
 
 

 

 

 

 

NSWPF/2021/15151 

STAY AT HOME/NO VISITORS: 
• Stay at home with your immediate family. Your 

immediate family is those who live in the same house 

and sleep there every night. 

 
• You should not have any visitors to your home. This 

includes family members who don’t live with you. 

 
• Don’t put your mother, grandmother, aunt or uncle at 

risk by visiting other family members. 

 
• Stay at home means stay at home. Don’t visit friends 

or family. The time for visits will come once we have 

stopped the virus from spreading. 

TESTING: 
• Get tested as soon as you feel unwell. If you feel unwell 

a few days after getting tested, go get tested again. You 

must get tested if you are a close or casual contact. 

 
• Just because you don’t have any symptoms, does not 

mean you don’t have COVID. You could still be very 
infectious. 

MASKS: 
• If you have to leave your home, you must have a mask 

with you at all times. 

 
• You need to wear it in communal areas of residential 

buildings, indoor areas such as supermarkets, and 

outdoors when around others such as in queues waiting 

for public transport or food. 

GENERAL: 
• We’re all in this together. We must look after each other. 

 
• Compliance is essential to protect you, your loved ones 

and your communities. 

 
• Together we can beat this virus and help stop the 

spread, but we need you to work with us. 

আপনারা বাড়িতে থাকুন 

 
আপনি আপিার পনরবাররর সারে বানিরে োকুি । পনরবার বলরে 

যারা একই বানিরে নিনে এবং রারে বসবাস করর । 
 
 

বাইরর থেরক থকাি অনেনে বাড়িতে রাখতবে িা, এমিনক পনরবাররর 

সিসয হতেও, যারা আপিার সারে োরক িা । 
 

মা দাড়দমা, চাচা চাড়চতে ঝুড়েতে নেেতবে ো । বনু্ধ বা আত্মীয় 

স্বজতের বাড়িতে যাতবে ো । 
 

বাড়িতে থাোর অথথ বানিরে থাো । বনু্ধ বা আত্মীয় স্বজতের বাড়িতে 

যাতবে ো । কররািা ভাইরাস বন্ধ হরল আপিারা থযরে পাররবি । 
 

 

পরীক্ষা করুন  

 
আপনি অসুস্থ মরি কররল পরীক্ষা করুি । পরীক্ষার পর পুিরায় অসুস্থ মরি 

কররল আবার পরীক্ষা করুি । আপনি যনি মতে েতরে, এমি কারও 

সংস্পরশে এরসরেি থয নোনভনে আক্রান্ত, োহরল অবশযই পরীক্ষা কররবি । 

 

উপসর্ে যনি িাও োরক, োহরলও পরীক্ষা করুি । ধরর নিরবি িা থয আপনি 

থকানভডমুক্ত । 

 

 

মুত াশ 

 

আপিার বাসা েযার্ করার মুহূরেে  মুর াশ বযবহার করুি এবং মুতখাশ 

সাতথ রাখুে । 

 

নযখাতে মােুতের চোচে নবশী - নযমে সুপার মাতেথ ট, পাবড়েে যােবাহে, নসগুড়েতে ভ্রমতের 

সময় অথবা খাবাতরর োইতে থাো অবস্থায় মুতখাশ পরুে ।  

 

সাধারন কিছু িথা  

আমরা সবাই এে সাতথ আড়ি । এতে অেযতে যত্ন নেওয়া আমাতদর দাড়য়ত্ব । 

নোড়িে আইে নমতে চো আমাতদর দাড়য়ত্ব । 

 

আইে পােে েরতে আমরা সবাই ড়েরাপদ থােব । আমাতদর  ড়িয়জেতে এবং 

আমাতদর েড়মউড়েটিতে ড়েরাপতদ রাখতে পারতবা । 

 

সবাই ড়মতে আমরা নোড়িেতে পরািুে েরতবা । আমাতদর এে সাতথ োজ েরতে 

হতব । 
 

 

BENGALI 


