Traduzione e rielaborazione sintetica del documento UFFICIALE inviato
dall’USL Toscana

USL TOSCANA থথকে অফপফয়ারবাকফ াঠাকনা ডেুকভকেয

অনু ফাদ ও ংফিপ্তায

Nota: il seguente testo è una sintesi redatta al solo scopo esemplificativo e non ha
nessun valore ufficiale. Per qualsiasi altro scopo sarà necessario far riferimento al
documento inviato dall’USL

ফফ. দ্রু. – এই ডেুকভকেয াঠ্াং শুধুভাত্র উদাাযণস্বরূ ফুফিকয় ফরায জন্ এেফি
াযংকিভাত্র এয থোকনা অফপফয়ার ভুর্ থনই । থম থোকনা ধযথণয োকজ ফ্ফাকযয জন্ USL
থথকে াঠাকনা আর ডেুকভকেয উকেখ েযা প্রকয়াজন ।

Oggetto: Misure contro la diffusione del Covid -19
ফফলয় : থোফবড- ১৯ এয ফফস্তায থযাকধ ফ্ফস্থনা
Viste le recenti disposizioni normative nazionali per contrastare la diffusione del Covid -19 , preso
atto che suo figlio/figlia risulta aver avuto un contatto con un caso PROBABILE/CONFERMATO
di malattia infettiva da Covid -19
থোফবড – ১৯ বাইযাকয প্রফতকযাকধ থদকয ফততভান যোযীফ্ফস্থা অনু াকয থদখা থেকে থম আনায থেকর ফা থভকয়
এেজন থোফবড – ১৯ বাইযা দ্বাযা

আক্রান্ত ফা আক্রান্ত ফায ম্ভাফনাভয়

ফ্াফিয ংস্পকত এককে ।

SI PRESCRIVE
তাই মা েযকত কফ
nei suoi confronti la misura della quarantena domiciliare fino al giorno ………..….o fino al
giorno……….…… ( 10 giorni dall’ultimo contatto e in presenza di test molecolare o antigenico
negativo).
আনায থেকর ফা থভকয়কে তাই েৃফন্দী অফস্থায় এই ফদন মতন্ত -----------ফা এই ফদন মতন্ত -----------( থল
থোফবড- ১৯ রুেীয ংস্পকত আায ১০ ফদন য ভফরউেুরায থিস্ট েযকত কফ ফা অ্াফেকজফনে থিস্ট েযকত
কফ মায ফযকািত থনকেফিব কত কফ ) ।
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QUARANTENA DOMICILIARE
েৃফন্দী অফস্থা ম্পফেতত : Evitare di spostarsi dalla propria abitazione
 ফনকজয ফাায ফাইকয থোকনাবাকফই না মাওয়া
 Obbligo di rispondere all’eventuali telefonate del personale sanitario addetto
 স্বাস্থ্দপ্তয থথকে থম ভস্ত থপান আকফ তায উত্তয থদওয়া ফাধ্তাভূ রে


Comunicare ogni mutamento delle condizioni cliniche con comparsa di sintomi al proprio
medico curante

 থম থোকনা যেভ উেত থদখা ফদকর ফযফাকযয ডািাকযয াকথ, াকথ াকথ থমাোকমাে েযকত কফ

E’ necessario inoltre osservare scrupolosamente le seguenti misure igieniche:
তাোড়াও খুফ বাকরাবাকফ রি্ যাখকত কফ ফযষ্কায ফযচ্ছন্নতায ফদকে :
 Igienizzare spesso le mani con acqua e sapone o soluzioni alcoliche
 াত থে ভাকিভাকিই াফন ও াফান ফদকয় ফা অ্ারথোরমু ি তযরদ্রফ্ ফদকয় জীফাণুনা েযকত কফ
 Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti
utilizzati in un cestino, che va chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani
 াাঁফি ফা োফ কর এেফায ফ্ফাযকমাে্ োেজ ফা রুভার ভুকখ িাা ফদকত কফ । থম োেজ ফা রুভার
ফ্ফায েযা কফ তা ভয়রা থপরায জায়োয় থপরকত কফ , ফেন্তু ভয়রাকপরায জায়ো াকথ াকথ থঢকে
ফদকত কফ ফ্ফায েযায য আয াত বাকরা েকয ধু কয় ফনকত কফ
 Areare spesso gli ambienti per favorire il ricambio d’aria
 ফাায় ফাতা িরাির েযকত ফদকত কফ মাকত ফদ্ধ ঘকযয ফাতা ফাইকয থফকযাকত াকয আয শুদ্ধ ফাতা
ঘকয ঢুেকত াকয
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 Indossare una mascherina chirurgica
 াফজতোর ভাস্ক কয থােকত কফ
 Pulire accuratamente le superfici
 বাকরা েকয থম থোকনা জায়োয ৃষ্ঠতর ফযষ্কায েযকত কফ
 Controllare 2 volte al giorno, mattina e sera, la temperatura corporea ed osservare
l’eventuale comparsa di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, disturbi respiratori, dolori
muscolari, diarrea, alterazione del gusto, diminuzione dell’olfatto, congestione nasale)
 োর ও কয্য় দু ফায েকয যীকযয তাভাত্রা ভাকত কফ আয রি্ যাখকত কফ থম (জ্বয , োফ , েরায়
ফ্াথা , ফনিঃশ্বা ফনকত েষ্ট , থীকত ফ্াথা , ডাইফযয়া , খাওয়ায স্বাকদয তাযতভ্ , েয েভ াওয়া , নাে
ফয কয় মাওয়া ) এই উকেতয ভকধ্ ফেেু থদখা মাকচ্ছ নাফে ।

Qualora si manifestassero i sintomi sopra citati si deve chiamare immediatamente il medico curante.
ওকযয উকেতয ভকধ্ থোকনা এেিা থদখা ফদকরই ফযফাকযয ডািাযকে াকথ াকথ থপান েযকত কফ
Trascorso il periodo di quarantena di 14 giorni (o di 10 giorni con test antigenico o molecolare
negativo) in assenza di sintomi, si potrà riprendere la frequenza della collettività senza alcuna
comunicazione da parte dell’igiene pubblica.
১৪ ফদন েৃফন্দী থাোয য ( অথফা ১০ ফদন য অ্াফেকজফনে থিস্ট ফা ভফরউেুরায থিস্ট থনকেফিব কর ) এফং
থোকনাযেভ উেত না থােকর আফায অকনকেয াকথ এোকথ থমাে থদওয়া মাকফ একিকত্র াফফরে াইফজন
দপ্তকযয থোকনা োেজ রােকফনা ।
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