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ইউভাসকুলার বাসসন্দাদের জন্য কদরান্ার তথ্য 

সংক্রমণ র োধ করুন 

• কমপদে ২০ সসদকদের জন্য সাবান্ এবং জল সেদ়ে আপন্ার হাত ধুদ়ে সন্ন্। পসরষ্কার কাগদজ হাত শুসকদ়ে 

সন্ন্। আপসন্ হাত জীবাণুমুক্ত করার সন্বীজন্ সজলও বযবহার করদত পাদরন্ । 

• আপসন্  আপন্ার হাত, ন্াক বা মুখ স্পশ শ করদবন্ ন্া, যসে ন্া আপসন্ খন্ই হাত ধুদ়ে থ্াদকন্। 

• আপসন্ যসে হা াঁসি বা কাসশ সেন্, তদব আপন্ার মুখ রুমাল সেদ়ে রো করুন্ এবং রুমালটি ট্র্যাদশ সেদল সেন্। 

আপন্ার যসে রুমাল ন্া থ্াদক তদব শাদিশর হাতা়ে হা াঁসি সেন্, হাদত হা াঁসি   সেদবন্ ন্া। 

• অন্যান্য বযজক্তদের সথ্দক  অন্তত ২ সমিার েূরত্ব রাখুন্। 

• অসতসথ্দেরদক বাস়িদত সন্মন্ত্রণ করদবন্ ন্া এবং আপসন্ সন্দজই অদন্যর বাস়িদত সব়িাদত যাদবন্ ন্া। 

• আপসন্ অসুস্থ্ হদল বাস়িদতই থ্াকুন্। 

• আপসন্ যখন্ অন্য বযজক্তর কাছ সথ্দক পয শাপ্ত েরূত্ব রাখদত সেম ন্া হন্, তখন্ মুদখর মাস্ক (মুদখাশ) বযবহার 

করুন্, উোহরণস্বরূপ পাবসলক ট্র্ান্সদপাদিশ বা আপসন্ যখন্ কদরান্ার পরীো়ে জন্য যাদবন্। 

কর োনো  লক্ষণগুল 

কদরান্াভাইরাস (COVঈড্-১৯) সরাদগর লেণগুসলর মদধয রদ়েদছ উোহরণ স্বরূপ জ্বর, কাসশ, শ্বাসকষ্ট, ক্লাসি, বসম বসম 

ভাব, ডা়েসর়ো এবং খাবাদররস্বাে বা গন্ধজসন্ত অসুসবধা। 

এই সরাগটি সবদশষত সবপজ্জন্ক হদত পাদর ব়েস্কদের এবং েুসেুস এবং হৃেদরাদগর মদতা অন্যান্য সরাদগ আক্রািদের 

জন্য । 

লক্ষণগুলল আপনো  থোকরল, কর োনো  কোউরেললংর়ে  সোরথ র োগোর োগ করুন 

আপন্ার যসে হালকা লেণও থ্াদক তদব আপন্ার স্বাস্থ্যদসবার কদরান্ার ফ োন ন্ম্বদর 014 266 0133  সযাগাদযাগ  

করুন্ 

• সসামবার সথ্দক শুক্রবার সকাল ৮ িা সথ্দক সবদকল ৪ িা, শসন্ ও রসববার সকাল ৯ িা সথ্দক সবদকল  ৩ িা পয শি,  

• অন্যান্য সমদ়ে জরুরী ন্ম্বদর কল করুন্ 116 117.  

• আপন্ার যসে সকান্ সোভাষীর েরকার হ়ে,  তদব সসিা সোদন্ বলুন্। 

• শ্রবণ প্রসতবন্ধীদের অযাপদ়েন্টদমন্ট সাসভশস এবং পরীোর েলােদলর সবজ্ঞসপ্ত এসএম এদসর (সলসখত 

বাতশার)মাধযদম কাজ কদর, সোন্ ন্ম্বর 050 303 772.  

আপসন্  আপন্ার লেণগুল অন্লাইদন্ Omaolo- সাসভশদস  জসরপ  করদত পাদরন্ (সেসন্শ, সুইসডশ বা ইংদরজজ ভাষা়ে). 

সিাদন্র সেদে, স্বাস্থ্যদসবার কদরান্ার ন্াম্বাদর কল করুন্ 014 2660133. Omaolo - উপসগ শ মূলযা়েদন্র মাধযদম, 

আপসন্ ন্মুন্ার জন্য অযাপদ়েন্টদমন্ট(সম়ে সন্দত পাদরন্) ববেুযসতন্ও(ইদলকটিসরকভাদব) বুক করদত পাদরন্। 

স্বাস্থ্যদসবা কমীরা ন্মুন্া সেও়োর প্রদ়োজন্ সকন্া তা সোদন্ মূলযা়েন্ করদবন্। আপন্াদক সোদন্  কীভাদব , কখন্ এবং 

