ছড়িয়ে প়ি়া বন্ধ করযে ছ়েটি পদযেপ পডরব়ার এবং
দর্শ ন়ার্থীযদর জনয

আপনাদের সমর্থন এবং সহদ াগিতার জনয সমস্ত বয়স্ক অদেগিয়ানদের পগরবার এবং গিয়জনদে ধনযবাে জানাই। এই েঠিন সমদয় এটি
গুরুত্বপূ র্থ।
আমরা জাগন COVID-19 এর িবীর্ বযগিদের উপর এেটি অসামঞ্জসযপূ র্থ িভাব রদয়দে। আপনার গিয়জনরা তাদের এদজড কেয়ার
সাগভথ সগুদিাদত গনরাপে আদেন তা গনগিত েরার জনয আমরা আদির কেদয় আরও েদ ার পগরশ্রম েরগে।
দুবথি ও িবীর্ অদেগিয়ানদের সু রক্ষা এবং মঙ্গি আমাদের পরম অগ্রাগধোর।
গনম্নগিগিত তর্যগুদিা আপনাদে িবীর্ অদেগিয়ানদের COVID-19 কর্দে রক্ষা েরদত সহায়তা েরদব।
“resources section” এর অধীদন আরও তর্য health.gov.au ওদয়বসাইদে পাওয়া াদব। আগম আপনাদে COVID-19 েিাোিীন
সমদয় করগসদডগিয়াি এদজড কেয়ার কহামগুদিা পগরের্থন েরার জনয https://www.cota.org.au/policy/aged-carereform/agedcarevisitors/ - এ ইন্ডাগে কোডটি পড়দত উৎসাগহত েগর।
এদজড কেয়ার পগরে থা পাদেন এমন মানুদের অগধোর রক্ষা আমাদের অবর্যই অবযাহত রািদত হদব, া এদজড কেয়ার োেথার অফ
রাইেস-এর সাদর্ সঙ্গগতপূ র্থ। আপগন োেথারটি https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged- care-right - এ পাদবন।
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ছড়িয়ে প়ি়া বন্ধ করযে ছ়েটি পদযেপ
আপডন ছ়েটি পদযেপ অনু সরণ কযর ছড়িয়ে প়ি়া বন্ধ করযে এবং ডনর়াপদ র্থ়াকযে প়াযরন
আপগন গে সু স্থ কবাধ েরদেন?
আপগন গে অসু স্থ কবাধ েরদেন তদব আপনাদে অবর্যই বাগড়দত র্ােদত হদব এবং োরও সাদর্ কেিা েরা াদব না। আপনার িক্ষর্গুগি
িু ব হািো হদিও আপনার এটি েরদত হদব। COVID-19 এর িক্ষর্গুগি ান্ডা বা ফ্লুর মদতা হদত পাদর এবং এর মদধয অন্তভুথি র্ােদত
পাদরেঃ
•
•

জ্বর
োগর্

•
•
•
•
•
•

গনেঃশ্বাদসর দুবথিতা
িিা বযর্া
মার্া বযার্া
িন্ধ কনয়ার ক্ষমতা হ্রাস
স্বাে হ্রাস
সগেথ

•
•
•
•
•

কপর্ী বযর্া
সংদ াদি বযর্া
পাতিা পায়িানা
বগম বগম ভাব
ক্ষুধামন্দা

আপনার ফ্লু টিো গে আপ েু কডে?
আপগন গে কোনও করগসদডগিয়াি এদজড কেয়ার পগরের্থন েরদত োন তদব আপনাদে অবর্যই ফ্লুর গবরুদে টিো গেদত হদব। আপনাদে
অবর্যই ফ্লু টিো কেওয়ার আপ েু কডে িমার্ সরবরাহ েরদত হদব। গে আপনাদে টিো কেওয়া না ায় তদব আপনাদে অবর্যই গেগেৎসা
েরা গেগেৎসদের োে কর্দে কমগডেযাি োদড়র িমার্ সরবরাহ েরদত হদব। আপগন গে িবীর্ আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের তাাঁদের
গনদজর বাগড়দত কেিা েদরন তাহদিও আপনাদে টিো কনওয়ার পরামর্থ গেগে।

