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ইউভাসু্কলা  বারেন্দাসেি িন্য কসিান্া েম্পসকে তথ্য 
 

কর োনো লনরষধোজ্ঞো তুরি মনওযো হরযরে। হলি/েখ  শুরু হরযরে, িোইরেল , জোদুঘ  এিং ম রতো ো াঁ মখোিো 

মেরত পোর  এিং আিো  অনুষ্ঠোরন  আরযোজন ক ো মেরত পোর । 

 

তরি েরন  োখরিন, কর োনো  সোেোনয উপসর্ ে লনরয আপনো  মে মকযো , সু্কি, কোজ িো েরখ  জোযর্োয 

েোওযো উলিত নয। ইভ্যোসু্কিো -মত, সোেোজজক এিং স্বোস্থ্যরসিো কেীরদ  েুরখোে প ো িোইদযতোেূিক  

 

কসিান্াি লক্ষণ 
 

কর োনোভ্োই োস (COVID-১৯) দ্বো ো সৃষ্ট ম োরর্  িক্ষণগুলি  েরধয  রযরে জ্ব , কোলে, শ্বোসকষ্ট, ক্লোলি, 

িলে িলে ভ্োি, েোযল যো এিং আপনো  স্বোদ িো র্রে  সেসযো। 

অটেজে িযস্করদ  জনয লিরেষ কর  লিপজ্জনক হরত পোর  এিং েোরদ  ফুসফুস এিং হৃদর োরর্  

েরতো অনযোনয অিস্থ্ো  রযরে। 

 

রন্সিসক িক্ষা করুন্ এবং আপন্াি রিয়িন্সক িক্ষা করুন্ 
 

• মফস েোস্ক িযিহো  করুন,  

o েখন আপলন একটে িযস্ক িো ঝুাঁ লকপূণ ে গ্রুপ, একটে নোলস েং মহোে িো একটে হোসপোতোরি 

েোন, 

o আপলন েখন সরেহভ্োজন কর োনো  কো রণ লিলকৎসো িো প ীক্ষো ক রত েোন, 

o েখন আপনো  ফ্িু  িক্ষণ থোরক এিং িোল়ি  িোইর  মেরত হয, 

o েখন আপলন কর োনোভ্োই োরস  সংস্পরে ে আরসন এিং আপনো  িোল়ি  িোইর  মেরত 

হরি, 

o আপনো  লনরজ  লিরিিনো  লভ্লিরত, উদোহ ণস্বরূপ, িোল়ি  লভ্তর  মেখোরন ঘলনষ্ঠ 

মেোর্োরেোর্ এ়িোরনো কটিন। 

• আপনো  হোত ধুরয লনন িো হযোন্ড গ্লোভ্স িযিহো  করুন। 

• আপলন েলদ হো াঁলি িো কোলে মদন, আপনো  হোতোরত রুেোি িো কোলে লদরয আপনো  েুখ  ক্ষো 

করুন। 

• অসুস্থ্ হরি ঘর  থোকুন। 

 

আপরন্ রক কসিান্াি েংস্পসশ ে এসেসেন্? 
 

আপন্াি  উপের্ ে ন্া থ্াকসল, আপরন্ স্বাভারবকভাসব কাি কিসত পাসিন্। 

আপনোরক আ  মকোযোর ন্টোইরন  োখো হরি নো এিং আপনোরক কর োনো প ীক্ষো  জনয আরিদন ক রত 

হরি নো। উপসর্ েহীন কোজ, সু্কি িো মে মকযোর  হরত পোর । 

 

যরে আপন্াি ককান্ উপের্ ে থ্াসক, অেুস্থ্ হওয়াি িন্য বার়িসত থ্াকুন্।  

আপলন লকন্ডো র্োরেেন, সু্করি মেরত পো রিন নো িো স্বলদে িো ফ্িু  উপসর্ ে লনরয কোজ ক রত পো রিন নো। 

আপনো  কে ে সম্প্রদোরয  সোধো ণ অসসু্থ্ েুটে নীলত অনুস ণ করুন। একটে অলফলসযোি প ীক্ষো  েত  

পজজটেভ্ ভ্োি  লিিো করুন  কর োনো মহোে মেরে  মিপোর ।  ঝুাঁ লকপূণ ে িযজি, র্ভ্েিতী েলহিো এিং 
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সোেোজজক ও স্বোস্থ্যরসিো কেী ো স্বোস্থ্যরসিো দ্বো ো সম্পোলদত কর োনো প ীক্ষো  জনয আরিদন ক রত 

পোর ন।  

 

ফ্িু  িো স্বলদে    জনয স্ব-েত্ন লনরদেেোিিী সহ লনরজ  দোলযরি  আপনো  উপসর্ েগুলি  লিলকত্সো 

করুন। আপলন েলদ অসুস্থ্ মিোধ কর ন িো অসসু্থ্ মিোধ কর ন তরি আপনো  স্বোস্থ্যরসিো প্রদোনকো ী  

সোরথ মেোর্োরেোর্ করুন। 

 

 Omaolo.fi পল রষিো   (লফলনে, সুইলেে এিং ইংর জজ)  েোধযরে, আপলন আপনো  পল লস্থ্লত েূিযোযন 

ক রত পোর ন  এিং প্ররযোজরন, কর োনো  মেে ক ো  জনয  সেয লনরত পোর ন।  

 

আপলন েলদ Omaolo পল রষিো িযিহো  ক রত অক্ষে হন  , তোহরি কর োনো প োেরে ে  সোরথ মেোর্োরেোর্ 

করুন। 

 

কসিান্া কাউসেরলং ন্ম্বি হল ০১৪ ২৬৬ ০১৩৩ 

▪ মসোে-শুক্র সকোি ৮েো মথরক লিরকি ৪েো, েলন- লি সকোি ৯েো মথরক লিরকি ৩েো পে েি 

মখোিো  

 

শ্রবণ-িরতবন্ধী অথ্ েযাৎ যািা কাসন্ শুসন্ ন্া তাসেি িন্য  অযাপসয়ন্টসমন্ট পরিসেবা 

▪   শ্রিণ প্রলতিেীরদ  অথ েযোৎ েো ো কোরন শুরন নো তোরদ  জনয শ্রিণ পল রষিো  এিং ০৫০ ৩০৩ 

৭৭২২ নম্বর  এসএেএরস  েোধযরে প ীক্ষো  ফিোফি ল রপোেে ক রে। 

 

আপলন েলদ িোল়িরত িো স্বোস্থ্যরসিোরত কর োনো প ীক্ষো    ফিোফি   পজজটেভ্  মপরয  

থোরকন তরি িোল়ি  িোইর  মেোর্োরেোর্ এল়িরয িিনু 
 

লিজিন্নতো  উরেেয অনযরদ  সংক্রোলেত হওযো মথরক লি ত  োখো। কেপরক্ষ পোাঁি লদরন  জনয িোল়ি  

িোইর  মেোর্োরেোর্ এল়িরয িিুন। অলতলথরদ  িোল়িরত আেন্ত্রণ জোনোরিন নো এিং পল লিতরদ  সোরথ 

মদখো ক রত েোরিন নো। আপলন মদোকোন, ফোরে েলস, স্বোস্থ্য মকন্দ্র, কে েরক্ষত্র, লকন্ডো র্োরেেন, সু্কি, েুি 

মকন্দ্র, িোইরেল , ম স্েুর ন্ট িো পোিলিক ইরভ্রন্ট মেরত পো রিন নো।  

 

উপসর্ ে শুরু হওযো  প  মথরক কেপরক্ষ পোাঁি লদন অলতিোলহত হওযো  পর  আপলন কে েরক্ষরত্র িো 

সু্করি লফর  মেরত পোর ন, েো  েরধয র্ত দুই লদন উপসর্ েলিহীন। উপসর্ েহীন েোরনই  

• জ্ব  িরি মর্রে এিং  

• অনযোনয িক্ষণগুলি স্পষ্টভ্োরি হ্রোস পোরি। 

শুধুেোত্র র্ে িো স্বোরদ  অনুভূ্লত  পল িতেন িো একেোত্র উপসর্ ে লহসোরি সোেোনয লি জি  জনয 

