
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

আমরা এখন 'amber' (কমলা) 
 

অ্যাম্বার (কমলা) -এর অর্ থ হল সম্প্রদায়ে ক াভিড-19 ক য়সর সংখ্যা বৃদ্ধি কেয়েয়ে, এবং হাসোতায়ল আয়রা কবশী কলা  আয়ে। 

ক াভিড-19 এর সংক্রমণ বন্ধ  রার জন্য  ুইন্সলযায়ের ভিফ কহলর্ অভফসার ন্তুন্ স্বাস্থ্য ভন্য়দথয়শর সুোভরশ  য়রয়েন্। আেন্ায়  

এবং আেন্ার িারোয়শর কলায় য়দর ক াভিড-19 কর্য়  রক্ষা  রার জন্য স্বাস্থ্য ভন্য়দথশটি অনু্সরণ  রা গুরুত্বেূণ থ। 

 

আেভন্ যখ্ন্ ইন্য়ডায়র আয়েন্ এবং 1.5 মমটাররর সামাজিক 

দরূত্ব রক্ষা কররে পাররেন না েখন একটট মাস্ক পরার 

সুপামরশ করা হরে। এর ময়যয আয়ে: 

•  ায়জর জােগাে 

• ইন্য়ডার সমায়বয়শর জােগা, উদাহরণস্বরূে শভেং কসন্টার 

• সম্প্রদায়ের ইন্য়ডার অনু্ষ্ঠান্গুভল 

• উোসন্ার স্থ্ান্ 

• সমায়বশগুভল, কযমন্ ভববাহ বা অয়যযটি দ্ধক্রো. 

আেন্ার এ টি মাস্ক েরা উভিত: 

• স্বাস্থ্যয়সবা েভরয়বয়শ (GP, হাসোতাল, বেস্কয়দর 

েভরিয থা এবং প্রভতবন্ধী আবাসন্) 

• জন্ েভরবহয়ন্ 

•  আেভন্ বেস্ক হয়ল বা কবশী ঝুুঁ ভ সম্পন্ন হয়ল 

• আেভন্ যভদ এমন্ কলা য়দর আয়শোয়শ র্ায় ন্ যায়দর 

COVID-19 এর  ারয়ণ খু্ব কবশী অসুস্থ্ হওোর ঝুুঁ ভ  রয়েয়ে, 

কযমন্ বেস্ক বযদ্ধি, প্রভতবন্ধী বযদ্ধি এবং যারা খু্ব অসুস্থ্ বা 

ইভমউয়ন্া  ময়প্রামাইজড। 

 

 

আপনার মনর াগকেতা, একিন স্বাস্থ্যরসবা প্রদানকারী, 

একটট সমারবরশর স্থ্ান বা পমরবার যেখারন আপমন মিজিট 

কররেন আপনারক মাস্ক পররে বলরল আপনার ো করা 

উমিে। 

 আেন্ায়  এটি  রয়ত সুোভরশ  রা হয়ে: 

• অসুস্থ্ হয়ল বাড়ীয়ত র্া ুন্ 

• আেন্ার ক াভিড-19 এর উেসগ থ কদখ্া ভদয়ল 

এ টি রয্াভেড অযাভন্টয়জন্ কিস্ট (RAT) ভন্ন্ 

• আেন্ার েভরবায়রর  ায়রা ক াভিড-19 কিস্ট 

েদ্ধজটিি হয়ল প্রভত দুই ভদয়ন্ এ টি RAT ভন্ন্। 

আেভন্ ভবন্ামূয়লয RAT ভ ি োওোর 

কযাগযতাসম্পন্ন ভ ন্া কদখু্ন্। 

• আেন্ার ক াভিড-19 িী া রয়ণ আেয়ডি র্া ুন্ 

• িাল স্বাস্থ্যভবভয বজাে রাখু্ন্ কযমন্ ভন্েভমত হাত কযাো এবং 

 াভশ এবং হা ুঁভি আড়াল  রা 

আেন্ার ক াভিড-19 কিস্ট েদ্ধজটিি হয়ল আেন্ার এগুভল  রা উভিত: 

•  ুইন্সলযাে কহলয়র্র সায়র্ আেন্ার RAT-এর ফলাফল ভন্বন্ধন্ 

 রা  

• আেভন্ সুস্থ্ হওো এবং ক াভিড-19 এর ক ায়ন্া উেসগ থ ন্া 

র্া া েয থয বাড়ীয়ত র্া া 

• আেন্ার প্রর্মবার কিস্ট েদ্ধজটিি হওোর েয়র 7 ভদন্ মাস্ক েরা 

• আেন্ার প্রর্মবার কিস্ট েদ্ধজটিি হওোর েয়র 7 ভদয়ন্র 

জন্য, বেস্কয়দর েভরিয থা বা প্রভতবন্ধীয়দর েভরিয থা 

এভড়য়ে যাওো 

• আেভন্  কয বযদ্ধিয়দর সায়র্ বাস  য়রন্ তায়দর উেসগ থ আয়ে 

ভ ন্া ভন্রীক্ষণ  রয়ত বলা 
 
 

আপনার উপসগ তগুমলর মবষর  বা বাম়িরে মনরির েত্ন যনও ার িনয েমদ আপনার সাহারেযর প্রর ািন হ , 

অ্নুগ্রহ করর 1800 020 080 নম্বরর নযাশনাল কররানািাইরাস যহল্পলাইনরক কল করুন (েমদ আপনার যদািাষীর 

প্রর ািন হ  োহরল মবকল্প 8 টটপুন)। 

এটি খু্ব কজায়রর সায়র্ সুোভরশ  রা হে কয আেভন্ ট্রাভফ  লাইয়ির ভবভিন্ন রয়ে ভন্য়দথশটি অনু্সরণ  রুন্। 

 
 

লাল-এর অর্ থ হল সম্প্রদায়ে ক াভিড-19 খু্ব কবশী েভড়য়েয়ে। 
 

 

অ্যাম্বার (কমলা) -র অর্ থ হল সম্প্রদায়ে ক াভিড-19-এর সংক্রমণ বৃদ্ধি োয়ে। 
 

 
 

সবুি-এর অর্ থ হল সম্প্রদায়ে ক াভিড-19 খু্ব কবশী েড়ায়ে ন্া। 

 
 

 

সবাইয়  ভন্রােদ রাখ্ার জন্য আেন্ায়  যন্যবাদ 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive

