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কর�োনোভোই�োস চলোকোলীন সমরে পিতোমোতো/িপ�চর্োকো�ীরে� জন্য ি�োমর্
কর�োনোভোই�োস মহোমো�ী� এই সমরে আপনো� সন্োন যদি অসুস্থ হে তোহরে কী ক�রত হরে সস সম্পরককে  জোনো দেভ্োদন্ক� হরত 
পোর�। NHS এখনও দন�োপি যত্ন প্রিোন ক�রে এটো মরন �োখরেন।

সংক্রমরে� ঝঁুদক কমোরত সোহোয্য ক�ো� জন্য GP প্র্যোকটিস এেং হোসপোতোেগুদে দকেু পদ�েতকে ন কর�রে। শুধুমোত্র একজন 
অদভভোেক/পদ�চযকেোকো�ী তোরি� সন্োরন� সোরে A&E-এ উপদস্থত েোকরত পো�রেন। অনুগ্রহ কর� প্রিোন ক�ো হ্যোন্ড স্যোদনটোইজো� 
ে্যেহো� করুন, েদ্ধ জোেগোে মুখ সেরক �োখো� জন্য দকেু পরে �োখুন এেং সোমোদজক ি�ূত্ব েজোে �োখুন। মরন �োখরেন: রপে 
আিনো� পরশু অসুস্থ থোরক, তোহরল ি�োমর্ এেং পচপকৎসো গ্রহণ করুন।

সহোেতো� জন্য দকেু প�োমরকে সজরন দনন:

আপনার সন্াননর যদি দনম্নদিদিত যযন�াননা িক্ষণ থান�:

•  ফ্া�ানে, ছাপযুক্ত (িাগযুক্ত) ত্ব� যানত অস্াভাদি� ঠান্া অনুভি হয়।

•  তীব্র শ্াস�ষ্ট - তানির শ্াস -প্রশ্াস যনওয়ার মানে িীর্ঘ দিরদত, অদনয়দমত শ্াস -প্রশ্াস গ্রহণ, নীি হনত শুরু 
হওয়া, অথিা �থা িিা/িাওয়া/ দ�ছু পান �রার সময় অদত মাত্ায় শ্াস�ষ্ট হওয়া।

• দফট হওয়া/ খিঁচুদন আসা (যদি না এগুদি প্রত্াদেত হয়)।

•  প্রচন্ দিরক্ত হনয় পন়ে (ি্া�ুি থা�া সন্বেও অনন� সময় ধনর �ান্া �নর), দিভ্ান্ হনয় পনর, সি সময় 
রুদমনয় থান� এিং রুম যথন� ওঠা �ঠিন হয় িা যেনগ থা�া অিস্ানতও ঠি�ভানি সা়ো যিয় না।

•  এমন ফুস�ুদ়ে রনয়নছ যা এ�টি গ্াস দিনয় ত্বন�র উপর হাি�া চাপ দিনিও চনি যায় না।

•  3 মানসর �ম িয়সী যার েরীনরর তাপমাত্া 38°C/100.4° F িা তার যিদে রনয়নছ (যদি না জ্বর টি�া 
যিওয়ার পর 48 রন্ার মনধ্ এনস থান� এিং অন্ য�ান RED অথিা AMBER এর বিদেষ্ট্ না থান�)।

• অণ্ডন�ানের ি্থা, দিনেে �নর দ�নোর িয়নসর যছনিনির যক্ষনত্।

• দেশুটি মারাত্ম�ভানি দননের ক্ষদত �নরনছ এিং দচদ�ৎসা সহায়তা প্রনয়ােন।

• আপনার সন্ানন� িুি অসুস্ যিিানছে �ারনণ আপদন যদি ভয়ভীত হন।

আপনার সন্াননর যদি দনম্নদিদিত যযন�াননা িক্ষণ থান�:

•  দনশ্াস দননত �ষ্ট হওয়া, যার মনধ্ অন্ভু্ঘ ক্ত রনয়নছ: তানির পাােনরর নীনচ, রা়ে িা পাােনরর মানের যপেীনত 
টান ধরা।

•  দিহাইনরেি িনি মনন হওয়া (যচাি দভতনর চনি যাওয়া, তন্দাছেন্ িা 12 রন্ার েুন়ে মুত্ না হওয়া)।