ক্রেোর্ত লিজিন্নতো  প্ররযোজন হয নো। 

 

রশশুসেি কেখা শুন্াি িায়র্া , রি-সু্কল এবং ককায়াসিন্টাইসন্ বা রবজিন্নতাি িাথ্রমক রশক্ষা 

েময় 

 

উভ্যোসু্কিো  এ  প্রো লিক শেেি লেক্ষো  লফ ১৯ জোনুযো ী এিং ৩১ মে ২০২২ এ  েরধয পল রেোধ ক ো 

হরি েলদ কর োনো পল লস্থ্লত  কো রণ মে-মকযো  পল রষিোগুলিরক সীেোিদ্ধ ক রত হয এিং িোল়িরত 

লেশুটে  েত্ন মনওযো হয।  

  

 সিোরন  অসুস্থ্তো িো অনযোনয অনুপলস্থ্লত  কো রণ প্রোিীন লেক্ষো  জনয গ্রোহক লফ-  জনযও প্রলতদোন 

মদওযো হয।  

 লেশু  লকন্ডো র্োরেেরন লেশু  লফ সম্পরকে জজজ্ঞোসো করুন। 

 

https://omaolo.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/terveysasemat/kuulovammaisten-ajanvarauspalvelu
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আপনো  সিোরন  মকোযোর ন্টোইন িো লিজিন্নতো  সেয আপনো  সিোরন  সু্কি আপনোরক প্রোথলেক 

লেক্ষো  েোধযরে র্োইে ক রি। আপনো  অনুপলস্থ্লতরত সু্কি অযোসোইনরেরন্ট  লনরদেেোিিী  জনয 

লভ্িেো   েোধযরে আপনো  সিোরন  লনরজ  লেক্ষরক  সোরথ মেোর্োরেোর্ করুন। 

 

রবজিন্ন বযজি েংক্রামক কিার্ এি কািসণ  দেরন্ক ভাতা কপসত পাসি 

 

লিজিন্ন িযজি সংক্রোেক ম োর্ এ  কো রণ  শদলনক ভ্োতো মপরত পোর   

আপলন েলদ একটে লিজিন্নতো েংসোপত্র মপরয থোরকন তরি আপলন একটে সংক্রোেক ম োরর্  শদলনক 

ভ্োতো পোওযো  মেোর্য লকনো তো মদখরত আপলন মকিো  ওরযিসোইে মপইজ অনুস ণ ক রত পোর ন।   

 

 লিলভ্ন্ন ভ্োষোয মকিো  Elämässä.fi পৃষ্ঠোয সংক্রোেক ম োরর্  শদলনক ভ্োতো    লিলভ্ন্ন ভ্োষোয.  

https://elamassa.fi/terveys/oletko-joutunut-karanteeniin/   
 

লনরদেেোিিী এিং একটে ইরিকট্রলনক অযোলিরকেন মকিো  ওরযিসোইে  www.kela.fi/tartuntauti-এ 

পোওযো েোরি। . 

 

খাবাি এবং ফাসম েরেি ঔেধ  ককন্াকাটায় োহাযয পাসবন্    

 

আপলন খোিো  িো ফোরে েলস মথরক লকেু  মকনোকোেোয সোহোরেয  জনয আত্মীয িো প্রলতরিেীরদ  জজজ্ঞোসো 

ক রত পোর ন। এেো়িোও আপলন মহোে মেলিভ্োল  পল রষিো িযিহো  ক রত পোর ন িো অনিোইরন 

মকনোকোেো ক রত পোর ন। লনজিত হন মে মকনোকোেো অযোপোেেরেরন্ট  িোইর  ম রখ মদওযো হরি েোরত 

আপলন অনযরদ  সংক্রোলেত নো কর ন। ক্রয অলগ্রে জনয অথ ে প্রদোন ক ো আিেযক.  

