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যডদ আপনার ্ডিং্তার পডরডথিডতর এেটি অডিজ্ঞতা িরয় োরে
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ু এবং থ�াপনীয়)
ম্াডিস্ট ্ডিং্তার ডবরুরধে 24-ঘন্া থেড�র�ান পডররেবা (শুল্ক-মক্ত
মর�ামড�
ু
ু জরুডর ্িায়তা: C. Marie Curie, 16, Barcelona
ফ
(থ্ামবার থেরে শুক্রবার ্ো� 9 ো থেরে দপর
ু ু 1 ো অবডি, এই ্মরয়র বাইরর, c. Llacuna, 25)
sara@bcn.cat

বাড়ি থেরে

যডদ আপনার ্ডিং্তার পডরডথিডতর এেটি
অডিজ্ঞতা িরয় োরে

প্রস্তুত থিান:
• আপনার পডরডথিডত অনযায়ী
ু
্রক্া
ু
্পাডরশগুড�
ু
মাডনরয় ডনন।
পূ ্ণ িাজর্জ েরর রা�ন।
সর্ব আপনার ্ারে এবং ্ম্র
ু
প্রায়শই
• আপনার থমাবাই�টি ্বদা
র্ত েরুন।
পা্ওয়ার্ড পডরবতন
• জরুরী ে� েররত My 112 অ্াডলিরেশনটি রাউনর�ার েরর ডনন।
• আপনার ডবশ্বস্ত ব্ডক্তর ্ারে প্রডতডদন এেই ্মরয় েো ব�ুন। জরুরী পডরডথিডতর
্ম্রে্কে জানারত ডনরজরদর মরি্ এেটি েীওয়ার্ড ঠিে েরর ডনন।
ূ ্ণ নডেপররের (পডরিয়পরে, �্াডমড� বুে, ব্াংে...) ছডব
• আপনার থমাবাইর� গুরুত্বপর
ু ন এবং আপনার ডবশ্বস্ত ব্ডক্তর োরছ থ্গুড� পাঠান।
ত�ু
তাৎক্ডরে আগ্া্রনর পডরডথিডতরত:
• 112 নম্বরর ে� েরুন
ঁ
• তাৎক্ডরেিারব বাড়ি থছর়ি থোনও েডমউডনটি থিারনর (বারান্ায়, ড্ড়িরত...)
ডদরে
যাওয়ার থিষ্া েরুন।
ু এেটি ঘরর বন্ধ েরর ডনন। রান্াঘর এবং
• যডদ না পাররন তরব ডনরজরে জান�া যক্ত
স্ানঘর এড়িরয় ি�ুন।
• চ
এেটি িাম�ার পরর:
• আক্রমরোরী যডদ বা্া থেরে থবড়িরয় যান তরব ্মস্ত প্ররবশদ্ারগুড� বন্ধ েরর
ডদন।
• আপডন যডদ বা্া থেরে থবর িরত পাররন তরব এেটি ডনরাপদ জায়�া ্ন্ধান েরুন।
• হ
ু
মু

আপনার যডদ পরে
ু বা েন্া োরে:
• তারদর থবাঝান থয এেটি ্ডিং্ পডরডথিডতরত তারদর িস্তরক্প না েরর ডনরজরদর
রক্া েররত িরব।
ূ ্ণ পডরডথিডতরত তারা
• আপডন এেটি েীওয়ার্ড ডনডদষ্
নির্দিষ্ট েরর ডদরত পাররন যারত ঝডেপর
ঁু
্ািায্ িাইরত পারর।
• আপডন যডদ এেটি ঘরর ডনরজরে বন্ধ েরর রার�ন বা ির� যাওয়ার ড্ধোন্ত থনন তরব
্বদা
সর্ব তারদর ্ারে এটি েরার থিষ্া েরুন।
COVID-19 এ �ি-বন্ী
িওয়ার ্ময় ডনজ-্রক্া
ু
ব্বথিা
ৃ