আপগন গে জাদনন গেভাদব আপনার ের্থনটি র্াসম্ভব গনরাপে েরা ায়?
COVID-19 েগড়দয় াওয়ার ঝুাঁ গে েমাদত সহায়তা েরদত আমরা আপনাদে সু পাগরর্ েরগেেঃ
•

েমপদক্ষ 20 কসদেদন্ডর জনয সাবান এবং পাগন গেদয় আপনার হাত ধু দয় গনন বা অযািদোহি গভগিে হযান্ড সযাগনোইজার
বযবহার েরুনেঃ

» আপনার ের্থদনর শুরু এবং কর্দে
» কোনও বাগসন্দার সাদর্ আপনার ক ািাদ াদির আদি এবং পদর, ক মন তাদের িাবার িাওয়ায় তাদের সহায়তা েরার সময়
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» গেনভর গনয়গমত গবরগতদত
•
•
•
•
•
•

আপগন এবং আপনার সাদর্ ের্থনোরী অনযানযরা ক ২০২০ ফ্লু টিো গনদয়দেন তার িমান কেিান
আপনার েনুই বা কোনও টিসু যদত োগর্ বা হাাঁগে গেন, বযবহার েরা টিসু যগুগি সরাসগর গবদন করদি আপনার হাত ধু দয় কফিু ন
িদতযে বাগসন্দার জনয দুই জদনর কবগর্ ের্থনার্ী গনদয় কেিা েরা াদব না
আপনার আত্মীয়দের সাদর্ তাদের ঘদর, এেটি বগহরাঙ্গন অঞ্চদি বা ফযাগসগিটি দ্বারা গনগেথ ষ্ট কোনও অঞ্চদি কেিা েরুন
সামাগজে অঞ্চিগুদিা এগড়দয় েিু ন
িনই সম্ভব তিনই র্ারীগরে দূরত্ব অনুর্ীিন েরুন

আপগন ের্থন েরদত পারদবন না গে গবিত ১৪ গেদন আপগনেঃ
•

গবদের্ কর্দে কফরত আদসন অর্বা

•

COVID-19 হদয়দে এমন োরও সাদর্ ঘগনষ্ঠ ক ািাদ াি েদর র্াদেন

আপনার ইগতমদধয পৃ র্েীেরর্ বা গবগেন্ন হওয়া উগেত এবং োরও সাদর্ কেিা েরা উগেৎ নয়।
সমস্ত েমী এবং ের্থনার্ীদের এদজড কেয়ার ফযাগসগিটিদত আপ েু কডে ক ািাদ াদির গববরর্ সরবরাহ েরা উগেত।

৪. আপনার সাদর্ গে গর্শুরা কবড়াদত াদব?
আপনারা RACF এ াওয়ার আদি বাচ্চারা আপনার সাদর্ কেিা েরদত পারদব গেনা তা াোই েরদত হদব। গে তাদের অনুমগত কেওয়া
হয় তদব আপনার সাদর্ র্াো গর্শুদের আপনার তোরগে েরদত হদব এবং তারা র্ারীগরে দূরত্ব এবং স্বাস্থযের পরামর্থ অনুসরর্ েরদে
গেনা তা গনগিত েরা উগেত।

আপনার গিয়জদনর ফযাগসগিটিদত িদ াজয গনয়মগুদিা গে আপগন জাদনন?
িগতটি সাগভথ স কিাভাইডারদে গভগজদের গনয়ম সম্পদেথ বাগসন্দাদের এবং পগরবাদরর সাদর্ ক ািাদ াি েরদত বিা হদে। ক কোনও
পগরবতথ নসহ তাদের আপনাদে আপ েু কডে রািদত হদব। আপনার েরোরেঃ
•
•
•