সকাথ্া়ে ন্মুন্া জন্য  সযদত হদব সস সম্পদকশ সোদন্  সন্দেশশন্া সে়ো হদব।  

কর োনো  প ীক্ষো  নেগেটিভ ফলোফল  লললিত বোততো  (এসএম এরস ) মোধযরম র োষণো ক ো হগে , পজিটিভ 

ফলাফল নফাে কগে িাোে হগে ।  

আপসন্ যসে সকান্ও কদরান্ার পরীো সেদ়ে থ্াদকন্ তদব ন্মুন্া সন্ও়োর পর সথ্দক এবং েলােল পাও়ো পয শি বাস়িদত 

থ্াকুন্। আপন্ার বাস়ির বাইদরর সলাদকর সাদথ্ সযাগাদযাগ এস়িদ়ে িলুন্। 

যসে কদরান্ার পরীোটি সন্সগটিভ হ়ে এবং এটি একটি সাধারণ সসেশ কাসশ হ়ে, তদব ঘদর বদস সবশ্রাম সন্ন্ এবং অন্যদক 

সংক্রাসমত ন্া করুন্। 

যসে আপন্ার কদরান্ার পরীো (COVঈড্-১৯) েলােল ইসতবািক হ়ে,  তদব ন্াদস শর সোদন্র জন্য বাস়িদত অদপো 

করুন্। আপন্ার তত্ত্বাবধা়েক দ্বারা প্রেত্ত সন্দেশশাবলী অন্ুসরণ করুন্। 
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আপলন অসুস্থ হরল র োকোরন  োরবন নো 

আপসন্ অসুস্থ্ হদল সোকাদন্ বা োম শাসসদত যাদবন্ ন্া, তদব আত্মী়েস্বজন্ বা প্রসতদবশীদের কাদছ সাহাযয িাইদত পাদরন্। 

মুসের সোকাদন্ এবং োদম শসীগুসলদত সহাম সডসলভাসর পসরদষবা রদ়েদছ।  

যদি অনয ফ োননো উপোনে সোহোযয নো পোন , তোহনে দনম্নদেদিত ফেদেন োন নম্বরগুদেনত  ফ োন  নর সোহোনযযর জনয 

অনুনরোধ  রুন  

  

• ইউভাসু্কলার বাসসন্দা:  
 

o জরুরী প্রনেোজনন  ইমাোনজন্সি  নম্বর   অদ নসর  োনজর সাে প্রোপ্ত বেস্কনির জনয সোাোিজ   োনজর 

ফ োন নম্বর  014 266 9664 

o বৃদ্ধনির সোহোযয  রোর জনয  োজ  রনে OIVA-নসন্টোর, ফ োন 014 266 180  

o ফয পদরবোনর ফেোে বোচ্চো আনে তোনির হঠোৎ সোহোনযযর প্রনেোজন হনে , দিশুনির জনয প্রোথদা  

সহোেতোর পদরনেবো , ফসোা – বৃহ , স োে ৯ :০০ ফথন   িুপুর ২ :০০ ,  ফ োন 014 266 3501 

o পোদরবোদর  পরোানি ন্সর জনয ফসোা – বৃহ , স োে ৮:০০-িুপুর ৩:৩০ , ফ োন 014 266 3590 

 
 

• হান্কাসাজির বাসসন্দা: সসামবার সথ্দক শুক্রবার সকাল ৮ িা সথ্দক সবকাল ৪ িা পয শি 014 267 1490 

• উরাইদসর বাসসন্দা: সসামবার সথ্দক শুক্রবার সকাল ৮ িা সথ্দক সবকাল ৪ িা পয শি 040 772 8543 

অন্য সমদ়ে, ইউভাসু্কলার, হান্কাসালসম এবং উরাইদন্দন্র বাসসন্দারাও সামাজজক জরুসর সসবা সিসলদোদন্র  মাধযদম 

সহা়েতা সপদত পাদরন্ । 

 

মুরি মোস্ক পল ধোন করুন 

যোনির বেস ১২  বছদরর উপনর, তোনির মুদখর মাস্ক বযবহার করার পরামশ শ সেও়ো হদ়েদছ। 

উোহরণস্বরূপ, আপসন্ যখন্ অন্য বযজক্তর কাছ সথ্দক পয শাপ্ত েরূত্ব রাখদত পারদবন্ ন্া, তখন্  মাস্ক পসরধান্ করুন্। 

• পাবসলক অভযিরীণ জা়েগাগুসলদত সযমন্: সোকান্, গ্রন্থাগার, যুব সকন্দ্র, গীজশা, সথ্দ়েিার বা কন্সািশ হলগুসলর 

মদধয 

• পাবসলক ইদভদন্ট, বাইদরর িুন্ শাদমন্টগুসলদত এবং এমন্ ইদভন্টগুসলদত সযখাদন্ আপসন্ সন্সব়ি সযাগাদযাগ 

