ছড়িয়ে পিা বন্ধ করয়ে ছেটি পদয়েপ এয়েড ককোর
কর্মীয়দর েন্য

এই কঠিন পরিরিরিতি আপনািা যে অরিশ্বাস্য কাজ কিতেন িাি জনয আপনাতেি ধনযিাে। আপনাতেি অিোন এি আতে আি কখনই
এতিাটা গুরুত্বপূ র্ণ হতে ওতেরন।
প্রিীর্ অতেরিোনতেি স্মর্ণন এিং েতেি জনয প্রতিযকতকই িাতেি ভূরমকা রনতি হতি।
এটি গুরুত্বপূ র্ণ যে এতজড যকোি কমীিা এতজড যকোি চাটণাি অফ িাইটস্-এি িযাপাতি অিেি। এতজড যকোি পাতেন এমন মানুষতেি
অরধকাি িক্ষাি জনয চাটণািটি িতেতে। এটি এখাতন পাওো োে়ঃ https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged- care-right।
রনম্নরিরখি ির্য আপনাতক কমণতক্ষতে স্ু িরক্ষি িাখতি এিং আপনাি েে যনওো যিাকতেি স্ু িক্ষাে স্হােিা কিতি।
এতজড যকোি কমী রহস্াতি এটা খু িই গুরুত্বপূ র্ণ যে COVID-19 যর্তক রনতজতক িক্ষা কিাি জনয আপরন ো রকেু কিতি পাতিন িা
কিতিন। এটি আপনাি স্বাতিযি জনয, আপনাি পরিিাতিি স্বাতিযি জনয, আপনাি স্হকমীতেি এিং আপনাি েে যনওো যিাকতেি জনয
অিযািশ্যক।
আপনাি েরে যকানও উতেে র্াতক িা মতন কতিন যে আপনাি আিও িতর্যি প্রতোজন িতি আপনাি রনতোেকিণ া িা মযাতনজাতিি স্াতর্
যোোতোে করুন।
আপরন health.gov.au ওতেিস্াইতট আিও ির্য স্ন্ধান কিতি পাতিন – কতিানাভাইিাস্ (COVID-19) রিতস্াস্ণগুতিাতি োন। আরম
আপনাতক COVID-19 চিাকািীন https://www.cota.org.au/policy/aged-care-reform/agedcarevisitors/ - এ যিরস্তডরিোি
এতজড যকোি যহামগুতিা পরিেশ্ণন কিাি স্মে ইন্ডারে যকাড পড়তি উৎস্ারহি কিরে।
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ছড়িয়ে পিা বন্ধ করয়ে ছেটি পদয়েপ
আপড়ন্ ছেটি পদয়েপ অন্ু সরণ কয়র ছড়িয়ে পিা বন্ধ করয়ে এবং সু রড়েে
রাখয়ে পায়রন্
আপরন রক স্ু ি যিাধ কিতেন?
আপনাি িক্ষর্গুরি হািকা হতিও েরে আপরন অস্ু ি যিাধ কতিন িতি আপনাতক অিশ্যই িারড়তি র্াকতি হতি। যকানও ডাক্তাি িা
শ্বাস্কতেি রিরনতক যোোতোে করুন এিং পিামশ্ণ রনন। িাতেি িিু ন যে আপরন একজন এতজড যকোি কমী। স্কি এতজড যকোি
কমীতেি জনয যকারভড -১৯ পিীক্ষা উপিব্ধ। COVID-19 এি িক্ষর্গুরি োন্ডা িা ফ্লুি মতিা হতি পাতি এিং এি মতধয অন্তভুণক্ত র্াকতি
পাতি়ঃ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

জ্বি
কারশ্
রন়ঃশ্বাতস্ি দুিণিিা
েিা িযর্া
মার্া িযার্া
েন্ধ যনোি ক্ষমিা হ্রাস্
স্বাে হ্রাস্
স্রেণ
যপশ্ী িযর্া
স্ংতোতে িযর্া
পািিা পােখানা
িরম িরম ভাি
ক্ষুধামন্দা

আপরন রক অস্ু ি যিাকতেি যর্তক দূতি যর্তকতেন?
আপনাতক অিশ্যই িাস্াে র্াকতি হতি েরে, রিেি ১৪ রেতন, আপরন়ঃ
•
•

COVID-19 হতেতে এমন কািও স্াতর্ যোোতোে কতিতেন এিং আপনাি উপেুক্ত রপরপই পিা রেি না, অর্িা
রিতেশ্ যর্তক রফতিতেন।