আপনার COVID-19 ঝুাঁ গে সম্পদেথ গিগনং িশ্নগুগির সৎ উির কেয়া
২০২০ ফ্লু টিো কেওয়ার িমার্ কেিাদনা
ের্থনার্ীদের জনয গনয়মগুদিা অনুসরর্ েরা

আপনার গনদজর কেে বা কেগরদোগর সরোদরর পরামর্থ াোই েরা উগেৎ োরন এদজড কেয়ার সাগভথ স এবং জনসাধারদর্র জনয
িদয়াজনীয়তা পৃ র্ে হদত পাদর।

আপগন গে জাদনন অযাদেস সীমাবে র্ােদি েীভাদব আপনার গিয়জদনর সাদর্ ক ািাদ াি
রািদবন?
েিনও েিনও সরবরাহোরীর অযাদেস সীমাবে েরার িদয়াজন হদত পাদর। উোহরর্স্বরূপ, গে কোনও ফযাগসগিটি বা স্থানীয় অঞ্চদি
িাদুভথ াব কেিা কেয়।
আপনার গিয়জদনর সাদর্ ক ািাদ াি রািদত আপনাদে সাহা য েরার জনয আমরা এদজড কেয়ার সরবরাহোরী এবং স্বজনদের এেদে
োজ েরদত উৎসাগহত েগর।
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আপনার গে গভগজে বা বন্ধু বা পগরবাদরর সেদসযর ত্ন সম্পদেথ উদদ্বি র্াদে তদব ক ািাদ াি েরুনেঃ
•

ওল্ডার পারসনস আডদভাদেগস কনেওয়ােথ (Older Persons Advocacy Network -OPAN)-এ 1800 700 600 নম্বদর

•

www.opan.com.au - এ তাদের ওদয়বসাইে পগরের্থন েদর

OPAN আপনার এবং এদজড কেয়ার সরবরাহোরীদের সাদর্ োজ েরদত পাদর। এই পগরদেবাটি ফ্রী এবং কিাপনীয়। গবেল্পভাদব, আপগন
1800 951 822 নম্বদর অর্বা agedcarequality.gov.au ওদয়বসাইদে এদজড কেয়ার কোয়াগিটি অযান্ড কসফটি (Aged Care Quality
and Safety Commission -ACQSC)-এর সাদর্ ক ািাদ াি েরদত পাদরন।
আপনার গে কোনও বন্ধু বা পগরবাদরর সেদসযর মানগসে স্বাস্থয সম্পদেথ উদদ্বি র্াদে তদব গসগনয়র অদেগিয়ানদের জনয 1800 171 866
নম্বদর ফ্রী COVID-19 সাদপােথ িাইদন কফান েরুন।

আম়াযদর আপন়ার স়াহ়ায্য দরক়ার
COVIDSafe অযাপটি সম্পূ র্থ কস্বোধীন। অযাগিদের্নটি ডাউনদিাড েরা এমন এেো বযাপার া আপগন গনদজর পগরবার, বন্ধুবান্ধব এবং
সম্প্রোয়দে সু রগক্ষত েরদত সহায়তা েরদত পাদরন। আপগন াাঁদের ত্ন কনন তাাঁদের সহ অনযানয অদেগিয়ানদের জীবন বাাঁোদত আপগন
সহায়তা েরদত পাদরন। ত কবগর্ অদেগিয়ান COVIDSafe অযাগিদের্নটিদত সং ুি হদব, আমরা তত দ্রুত ভাইরাসটি িুাঁদজ কপদত
পারদবা।
সমস্ত অগফগসয়াি তর্য, গরদসাসথ এবং িাইদডদির জনয www.health.gov.au পগরের্থন েরুন।
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