•  অত্দধ� রুম হওয়া িা দিটদিনট ভাি হওয়া (যিিনা, টিদভ, িািার দননয় িা আরাম �রার সময় সুদস্র হনত 
অক্ষম) - দিনেে �নর েরীনরর তাপমাত্া �নম যাওয়া সন্বেও।

•  পদরষ্ার য�াননা �ারণ ছা়োই অদত মাত্ায় �া াপুদন িা যপেীর ি্থা।

•  3 যথন� 6 মাস িয়সী িাচ্া যানির েরীনরর তাপমাত্া 39°C/102.2° F িা তার যিদে রনয়নছ।

• 5 দিননর যিদে সময় ধনর 38°C িা তার অদধ� জ্বর থা�া িাচ্া এিং দেশু

• ক্রমাগত অসুস্ থা�া।

• ক্রমাগত হনছে িা ক্রমে যিন়ে চনিনছ এমন যপনটর ি্থা।

• মি অথিা মুনত্্রর সানথ রক্ত আসা।

• তৃষ্া যিন়ে চিা এিং আরও যিদে প্রস্াি �রা।

• হানত িা পানয় য�ানও আরানতর ফনি চিাচি �ম হওয়া িা অদিরাম ি্থা হওয়া।

• মাথায় আরানতর ফনি ক্রমাগত �ান্া �রা িা তন্দাছেন্ভাি হওয়া।

• Iঅিস্া িারাপ হনয় চনিনছ অথিা আপদন যদি দচদন্ত হন।

যদি আপনার সন্াননর RED অথিা AMBER য�ান িক্ষণই না থান�, তাহনি 
িাদ়েনতই তানির যত্ন দনন দ�ন্তু নতুন য�ান িক্ষণ যিিা দিনছে নাদ� যসদিন� নের 
রািুন:

•  যদি আপনার সন্াননর এমন য�ান উপসগ্ঘ (েরীনরর উচ্ তাপমাত্া, নতুন �নর হওয়া ক্রমাগত �াদে িা 
স্াি/গন্ধ না পাওয়া) যিিা যিয় যা COVID-19 এর হনত পানর হনত পানর তনি NHS যটস্টং ওনয়িসাইনটর 
মাধ্নম অথিা 119 নম্বনর যফান �নর তানির যট্ট �রার ি্িস্া �রুন।

•  আপনার সন্াননর যটন্টর ফিাফি না আসা পয্ঘন্ আপনান� এিং আপনার সানপাট্ঘ িািনি থা�া �াউন� 
িাদ়েনতই থা�নত হনি।

•  যদি আপনার সন্ান পুন়ে যায় তাহনি প্রাথদম� দচদ�ৎসা পরামনে্ঘর েন্ এিং �িন দচদ�ৎসা দননত হনি যস 
সম্পন�্ঘ  তথ্ িানভর েন্ https://safetea.org.uk/first-aid/ এ যান।

•  যদি আপদন দচদন্ত হন এিং আপনার দেশু িা দ�নোর সন্ান মানদস� স্াস্্ যসিা (CAMHS) এর সানথ পদরদচত হয়, তাহনি অনুগ্রহ �নর তানির সানথ যযাগানযাগ 
�রুন।

•  যদি আপনার সন্াননর েরুদর মানদস� স্াস্্ সহায়তা অথিা পরামনে্ঘর প্রনয়ােন হয়, তাহনি স্ানীয় পদরনেিা এিং 24/7 েরুদর যহল্পিাইননর েন্  
https://www.nhs.uk/service-search/mental-health এ যান, অথিা 85258 নম্বনর SHOUT দিনি িাত্ঘ া পাঠান

•  যদি আপদন আপনার সন্াননর মনধ্ দননে যথন� ক্ষদত �নর �রা য�াননা আরাত িক্ষ্ �নরন, তাহনি অনুগ্রহ �নর NHS 24/7 মানদস� স্ানস্্র অনিাইন সহায়তার 
সানথ যযাগানযাগ �রুন (www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/-এ) 
অথিা আপনার GP যত যান।

•  যদি আপদন িাওয়ার সমস্া/ ি্াদধ সম্পন�্ঘ  দচদন্ত হন, তাহনি BEAT (https://www.beateatingdisorders.org.uk/support-services এ যান) অথিা 
আপনার GP-র সানথ যযাগানযাগ �রুন। 

