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িমিডয়া িরিলজ

বুধবার, ২০ এি ল ২০২২

কািভড পদে

েপর আপেডট

িনউ সাউথ ওেয়লস সরকার আজ ঘাষণা কেরেছ য কািভড-১৯ িন
কারও ঘিন

জেনর িব

থাকার

তভােব হেয়েছ এমন

েয়াজন হেব না, যিদ তারা িনউ সাউথ ওেয়লস হলেথর

িনেদিশকা মেন চেল।
পেজ টভ কেসর

ে

কান পিরবতন আনা হয় িন: কারও যিদ RAT অথবা PCR টে

ফলাফল পেজ টভ হয় তেব তােক ৭ িদন িব
আগামী

বার, ২২ এি ল স

থাকার

া ৬ টা থেক, ঘিন

র

েয়াজনীয়তার িনয়ম বহাল থাকেব।
েশ আসা লাকজনেদর (িনউ

সং

সাউথ ওেয়লস হলথ এর মেত ঘিন সং শ বলেত পািরবািরক বা ব া গত সং েশ থাকা
ব া েদর বুঝায়) আর িব
থাকেত হেব না, যত ন না তােদর কান উপসগ না থােক
এবং িন িলিখত িনেদিশকা মেন চেলন:

•

বয়

(aged care), হাসপাতালসমূহ,

পিরচচা ক

সংেশাধনমূলক ক

িতব ী সবা ক , এবং

েলােত পিরদশেন যােবন না, যিদ িবেশষ কান ছাড় না

থাকেল;

•
•
•
•
•

বাড়ীর বাইের

কান

কার অভ

রীণ ব ব ায় মা

প ন;

যখােন বা িবকভােব স ব, বাড়ীর বাইেরর লাকেদর সােথ ঘিন
আেগ
িতিদন RAT ট
করান;
যখােন স ব বয় এবং ইিমউেনাকে

ামাইজড ব া

েদর সােথ সং

েশ আসার
শ এিড়েয় চলুন;

বা িবকভােব স ব হেল বাড়ী থেক কাজ ক ন;
তােদর িনেয়াগকতা/িশ

া

দান ক েক অিবহত ক ন য তারা ঘিন

এসেছন , এবং উপেরর িনয়ম েলা মেন চলেল তােদর িব
কান ব া

র পিরবােরর কারও যিদ কািভড-১৯ ট
র ঘিন

অন ান এখিতয়ােরর সােথ সাম স

রেখ, পশাগত কােজর

মূল ায়েনর উপর িভি

কের ভ াকিসেনর

কমচারীেদর ভ াকিসেনর

কেহা

েশ

েয়াজন নই।

জনেদর উপেরর িনয়ম েলা ৭ িদন মেন

া

ও িনরাপ ার অধীেন ঝু ঁ িক

েয়াজনীয়তাসহ, জন াে

েয়াজনীয়তা তেলা নওয়া হেব। বয়

কমরত কম েদর ভ াকিসন নওয়ার

থাকার

সং

পেজ টভ হয়, তেব যিদন থেক এই

পেজ টভ হেব সিদন থেক ঐ ব া
চলেত হেব।

সংি

সং

র আেদশ অনুযায়ী

পিরচচা এবং

িতব ী কে

েয়াজনীয়তার আেদশ বহাল থাকেব।

ােদর সােথ িব ািরত আেলাচনার পিরে ি েত আগামী স াহ েলােত এই

িবষেয় চড়া

করা হেব।

এই পিরবতেনর অথ হল িব
েয়াজন হেব না। তেব, ঘিন

তার িনয়ম থেক
সং েশ আসা ব া

চলেত হেব, যা তােদর িনেয়াগকতােদর

টেকল কমচারীেদর আর ছােড়র
েদর কািভড-১৯ িনরাপ া পিরমাপ মেন

ারা তােদর কমে ে

সুর

ার

েয়াজেন বা বায়ন

কেরেছ।
৩০ এি ল ২০২২ থেক, ভ াকিসন না নওয়া আ জািতক

েয়াজন হেব না। দু’ ট ভ াকিসন নওয়া

কায়াের াইন করার
আগমেনর

মনকারীেদর হােটল

২৪ ঘ ার মেধ র ািপড এি েজন ট

মনকারীগন তােদর

(Rapid Antigen Test) এবং িনউ সাউথ

ওেয়লস হলথ িনেদিশকা মেন চলার য িনয়ম বতমােন বহাল আেছ, তা ভ াকিসন না নওয়া
মনকারীেদর বলায়ও
গনপিরবহন,