আপনাি যকাোতিন্টাইতন িা আিাো র্াকা উরচৎ। আপনাি রনতোেকিণ া িা মযাতনজাতিি স্াতর্ যোোতোে করুন। কাতজ োতিন না। আপনাি
েরে িক্ষর্গুরি র্াতক িতি এগুরি হািকা হতিও রচরকত্স্াি পিামশ্ণ রনন। িাতেি জানতি রেন আপরন একজন এতজড যকোি কমী।
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আপনাি ফ্লু টিকা রক আপ টু যডট?
আপরন েরে যিরস্তডরিোি এতজড যকোতি কাজ কতিন িতি আপনাতক অিশ্যই ফ্লুি রিরুতে টিকা রেতি হতি। আমিা ২০২০ ফ্লু টিকা
যেওোি জনয যহাম যকোি কমীতেি দৃঢ়ভাতি উৎস্ারহি করি।
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আপরন রক হাি ধু তেতেন?
আপনাি হাি স্ািান এিং পারন রেতে কমপতক্ষ 20 যস্তকতন্ডি জনয যধাো উরচৎ। েরে আপনাি হাি দৃশ্যমানভাতি মেিা না র্াতক িতি
আপরন অযািতকাহি রভরিক হযান্ড স্যারনটাইজাি িযিহাি কিতি পাতিন। আপনাি হাি ভািভাতি ধুতে যনওো েিকাি়ঃ
•
•
•
•

আপরন কাজ শুরু কিাি আতে
আপরন েে রনতেন এমন িযরক্তি স্াতর্ যোোতোতেি প্ররিটি পতিণি আতে এিং পতি
স্ম্ভািয দূরষি উপরিভাে িা িস্তুি স্াতর্ যোোতোতেি পতি
রেনভি রনেরমি রিিরিতি

আপরন রক এতজড যকোি কমীতেি জনয COVID-19 প্ররশ্ক্ষর্ যশ্ষ কতিতেন?
আপনাতক স্হােিা কিাি জনয রনখিচাে অনিাইন প্ররশ্ক্ষর্ মরডউি িতেতে়ঃ
•
•

COVID-19 িু ঝুন
িক্ষর্ এিং রচহ্নগুতিা স্নাক্ত করুন

•

রনতজতক এিং অনযতেি স্ু িরক্ষি িাখুন

আপরন প্ররশ্ক্ষর্ মরডউিগুতিা অনিাইতন খুুঁতজ যপতি পাতিন়ঃ https://covid-19training.gov.au -এ
স্ংক্রমর্ প্ররিতিাধ এিং রনেন্ত্রর্ িযিিা স্ম্পতকণ আপনাি রনেরমি রিতেশ্াি প্ররশ্ক্ষর্ যনওো উরচি।

আপরন রক জাতনন কখন এিং রকভাতি রপরপই িযিহাি কিতি হে?
আপরন কমণিি র্াকা অিিাে আপনাতক স্ু িরক্ষি িাখতি পাতস্ণানাি যপ্রাতটরিভ ইক্যযইপতমন্ট (রপরপই) গুরুত্বপূ র্ণ। রপরপই িযিহাতিি জনয
আপনাতক আপনাি যেট এিং যটরিতটারি রনতেণ শ্না অনুস্ির্ কিতি হতি।
আপনাি রপরপই পিা উরচৎ েখন আপরন এমন কািও েে রনতেন়ঃ
•
•

োি COVID-19 এি একটি রনরিি িা স্তন্দহজনক যকস্ িতেতে
রেরন যকাোিারন্টতন আতেন

িযরক্তি ঘি িা িারড়তি প্রতিতশ্ি আতে রপরপই িাোন। অরনরিি হতি আপনাি রনতোেকিণ া িা মযাতনজাতিি স্াতর্ কর্া িিু ন। রপরপই
রভরডওটি যেখু ন এিং health.gov.au যি COVID-19 রিতস্াতস্ণি অধীতন এতজড যকোতি রপরপই িযিহাতিি জনয যফ্লাচাটণটি পড়ুন।

আর্মায়দর আপন্ার সাহায্য দরকার
COVIDSafe অযাপটি স্ম্পূ র্ণ যস্বোধীন। অযারিতকশ্নটি ডাউনতিাড কিা এমন একটা িযাপাি ো আপরন রনতজি পরিিাি, িন্ধুিান্ধি এিং
স্ম্প্রোেতক স্ু িরক্ষি কিতি স্হােিা কিতি পাতিন। আপরন োুঁতেি েে যনন িাুঁতেি স্হ অনযানয অতেরিোনতেি জীিন িাুঁচাতি আপরন
স্হােিা কিতি পাতিন। েি যিরশ্ অতেরিোন COVIDSafe অযারিতকশ্নটিতি স্ংেুক্ত হতি, আমিা িি দ্রুি ভাইিাস্টি খুুঁতজ যপতি
পািতিা।
সর্মস্ত অড়িড়সোল েথ্য, ড়রয়সাসস এবং গাইয়ডয়ের েন্য www.health.gov.au পড়রদর্স ন্ করুন্।
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