•  এছা়োও Every Mind Matters (https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters) এিং MindEd for Families  
(https://www.mindedforfamilies.org.uk/)-এ সহায়� পরামে্ঘ উপিব্ধ রনয়নছ

আপনার েরুদর সহায়তার 
প্রনয়ােন:

দন�টিততী A&E দিভানগ যান অথিা 
999 নম্বনর �ি �রুন

অদিিনম্ব আপনার GP-র সানথ 
যযাগানযাগ �রুন এিং যসই দিনই 

আপনার সন্ানন� যিিাননার েন্ 
এ�টি অ্াপনয়ন্নমন্ �রুন 

অথিা NHS 111 য� �ি �রুন 
– 111 িায়াি �রুন।

�নরানাভাইরাস মহামারীর সময়, যিন 
সিনথন� অদধ� মাত্ায় থান� তিন, 
এ�েন স্াস্্নসিা যপোিার পাওয়া 

দিিদম্বত হনত পানর। যদি িক্ষণগুদি 4 রন্া 
িা তারও যিদে সময় ধনর চিনত থান� এিং 
আপদন আপনার দেদপ প্র্া�টিস িা NHS 

111 এর �মতীনির য�ানও সিনস্র সানথ 
�থা িিনত পারনছন না, তাহনি তানিরন� 

আপনার দন�টতম A&E-এ দননয় যাওয়ার 
�থা দিনিচনা �রুন।

িাদ়েনত আপনার সন্াননর 
যত্ন যনওয়া চাদিনয় যান।

যদি তিুও আপদন আপনার সন্ানন� 
দননয় দচন্ায় থান�ন তাহনি NHS 
111 এর সানথ যযাগানযাগ �রুন - 
111.nhs.uk এ যান অথিা 111 

িায়াি �রুন।

RED

AMBER

GREEN

মোনপসক 
স্োস্থ্য

কর�োনোভোই�োস (COVID-19) মহোমো�ী আমোরে� সকরে� জন্য একটি উরবেগজনক 
সময় এবং স্োনীয় স্োস্্য পর�রেবো কখন এবং কীভোরব রন�োপরে ব্যবহো� ক�রে হরব েো 
রপেোমোেো এবং পর�বোর�� পরষে জোনো কঠিন হরয় পর়েরে। 

এই বুকরেট ব্যোখ্যো কর�রে যে যকোথোয় এবং কখন প�োমর্শ রনরে হরব এবং েরে আপরন 
আপনো� সন্োরন� রো�ীর�ক বো মোনরসক স্োরস্্য� ব্যোপোর� উরবেগ্ন হন। এ� েষে্য হে 
আপনো� সন্োন সঠিক সমরয় এবং সঠিক স্োরন েোরে� প্ররয়োজনীয় েত্ন এবং সহোয়েো 
পোরছে রকনো েো রনরচিে ক�রে সোহোে্য ক�ো। 

র�ৎকোরে, আম�ো সোধো�ণে ররশুরে� মরধ্য শ্োসকষ্ট, বো শ্োসররিয়ো, সংরিমরণ� বৃরধি 
যেখরে পোই। এই সংরিমণ ররশুরে� মরধ্য খুব সোধো�ণ এবং যবরর�ভোগ সময় ডোক্ো�রক 
নো যেরখই আপনো� স্োনীয় ফোম্শোরসরটে� সহোয়েোয় আপনো� সন্োরন� বোর়েরে রন�োপরে 
যেখোররোনো ক�ো যেরে পোর�। এই বুকরেরট� যভের�, আপরন �রয়ে করেজ অফ 
যপরডয়োট্রিক্স অ্যোন্ড চোইল্ড যহেথ যথরক একটি সহজ গোইড পোরবন েো ররশুরে� মরধ্য 
েষেণগুরে ব্যোখ্যো কর� এবং যকোথোয় এবং কখন আপনো� ররশু� অসুস্ হরে সোহোে্য 
চোইরে হরব।  

