COVID19 �িত�িত�িলর
উপর
C&K পিরবােরর তথ�
যারা আমােদর িক�ারগােট� ন এবং চাই� েকয়ােরর জায়গা�েলা ব�বহার করেছন তােদর
�েত�েকর �া�� এবং কল�ােনর জন� আমরা পিরবারেদরেক আমােদর েক� িনেদ� িশকা
অনুসরণ করেত অনুেরাধ করিছ।
সবাইেক িনরাপদ রাখার �ােথ,� আমরা আপনােক অনুেরাধ জানা�� েয আপিন যখন
েস�াের িফের আসেবন তখন এই �িত�িত�েলা অনুসরণ করেবন।

আমরা পিরবারেদরেক অনুেরাধ জানা�� তারা যােত
বা�ােদর সাইন ইন কের এবং িন�িলিখত িবষয়�েলােত
তােদর স�িত জানায়ঃ
•
•
•
•
•
•
•

েস�াের আসার আেগ তারা বা�ােক �র কমােনার ওষুধ খাওয়ােবনা
বা�ােক েস�াের নািমেয় েদওয়া এবং িনেয় যাওয়ার সময় সেবা�
�
১৫ িমিনট সময় েনেব
েস�াের আসা যাওয়ার সময় তােদর িনেজেদর এবং বা�ার হাত েধােবন

আইপ�ােড (যিদ �েযাজ� হয়) আই েচক ব�বহােরর আেগ এবং পের হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার
করেবন িকংবা হাত ধুেয় েফলেবন
সামা�জক দূর� বজায় রাখেবন
বা�ারা েস�াের অসু� হেয় পড়েল তাৎ�িনকভােব তােদরেক িনেয় যােবন

তােদর এবং বা�ােদর যিদ কিভড - ১৯ এর পরী�া করােনা হেয় থােক তেব তা

েস�ারেক অবিহত করেবন এবং আমােদরেক পরী�ার ফলাফল স�েক� জানােবন

িন�িলিখত�ট েকােনা�ট আপনার বা আপনার পিরবােরর ে�ে�
�েযাজ� হেল দয়া কের েস�াের আসেবন নাঃ
•
•
•
•
•
•
•

অসু� হেল িকংবা গলা ব�থা হেল
গত ২৪ ঘ�ায় �র হেয় থাকেল
কািশ িকংবা �াসক� হেল
গত ১৪ িদেন িবেদশ এবং অন� েকান রাজ� েথেক িফের আসেল
েকানও ডা�ার িকংবা কুই�ল�া� পাবিলক েহলথ কতৃক
� েসলফ আইসেলট বা �-িব��� হেয় থাকার
িনেদ�শ েপেয় থাকেল
এমন েকােনা ব���র সং�েশ � এেস থাকেল যার কিভড – ১৯ ধরা পেড়েছ

কিভড – ১৯ পরী�ার ফলাফেলর অেপ�ায় থাকেল
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C&K পিরবােরর তথ�
�া�� ও �া��িবিধর সেবা�
� আবশ�কতা�েলা েমেন চলা এবং েস�েলা বজায় রাখার িবষয়�ট
বুঝেত পারার জন� আমরা আপনােদর সকলেক ধন�বাদ জানাই। েকােনা �� থাকেল দয়া
কের আপনার CSW (েকইস সােপাট� ওয়াক�ার) েক �জ�াসা ক�ন।
এ�ট এক�ট সারসংে�প এবং আপিন যিদ স�ূণ � তথ�প��েলা পড়েত চান তাহেল
আমােদর ওেয়বসাইট https://www.candk.asn.au/coronavirus এ েস�েলা পােবন িকংবা
আপনার েস�ার িডের�েরর কাছ েথেক এক�ট কিপ েচেয় িনন।
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