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পৃ�া 1
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16202020

ি�য় বাবা-মা / য�শীল,

�কািভড -19 কেরানভাইরাস আপেডট - 16/3/20 স��া

আমরা �কবলমা� নত�ন সরকােরর িদকিনেদ�শনার খবর �পেয়িছ -
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-social-distancing-and-for-
অরি�ত-মানুষ।

আমােদর কােছ সম� িববরণ �নই (আমরা যত তাড়াতািড় তা �পেয় যাব) তেব আমরা আজ রােত কী জািন
হল:

• যিদ আপিন, আপনার িশ� বা আপনার পিরবােরর কারওর ল�ণ থােক (তাপমা�া 37.8 িডি� এবং
উপের এবং / অথবা এক�ট নত�ন, �টকসই কািশ) তারপের পুেরা পিরবােরর 14 বছেরর জন� �-িব��� হওয়া উিচত
িদন। দয়া কের িবদ�ালেয়র সােথ এ�ট �াভািবক উপােয় িন��ত ক�ন (ইেমিলং)
উপি�িত @school21.org.uk সকাল সােড় ৮ টার মেধ� বা �ুেলর উ�রেফান�টেত এক�ট বাত�া �রেখ
0208 262 2121 িবক� 1 - আপিন �-িব��� হেত হেব তা �জার িদেয়। অবশ�ই
আপিন �ঠক �দখেত এনএইচএস 111 বা আপনার �জিপর সােথ �যাগােযাগ ক�ন)

• এক�ট ' সামা�জক রাখেত জনসাধারেণর সদস�েদরও সাধারণ পরামশ � (উপেরর িলে�) রেয়েছ
দরূ� '। এর অথ � �রে�ারঁা, বার, পাবিলক জায়গা, পাশাপািশ পাবিলক �া�েপাট� এড়ােনা
এবং পিরবােরর বাইের পিরিচিত (উপেরর িলে� সম� তথ�)।

o ফল��প, আমরা এখন �ুেল দশ �কেদর আসা ব� কের িদ��। এই
িপতা-মাতা এবং �কয়ারার এবং আমােদর সংগীত িশ�কেদর জন� বাদ �দন যারা আমােদর সােথ আেছন
স�ােহ তেব বাইেরর �াব সরবরাহকারীেদর অ�ভ� ��

o বছর 10 এবং 12 এর জন� আসল িব� িশখার �ান িনধ �ারণ

• সামা�জক দরূ� িবেশষত দুব �ল গ্�প�িলর জন� ���পূণ �। িনিদ�� িনেদ�িশকা আেছ
উপেরর িলে� তেব এই �গা��েত �লাক রেয়েছ:

�হ or০ বছর বা তার �বিশ বয়সী (িচিকত্সার শত� িনিব �েশেষ)
o 70 বছেরর কম বয়সী নীেচ তািলকাভ�� এক�ট অ�িন �িহত �া�� অব�ার সােথ (উদাহরণ��প �য �কউ িনেদ�িশত

�া�বয়� িহসােব �িত বছর িচিকত্সার িভি�েত ফ্লু জ�াব পান:
o দীঘ ��ায়ী (দীঘ �েময়াদী) �াসযে�র �রাগ, �যমনহাপঁািন , দীঘ ��ায়ী বাধা

পালেমানাির িড�জজ (িসওিপিড), এ��েসমা বা ��াই�টস
o দীঘ ��ায়ী �দেরাগ, �যমন হােট�র ব�থ �তা
�হ দীঘ ��ায়ী িকডিন �রাগ
�হ দীঘ ��ায়ী িলভােরর �রাগ �যমন �হপাটাই�টস
ও দীঘ ��ায়ী �ায়িবক পিরি�িত, �যমনপারিকনসন িড�জজ , �মাটর িনউেরান

�রাগ , একািধক �্েলেরািসস (এমএস) , এক�ট �শখার অ�মতা বা �সির�াল প�ালিস
�হ ডায়ােব�টস
o আপনার �ীেহর সমস�া - উদাহরণ��প, িসেকল �সল িড�জজ বা আপনার যিদ থােক