এই বে� গ্ীরমে� যররে� রেক যথরক, আপরন ব্ররকিওেোইটিস বো RSV নোরম একটি ভোই�োে 
সংরিমণ সম্পরক্শ  শুনরে পোরবন। এটি ররশুরে� মরধ্য একটি খুব সোধো�ণ ভোই�োে 
সংরিমণ েো বের�� যবরর�ভোগ সময় ের়েরয় পর়ে। ব্ররকিওেোইটিরস� যবরর�ভোগ যকস 
গু�ুে� নয়, এবং আম�ো উপসগ্শ এবং রচরকৎসো সম্পরককিে েথ্য, এবং কখন স্োস্্যরসবো 
যপরোজীবী� সোহোে্য রনরে হরব অন্ভু্শক্ কর�রে।  

আম�ো সম্প্ররে যেরখরে ররশু ও েুবকরে� সংখ্যো বৃরধি যপরয়রে েো�ো মহোমো�ী চেোকোেীন 
েোরে� মোনরসক স্োরস্্য� জন্য NHS সোহোে্য যচরয়রে। েয় এবং আট পৃষ্োয় আপরন 
স্োনীয় মোনরসক স্োস্্য সহোয়েো এবং ররশু, েুবক এবং েোরে� পর�বোর�� জন্য প�োমর্শ 
পর�রেবো - যেখোরন জ�ু�ী সোহোে্য যকোথোয় পোরবন সহ েথ্য যপরে পোর�ন। 



4 5

ব্রপকিওলাইটিকের লক্ষণ
ব্রঙ্কিওলাইটিসের প্াথঙ্িক লক্ষণগুঙ্ল োধারণ ঠান্া লাগার িস�া, যেিন ের্দি এবং কাঙ্ির িস�া। 
পরব�ত্ী  লক্ষণগুঙ্ল োধারণ� পরব�ত্ী  কস়েক ঙ্্সনর িসধযে য্খা ো়ে, োর িসধযে রস়েসে:
• োিানযে যবঙ্ি �াপিাত্া (জ্বর)
• শুষ্ক এবং ক্রিাগ� কাঙ্ি
• খাবার যখস� কষ্ট
• োাোা কঙ্র়ো ঙ্নঃশ্াে যেলা (শ্ােকষ্ট)। 

ব্রঙ্কিওলাইটিসের ঙ্িঙ্িৎো
ব্রঙ্কিওলাইটিে ত�ঙ্র ভাইরােসক ঠিক করার যকান ওষুধ যনই, �সব েংক্রিণটি োধারণ� ঙ্িঙ্কৎোর 
প্স়োজন োডাই 2 েপ্াসের িসধযে ঠিক েস়ে ো়ে।

আপঙ্ন ঠান্া লাগসল যেভাসব ঙ্িঙ্কৎো কসরন যেভাসবই যবঙ্িরভাগ ঙ্িশুস্র বাঙ্ডস� য্খাসিানা 
করা যেস� পাসর।

আপনার ঙ্িশু ঙ্িোইসরেিন এডাসনার জনযে পে্াপ্ �রল পান করসে ঙ্কনা �া ঙ্নঙ্চি� করুন। জ্বসরর 
কারসণ েঙ্্ �াস্র ির্র খারাপ েস� থাসক �ােসল আপঙ্ন �াস্র �াপিাত্া কিাস� পযোরাঙ্েটািল 
বা আইবুসপ্াসেন ঙ্্স� পাসরন। েবেি়ে যলসবল যিক করসবন। 

িখন ঙ্িঙ্িৎো েহায়তা পাসেন
ব্রঙ্কিওলাইটিসের যবঙ্িরভাগ যকে গুরু�র ন়ে, �সব আপনার GP য্খুন অথবা NHS 111 এ কল 
করুন েঙ্্:
• আপঙ্ন আপনার েন্াসনর জনযে ঙ্িঙ্ন্�
• আপনার ঙ্িশু গ� 2 বা 3 বার খাও়োর েি়ে �াস্র স্াভাঙ্বক পঙ্রিাসণর যিস়ে অসধ্সকরও কি 

যখস়েসে, অথবা �ারা 12 ঘন্া বা �ার যবঙ্ি েি়ে ধসর শুকসনা নযোঙ্পস� রস়েসে
• আপনার েন্াসনর 38C বা �ার যবঙ্ি �াপিাত্া আসে
• আপনার েন্ানসক খুব ক্ান্ বা ঙ্খটঙ্খসট িসন েসছে। 