েযাজ হেব।

ন, ও এয়ারেপােটর িব

ং এর িভতর এবং ক্রুজ টািমনাল ব বহারকারীেদর

মা ব বহােরর বতমান ব ব া বহাল রাখার শেত গনপিরবহেনর পিরবহন
সীমাব তাও তেল নওয়া হেব।

মতার

িনউ সাউথ ওেয়লস ি িময়ার ডিমিনক পেরােটট বেলেছন ঘিন সং েশ আসা লাকেদর
জন িব
তার িনয়ম তেল নওয়া উিচত হেব যা এই মহামারী থেক বিরেয় এেস আমােদর
এিগেয় যেত সহায়তা করেব।
“এই িব
তার িনয়ম েলার েয়াজনীয়তা িছল িকন্ত্ত আমােদর ভ াকিসেনশন নওয়ার হার
আশাতীতভােব বৃ র জন ধন বাদ, সজন আজেকর ঘািষত পিরবতন েলা করেত পারিছ,”
বেলেছন জনাব পেরােটট।
“এই ব ব া ব

কম

বাহ এবং ব ব া

ঘিন সং েশ আসা লাকজন িব
অভাব িছল।

িত ানেক আ

অব াহিত িদেব, যারা পিরবািরক

থাকার কারেন ব

বব া

িত ােন কম র মার ক

“এই মহামারী ট িববিধত হওয়ার সােথ আমােদর িত য়ারও পিরবতন হেয়েছ এবং এ ট
আেরক ট উদাহরন যখােন আমরা িনরাপেদ ও পিরিমত উপােয় পিরবতন করেত স ম
হেয়িছ।“
া ম ী
াড হ াজাড বেলেছন য আমােদর কিমউিন টর
সুর ার জন
েত েকর সতকতা অবল ন করা দরকার।

া

গতভােব দুবল সদস েদর

“আমরা এখেনা মহামারীর মেধ আিছ এবং হাত ধৗত করা, যখােন শারীিরক দূর
রাখা স ব নয় সখােন মা ব বহার করা এবং উপসগ দখা িদেল বাড়ীেত থাকা স
মূল িনয়ম েলা এখেনা বহাল,” বেলেছন জনাব হ াজাড।
“সবেচেয়

পূণ হল আপনার যিদ কান উপসগ দখা দয় তাহেল বয়

হাসপাতাল িভ জট করা বা আপনার কান বয়
এই পিরবতন কাযকর হওয়ার সােথ সােথ
িনউ সাউথ ওেয়লস সরকার

া

িত িহসােব,

িকত

পিরচচা ক ,

আ ীয়েক দখেত যাওয়া উিচত হেব না।”

ু েলর ি তীয় টাম িকভােব

করা যায় তা িনেয়

কমকতােদর সােথ কাজ করেছ, এবং এ ব াপের আরও

িব ািরত তথ আগামী িদন েলােত
শীতকােলর

বজায়

কাশ করা হেব।

িতব ী, িশ , এবং আউট-অব হাম কয়াের থাকা ত নেদর, ব

সাং ৃ িতক ও িভ ভাষা িভি ক কিমউিন ট েলা (CALD), এবং অ ােবাির জনাল
কিমউিন ট েলাসহ া গতভােব দুবল জনসাধারেনর সুর ার জন র ািপড এি েজন ট
(Rapid Antigen Test) কীট অব াহতভােব াি িনউ সাউথ ওেয়লস সরকার িন ত করেব।

এই RAT েলা িডপাটেম
মাধ েম ব া

বগ ও সংি

অফ কিমউিন ট এবং জাি
সবা

স’স

ংগার কিমউিন ট এেজ

র

দানকারীেদর মেধ িবতরন করা হেব।

১৬ বছর বা তার চেয় বশী বয়েসর লাকজন তােদর কািভড-১৯ ভ াকিসেনর ি তীয় ডাজ
নওয়ার িতন মােসর মেধ তােদর বু

ার ডাজ ট িনেত পারবন। আপিন আপনার কািভড-১৯

ভ াকিসন বা বু ার ডাজ ট নওয়ার জন https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/getvaccinated এর মাধ েম বুক করেত পােরন।
আরও তেথ র জন

nsw.gov.au িভ জট ক ন।
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