এ়িাদত পারদবন্ ন্া 

• মাধযসমক সবেযাল়ে এবং সবশ্বসবেযাল়েগুসলদত 

• পাবসলক ট্র্ান্সদপাদিশ 

• কদরান্াভাইরাস পরীোর জন্য ন্মুন্া সেও়োর পদথ্ 

• যখন্ আপসন্ ঝুাঁ সকপূণ শ অঞ্চল সথ্দক সেন্লযাদে সপ ৌঁছাদবন্ 

যসে মাস্কটি অদয জক্তকভাদব শ্বাস সন্দত কষ্ট সে়ে বা আপন্ার যসে এমন্ সকান্ও স্বাস্থ্যগত কারণ থ্াদক, তদব মাস্কটি 

বযবহার করদবন্ ন্া। 

মোস্ক লবত রণ  জো়েগোগুলল 

ইউভাসু্কলার   শহর তার েসরদ্র বাসসন্দাদের মাস্ক সবতরণ কদর। অন্যথ্া়ে, বাসসন্দারা সন্দজরাই মাস্কগুসল সযাগার কদর। 

১২  বছদরর সবসশ ব়েদসর সলাকদের জন্য মাস্ক বযবহাদরর পরামশ শ সেও়ো হদে। 

মোস্কগুলী লনম্নলললিত জো়েগোগুললরত লবত ণ ক ো হরব:  
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• হাসন্কাইদসন্কািুর সসাশযাল সেশন্, Hannikaisenkatu 37 (হাসন্কাইদসন্কািু 37), সসামবার সথ্দক 

শুক্রবার সকাল ১০ িা সথ্দক েুপুর ২ িা পয শি সখালা থ্াদক। 

• ইসন্টদগ্রশন্ সাসভশদসস, Väinönkatu 1 (ভাইসন্ওন্কািু ১), সসামবার সথ্দক শুক্রবার সকাল ১০ িা সথ্দক ১ িা 

পয শি 

• স্বাস্থ্যদকন্দ্রগুসল: 

- কুদলা, পাদলাক্কা ও সাদম্পাহারইউ, মঙ্গলবার ও বৃহস্পসতবার েুপুর বাদরািা সথ্দক সবকাল ৪ িা পয শি 

- করসপলাহটি, সাউন্সতসাদলা এবং সতক্কাদকাসস্ক, মঙ্গলবার ও বৃহস্পসতবার েুপুর ২ িা সথ্দক ৪ িা পয শি 

• হুহতাসুওর গ্রাম অসেস, Nevakatu 1 (সন্ভাকাতু ১), সসামবার সথ্দক শুক্রবার সকাল ৯ িা সথ্দক েুপুর ১  িা 

পয ন্সন্ত  

 

• ন্াগসরক সকন্দ্র মাতারার লসব । সলাসর়ো, Matarankatu 6 A (মাতারান্কাতু ৬ এ), সসামবার সথ্দক 

বৃহস্পসতবার সকাল ৯ িা সথ্দক ৪ িা, শুক্রবার সকাল ৯ িা সথ্দক েুপুর ২ িা পয শি। 

 

আপলন  ল  রকো়েো োন্টোইরন বো লবচ্ছিন্ন হর়ে থোরকন 

আপন্ার তত্ত্বাবধা়েকদক সন্দেশদশর জন্য জজজ্ঞাসা করুন্ । আপন্ার সন্দেশশাবলী অন্ুসরণ করা গুরুত্বপূণ শ। আরও 

জান্ুন্ সকা়োরান্টাইন্ (সবজেন্ন থ্াকার)পৃষ্ঠা সথ্দক https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/karanteeni  

 

আপনোর টে ো ফিবোর সাে আসনে টে ো দিনে আসুন ।  
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আপনো  রফোরন কর োনো  ফ্ল্যোশো  ডোউনরলোড করুন 

কদরান্ ফ্ল্যাশার এমন্ একটি অযাসিদকশন্ যা, আপন্াদক অন্ুমান্ কদর অবসহত কদর, যসে আপসন্ করণাভাইরাস সথ্দক 

আক্রাি  হন্ https://koronavilkku.fi/ । 

অলধক তথয পোও়েো  োরব: 

ইউভাসকুলার শহদরর কদরান্ার পৃষ্ঠা: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 

ইংর চ্ছজরত ইউভোসকুলো  শহর   কর োনোভোই োস সম্পলকতত তথয 

https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/inificationscoronavirus-

jyvaskyla  

ইউভোসকুলো  শহর   কর োনভোই োস সম্পলকতত তথয - অনযোনয ভোষো়ে 

https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet  

ইংর চ্ছজ ওর়েবসোইরে বততমোন তথয (কোর ন্ট অযোরফ়েোস ত): লফলনশ স্বোস্থয ও কলযোণ ইনলিটেউে কলযোণ 

লবভোগ টেএইচএল):  

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-snew/coronavirus-covid-19-latest-updates    

ইংর চ্ছজরত কর োনভোই োস সম্পলকতত লফলনশ স কোর   লসদ্ধোন্ত সম্পলকতত 

তথ্যhttps://allaneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus  
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