অ্াম্বুসলসসের জন্ 999 ডায়াল িরুন যঙ্ি:
• আপনার েন্াসনর ঙ্নঃশ্াে ঙ্নস� েিেযো েসছে
• আপনার েন্াসনর ঙ্জহ্া বা যঠাাট ন্ল েস়েসে
• আপনার েন্াসনর ঙ্নঃশ্াে ঙ্নস� ্্ঘ্ ঙ্বরঙ্� রস়েসে। 

ব্রঙ্কিওলাইটিে প্রঙ্তসরাধ
ব্রঙ্কিওলাইটিে প্ঙ্�সরাধ করা খুব কঠিন, ঙ্কন্তু আপনার েন্াসনর এটি েও়োর ঝুাঙ্ক কিাস� এবং 
ভাইরাসের েঙ্ডস়ে পডা প্ঙ্�সরাধ করস� ঙ্কেু প্সক্ষপ ঙ্নস� পাসরন।
আপনার উঙ্ি�:
• আপনার ো� এবং আপনার ঙ্িশুর ো� ঘন ঘন ধুস়ে ঙ্নন
• ঙ্ন়েঙ্ি� যখলনা এবং যিসঝ ধুস়ে যেলুন বা িুসে ঙ্নন
• েংক্রাঙ্ি� ঙ্িশুস্র বাঙ্ডস� রাখুন ে�ক্ষণ না �াস্র লক্ষণ ঠিক েসছে
• ের্দি বা ফু্ আক্রান্ িানুসষর যথসক নবজা� ঙ্িশুস্র ্সূর রাখুন
• আপনার েন্াসনর িারপাসি ধূিপান এঙ্ডস়ে িলুন, এবং অনযেস্র �াস্র িারপাসি ধূিপান 

করস� য্সবন না। 

111

আ�ও েরথ্য� জন্য NHS ওরয়বসোইট যেখুন: nhs.uk/conditions/bronchiolitis

বাচ্া এবং ছ�াট পরশুকের মকধ্য ব্রপকিওলাইটিে 

ব্রপকিওলাইটিে হল এেটি োধারণ পনম্ন শ্ােযক্রের েংক্রমণ যা পরশুকের এবং 2 
ব�করর েম বয়েরী বাচ্াকের প্রভাপবত েকর। ছবপররভাগ ছেে োমান্য এবং 2 ছেকে 3 
েপ্াকহর মকধ্য পিপেৎোর প্রকয়াজন �াডাই ঠিে হকয় যায়, তকব পে�ু বাচ্াকের মকধ্য 
আরও গুরুতর লক্ষণ োকে এবং তাকের হােিাতাকল পিপেৎোর প্রকয়াজন হয়।

ব্রপকিওলাইটিে শ্ােযক্রের পেনপেটিয়াল ভাইরাে (RSV) নাকম িপরপিত এেটি 
ভাইরাকের োরকণ হয়, যা েংক্রাপমত ব্যপতির োপর বা হা াপি ছেকে তরকলর কু্ষদ্র 
ছ�া াটা পেকয় �পডকয় িকড।
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পরশু এবং তরুণকের জন্য ওকয়বোইট েহ অন্যান্য েহায়তা
যপে ছোন পরশু বা তরুণ তাকের মানপেে স্াস্্য বা তারা ছযেব েমে্যার েম্ুখরীন হয় ছে পবষকয় আরও তে্য বা 
িরামর্শ িান, তাহকল তারা পনকির ওকয়বোইট বা েংস্ার ছযকোন এেটিকত ছিষ্া েকর ছেখকত িাকরন:

েুে  – লন্ন জসুড 11-25 বের ব়েে্ �রুণস্র 
জনযে ঙ্বনািূসলযে, ঙ্নরাপ্, অজ্া�নাসি অনলাইন 
আসবগপ্বণ এবং িানঙ্েক স্াস্যে েো়ে�া প্্ান কসর।

একটি অনলাইন পঙ্রসষবা অনুো়ে্, এটি েপ্াসে ো� 
ঙ্্ন, বেসর 365 ঙ্্ন 24 ঘন্া পাও়ো ো়ে। কুথ টিি 
প্ঙ্�ঙ্্ন ্পুুর যথসক েপ্াসের যে যকানও ঙ্্ন রা� 10 
টা পে্ন্ এবং িঙ্নবার এবং রঙ্ববার েন্যো 6 টা যথসক 
রা� 10 টা পে্ন্