�তামার �ীহ সিরেয় িদেয়িছল
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পৃ�া ২ o �যমন দুব �ল �িতেরাধ ব�ব�া �যমন শত��িলর ফলাফল িহসােবএইচআইিভ এবং এইডস,
বা ওষুধ �যমন ��রেয়ড ট�াবেলট বারাসায়িনক িম��েয়ােগ �রাগিচিকত্সা

o ��তরভােব ওজন �াস (40 বা তদেূধ �র এক�ট BMI)
• যারঁা গভ�বতী

এমন আরও িকছ�  �লােকর গ্�প রেয়েছ যােদর জন� অিতির� সুর�ার ব�ব�া করা হে�
সরকার কতৃ�ক (দয়া কের িচ�ঠর �শেষ �দখুন)
উপেরর শত��িলর �য �কানও�ট যিদ আপনার বা�ার সােথ �াসি�ক হয় তেব দয়া কের এ�টেক চািলেয় যান
বািড়েত এবং িবদ�ালয়�ট জানান। স�বত তারা এক�ট সংখ�া �ুল �থেক ব� করা �েয়াজন হেব
স�ােহর

�যেহত�  এই তথ��ট আমােদর কম�েদর ��ে�ও �াসি�ক, আমরা আগামীকাল প�জশেন থাকেত পাির
সকােলর িদেক �যখােন আমরা সারাবছর গ্�েপর জন� িবদ�ালয়�ট �াভািবক িহসােব চালােত পাির না। আমরা
িনরাপেদ �ুল পিরচালনা করার জন� আমােদর পয �া� কম �চারী রেয়েছ তা িন��ত করা দরকার। আমরা আপনােক �দব
সকাল 7:45 টার মেধ� পােঠ�র মাধ�েম জানেত পােরন know পূেব �র পরামশ � অনুযায়ী �য �কানও পিরি�িতেত আমরা ��রণ করব
কীভােব িশ�াথ�রা �গল �াস�েমর মাধ�েম বা িশখেত অ�াে�স করেত পাের �স স�েক� �হাম িববরণ
সমত�ল�.

�তামার িবশ্ব্�,

ও িড বাটন
�ধান িশ�ক

দুব �ল গ্�প�িলর স�েক� আরও তথ�
��ব�: িকছ�  ি�িনকাল শত�ািদ রেয়েছ যা �লাকেদর COVID- এর �থেক মারা�ক অসু�তার এমনিক উ�তর ঝঁুিকেত �ফেলেছ-
19. আপিন যিদ এই িবভােগ থােকন তেব পেরর স�ােহ ইংল�াে�র এনএইচএস সরাসির পরামেশ � আপনার সােথ �যাগােযাগ করেব
িনেজেক এবং অন�েদর সুরি�ত রাখেত আপনার আরও কড়া পদে�প িনেত হেব। আপাতত, আপনার উিচত
কেঠারভােব উপেরর িলে� বিণ �ত, স�ূণ ��েপ সামা�জক দরূে�র পরামশ � অনুসরণ ক�ন।
এই গ্�েপ পেড় এমন �লােকরা হ'ল জ�টল �া�� সমস�ার কারেণ যারা িবেশষ ঝঁুিকেত পড়েত পােরন
�যমন:

• �য সম� ব��� এক�ট অ� �িত�াপন �পেয়েছন এবং চলমান ইিমউেনাে�শন অবিধ রেয়েছন
িচিকত্সা

• ক�া�াের আ�া� ব���রা যারা স��য় �কেমােথরািপ বা �রিডওেথরািপ করেছন
• র� বা অি� ম�ার ক�া�ারযু� �লােকরা �যমন িলউেকিময়া �যেকান পয �ােয় থােক are

িচিকৎসা
• িসি�ক ফাইে�ািসস বা মারা�ক হাপঁািনর মেতা ��তর বুেকর পিরি�িতযু� ব���রা (হাসপাতােলর �েয়াজন হয়)

��রেয়ড ট�াবেলট ভিত� বা �কাস �)
• শারীিরক িসে�েম মারা�ক �রাগ, �যমন ��তর িকডিন �রাগ (ডায়ালাইিসস) সহ �লােকরা
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