী 

গুরুতরভাষে অসুস্থ হষে পড়ষেন। 

When to stay at home 

Children and young people with mild symptoms who are otherwise 

well, can continue to attend their education setting. Mild symptoms 

include a runny nose, sore throat, or slight cough. 

কখন েোসোে েোকো উভেত 

অল্প-শেস্তর উপসষগ য আক্রান্ত শিশু এেং তরুণ-তরুণী যারা অনযথাে 

সুস্থ অনুভে করষেন, তারা তাষদর শিক্ষাগত পশরষেষি উপশস্থত 
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Children and young people who are unwell and have a high 

temperature should stay at home and avoid contact with other 

people, where they can. They can go back to school, college or 

childcare, and resume normal activities when they no longer have 

a high temperature and they're well enough to attend. 

It's not recommended that children and young people are tested for 

coronavirus unless advised to by a healthcare professional. 

Children and young people who usually go to school, college or 

childcare and who live with someone who has a positive 

coronavirus test result should continue to attend as normal. 

থাকা িাশেষে বযষত পাষর। অল্প-শেস্তর উপসষগ য অন্তভুযক্ত রষেষে 

নাক শদষে জে পড়া, গোে েযথা ো হােকা কাশি। 

বয সকে শিশু এেং তরুণ-তরুণী অসুস্থ অনুভে করষে এেং যাষদর 

জ্বর আষে তাষদর োসাে থাকা উশিত এেং বযখাষন সম্ভে অনযানয 

মানুষের সাষথ বযাগাষযাগ এশড়ষে িো উশিত। জ্বর না থাকষে এেং 

উপশস্থত থাকার জনয পয যাপ্ত সুস্থ অনুভে করষে তারা তাষদর সু্কে, 

কষেজ ো িাইল্ডষকোষর শফষর বযষত পাষর এেং তাষদর সাধারণ 

কম যকাষণ্ড আোর বযাগ বদওো শুরু করষত পাষর। 

শিশুষদর এেং তরুণ-তরুণীষদর কষরানাভাইরাস পরীক্ষা করার 

সুপাশরি বদওো হে না, যশদ না একজন স্বাস্থয পশরিয যা বপিাজীেী 

পরীক্ষা করার পরামি য শদষে থাষকন। 

সাধারণত সু্কে, কষেজ ো িাইল্ডষকোষর যাে এেং পক্তজষ্টিভ 

কষরানাভাইরাস পরীক্ষা ফোফে পাওো কাষরা সাষথ েসোসরত 

শিশুষদর এেং তরুণ-তরুণীষদর স্বাভাশেষকর মতন উপশস্থত থাকা 

িাশেষে যাওো উশিত। 

Further support 

Testing helpline 

আরও সহোেতো 

কিভটং কহল্পিোইন 
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If you're eligible for free NHS tests and you cannot place an order 

online, phone 119. The helpline is free from mobiles and landlines. 

It's open every day from 7am to 11pm. They have a translation 

service. SignVideo (a free online British Sign Language interpreter 

service) is also available. 

Self-isolation grant 

Support is available if you're a low-income worker and need 

financial support to isolate or stay at home as advised. 

Read about the self-isolation support grant 

আপশন যশদ শেনামূেয NHS বিে পাওোর জনয বযাগয হন এেং 

আপশন অনোইষন অডযার শদষত পাষরন না তাহষে 119 নম্বষর বফান 

করুন। বমাোইে এেং েযােোইন বথষক এই বহল্পোইনষক 

শেনামূষেয কে করা বযষত পাষর। এিা বরাজ সকাে 7িা বথষক রাত 

11িা পয যন্ত বখাো থাষক। তাষদর একষ্টি অনুোদ পশরষেো আে। 

SignVideo (শেনামূষেযর একষ্টি শিষ্টিি সাইন েযাঙু্গষেজ বদাভােী 

পশরষেোও) উপেভয আষে। 

কসিফ-আইরসোরিশন গ্রোন্ট (Self-isolation grant) 

আপশন যশদ কম আে উপাজযনকারী কমী হন এেং পরামি য 

অনুযােী আইষসাষেি করা ো োসাে থাকার জনয আপনার আশথ যক 

সাহাযয দরকার তাহষে সহােতা উপেভয রষেষে। 

বসেফ-আইষসাষেিন গ্রান্ট (Self-isolation grant) সম্পষকয পড়ুন 

For more information about coronavirus (COVID-19) in 

Bengali go to 
www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali/ 

[বাাংলায়] কররানাভাইরাস  করকািভ -19) সম্পরকে আরও তথ্য 

জানার জনয www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali/ 

তত যান 
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