(েুটির ঙ্্সন েি়ে কি থাসক) পাও়ো ো়ে। 

 www.kooth.com

রাউট 85258  – যে যকউ যিাকাসবলা করস� 
লডাই করসে �ার জনযে েুক্তরাসজযে ঙ্বনািূসলযে, 
যগাপন়্ে, 24/7 যটক্সট বা�্া েো়ে�া প্্ান কসর। 
�ারা আত্মে�যোর ঙ্িন্া, ঙ্বষন্ন�া, উসবেগ, আ�কিগ্রস্, 
অপবযেবোর,ঙ্নসজর ক্ষঙ্�, েম্পসক্র েিেযো এবং 
উৎপ্ডন েে েিেযো়ে োোেযে করস� পাসর। একটি 
প্ঙ্িঙ্ক্ষ� যস্ছোসেবসকর োসথ কথা বলার জনযে 
85258 নম্বসর ‘Shout’ পাঠান ঙ্েঙ্ন আপনার েিেযোর 
কথা শুনসবন এবং আপনার েিেযো েিাধাসনর জনযে 
আপনার োসথ কাজ করসবন। 

 www.giveusashout.org

ি্যাপিরাে  – আত্মে�যোর ঙ্িন্ার োসথ লডাই করা 
�রুণ এবং যে যকউ একজন েুবক েম্পসক্ উঙ্বেগ্ন, 
�াস্র যগাপন়্ে েিথ্ন এবং পরািি্ প্্ান কসর:

•  0800 068 41 41 এ ঙ্বনািূসলযে কল করুন  
প্ঙ্�ঙ্্ন, েকাল 9 টা যথসক রা� 12 টা (িধযেরা�) 
পে্ন্

•  আপঙ্ন 07860 039967 এ  যটক্সট করস� 
পাসরন (িাজ্ প্সোজযে েস� পাসর)

•  আপঙ্ন ইসিইল করস� পাসরন  
pat@papyrus-uk.org

 www.papyrus-uk.org

িাইল্ডলাইন  –েিেযো়ে থাকা যেসকাসনা ঙ্িশুর জনযে 
একটি যগাপন়্ে যেল্পলাইন প্্ান কসর। এটি োন্ত্বনা, 
পরািি্ এবং েুরক্ষা য়্ে। আপঙ্ন পাসরন:

• 0800 1111 এ ঙ্বনািূসলযে কল করুন েকাল 9 টা 
যথসক যভাররা� 3.30 পে্ন্

• একজন কাউসসেলসরর োসথ অনলাইন িযোট করুন, 
েকাল 9 টা যথসক রা� 10.30 পে্ন্

• বা�্া যবাি্ য্খুন।

 www.childline.org.uk 

ে্য পমক্স  – একটি ঙ্বনািূসলযে যগাপন়্ে যেল্পলাইন এবং 
অনলাইন পঙ্রসষবা প্্ান কসর োর লক্ষযে �রুণরা 
ভাল োোেযে অনুেন্ান করস� পাসর, েিেযো োই যোক 
না যকন আপঙ্ন পাসরন:

• 0808 808 4994 এ ঙ্বনািূসলযে কল করুন  
প্ঙ্�ঙ্্ন, ্পুুর 3 টা যথসক রা� 12 টা (িধযেরা�) 
পে্ন্

• আসলািনা যবাসি্ প্সবিাঙ্ধকার
• ইসিইল ে্য পমক্স

 www.themix.org.uk

এভপর মাইন্ড ম্যাটারে  – �রুণস্র জনযে �াস্র 
িানঙ্েক স্াস্যে এবং েুস্�ার য্খাসিানা এবং �াস্র 
জনযে গুরুত্বপূণ্ ঙ্বষ়েগুঙ্ল যিাকাসবলা করার পরািি্ 
য্ও়ো েস়েসে।

  www.nhs.uk/oneyou/every-mind-
matters/youth-mental-health

পরশু, তরুণ এবং তাকের িপরবাকরর জন্য 
মানপেে স্াস্্য েহায়তা

পরশু, তরুণ এবং তাকের িপরবাকরর জন্য 
মানপেে স্াস্্য েহায়তা

যেসে�ু কসরানাভাইরাে (COVID-19) িোিার্ আিাস্র ত্নঙ্দিন জ্বসন প্ভাব যেলসে, এটি অসনক ঙ্িশু এবং 
�রুণস্র জনযে একটি িযোসলঙ্্জং েি়ে। েঙ্্ও ব়েস্কস্র �ুলনা়ে ঙ্িশু এবং �রুণস্র কসরানাভাইরাে যথসক অসনক 
কি ঝুাঙ্কস� রস়েসে, আিরা �াস্র িানঙ্েক স্াসস্যের জনযে NHS -এর োোেযে িাও়ো ঙ্িশু এবং �রুণস্র েংখযো়ে 
বৃঙ্ধি য্সখঙ্ে।