 

আপলন েলদ িোল়িরত মকনোকোেো ক রত অক্ষে হন, তোহরি আপনোরক খোিো  এিং ফোরে েলস  লিষরয 

িযিস্থ্ো ক ো  জনয উপরদে মদওযো হরি  

  

• অলফরস  সেয প্রোপ্তিযস্করদ  সোেোজজক কোরজ  জনয অন-কি পল রষিো মেলিরফোন। ০১৪ 

২৬৬ ৯৬৬৪  

• ০১৪ ২৬৬ ১৮০১-এ OIVA মসন্টো  দ্বো ো িযস্করদ  সহোযতো ক ো হয  

• প্রোথলেক সহোযতো পল রষিো লনরদেলেকো লেশুরদ  সরে পল িোর   জরুল  প্ররযোজরন সহোযতো 

কর  মসোে - িৃহস্পলত ৯-১৪ মেলিফুন . ০১৪ ২৬৬ ৩৫০১  

 

• পোল িোল ক লক্ললনরক কোউরেলিং মসোে - শুক্র ৮-১৫.৩০ মেলিরফোন ০১৪ ২৬৬ ৩৫৯০  

  
 

• অনয সেরয, মসোেযোি অযোন্ড ক্রোইলসস ইেোরজেজে সোলভ্েস ০১৪ ২৬৬ ০১৪৯  নম্বর  সোহোেয 

ক রত পোর ।  

 
 

বাবা-মা অেুস্থ্ হসল বাচ্চাসেি যত্ন কন্ওয়া  

 

আপলন েলদ লিজিন্নতো  সেয এতেোই অসুস্থ্ হরয পর়িন মে আপলন িোচ্চোরদ  েত্ন লনরত অক্ষে হন িো 

হোসপোতোরি লিলকত্সো  প্ররযোজন হয, উদোহ ণস্বরূপ আপলন িেু, প্রলতরিেী িো আত্মীযরদ  কোে 

মথরক সোহোেয মপরত পোর ন লকনো তো সেোন করুন। েলদ িোইল্ড মকযো  সহোযতো পোওযো নো েোয, 

অনুগ্রহ কর  লনম্নলিলখত মেলিরফোন নম্ব গুলিরত মেোর্োরেোর্ করুন: 

 

• প্রোথলেক সহোযতো পল রষিো লনরদেলেকো লেশুরদ  সরে পল িোর   জরুল  প্ররযোজরন সহোযতো 

কর  মসোে - িহৃস্পলত ৯-১৪ মেলিফুন . ০১৪ ২৬৬ ৩৫০১  

 

https://elamassa.fi/terveys/oletko-joutunut-karanteeniin/
http://www.kela.fi/tartuntatauti
http://www.kela.fi/tartuntatauti
http://www.kela.fi/tartuntatauti
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• পোল িোল ক লক্ললনরক কোউরেলিং মসোে - শুক্র ৮-১৫.৩০ মেলিরফোন ০১৪ ২৬৬ ৩৫৯০  

  
 

• অনয সেরয, মসোেযোি অযোন্ড ক্রোইলসস ইেোরজেজে সোলভ্েস ০১৪ ২৬৬ ০১৪৯  নম্বর  সোহোেয 

ক রত পোর ।  
 

 

যখন্ রন্সিাধক বা কসিান্া একটট উসেসর্ি রবেয়  

 

েলদ লনর োধক অরনক উরদ্বরর্  হয, আপলন মপেোদো রদ  সোরথ আপনো  উরদ্বর্ লনরয আরিোিনো 

ক রত পোর ন। আপলন মসন্ট্রোি লফনিযোন্ড মসোেযোি অযোন্ড ক্রোইলসস ইেোরজেজে সোলভ্েস মথরক ০১৪ 

২৬৬ ০১৪৯  নম্বর  িো ০৪৪ ৭৮৮ ৮৪৭০  নম্বর  ক্রোইলসস মসন্টো  মেোিোইি মথরক মসোেিো  মথরক 

িৃহস্পলতিো  সকোি ৮ েো মথরক  োত  ৮ েো পে েি এিং শুক্রিো  সকোি ৮ েো মথরক েোনলসক সোহোেয 

এিং সেথ েন মপরত পোর ন। লিকোি ৫েো। 
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