আিরা আিাস্র স্ান়্ে ক�্ৃপসক্ষর অংি্্ার এবং অনযোনযে NHS েংস্ার োসথ কাজ করঙ্ে োস� উত্তর িধযে 
লন্সন ঙ্িশু, েুবক এবং �াস্র পঙ্রবার - বারসনট, কযোিসিন, এনঙ্েল্ড, েযোঙ্রঙ্গি এবং আইেঙ্লংটন - এই অঙ্নঙ্চি� 
েিস়ে �াস্র প্স়োজন়্ে পরািি্ এবং েো়ে�া পান।

জরুরী োহায্ কিাথায় পাসেন

24/7 মানপেে স্াস্্য েংেট েমে্শন লাইন
আপঙ্ন েঙ্্ 18 বেসরর কি ব়েে্ ঙ্িশু বা েুবক েন এবং বাসন্ট, কযোিসিন, এনঙ্েল্ড, েযোঙ্রঙ্্জ 
বা আইেঙ্লংটসন েকিসটর িসধযে থাসকন, অথবা েঙ্্ আপঙ্ন েংকসট থাকা ঙ্িশু বা েুবসকর 
আঙ্ভভাবক বা �ত্তাবধা়েক েন, আপঙ্ন িানঙ্েক স্াস্যে ক্রাইঙ্েে োসপাট্ লাইনসক 24 ঘন্া, েপ্াসে 
ো� ঙ্্ন 0800 151 0023 এ কল করস� পাসরন।

পরশু এবং তরুণকের মানপেে স্াস্্য ছেবা (বা CAMHS)
েঙ্্ আপনার েন্ানসক ব�্িাসন ঙ্িশু এবং �রুণস্র (CAMHS) িানঙ্েক স্াস্যে পঙ্রসষবা বোরা 
েিরথদি� করা ে়ে, আপঙ্ন অঙ্েসের েি়ে আপনার যক়োর যকা-অরিদিসনটর বা ্সলর ঙ্িউটি   নম্বসর 
যোগাসোগ করস� পাসরন। ঙ্ন়েঙ্ি� ত্ঙ্নক কাসজর েিস়ের বাইসর এবং েপ্াোসন্ অনুগ্রে কসর 
0800 151 0023 এ িানঙ্েক স্াস্যে েংকট েো়ে�া লাইসনর োসথ যোগাসোগ করুন।

েরু্শটনা ও জরুপর পবভাগ (A&E)
েঙ্্ যকান ঙ্িশু বা �রুসণর জরুর্ ঙ্িঙ্কৎো েো়ে�ার প্স়োজন ে়ে,  গুরু�র অেুস্ বা �াস্র 
জ্বন েংকসট থাসক,  �ােসল 999 নম্বসর কল করুন অথবা ঙ্নকটস্ ্ঘু্টনা ও জরুর্ (A&E) এ 
ঙ্নস়ে োন। 

NHS 111
আপঙ্ন ঙ্ক করসবন �া ঙ্নঙ্চি� না েসল, আিপন অনলাইকন NHS 111 যিক করস� পাসরন অথবা 
পরািসি্র জনযে 111 এ  কল করস� পাসরন।111
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ঙ্পতামাতা এেং তত্তােধায়িসির জন্ পরামর্শ
কসরানাভাইরাে (COVID-19) িোিার্র েি়ে ঙ্িশু এবং �রুণস্র িানঙ্েক স্াস্যে এবং েুস্�ার জনযে ঙ্প�ািা�া 
এবং �ত্তাবধা়েকস্র জনযে পরািি্।

  www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supporting-
children-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-parents-
and-carers-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-and-
wellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak

পরশু, তরুণ এবং তাকের িপরবাকরর জন্য মানপেে 
স্াস্্য েহায়তা


