
 

অ্যালার্ট  ললভেল 3-এ থাকা 

সমস্ত অ্যালার্ট  ললভেভল, স্বাস্থ্য পরিভেবা, জরুরি পরিভেবা, ইউটিরলটিস এবং পণ্য পরিবহন সহ প্রভয়াজনীয় পরিভেবা 
অ্বযাহত থাকভব এবং চলভত থাকভব। আইনগত এই লসক্টভি রনভয়াগকািীভেি অ্বশ্যই তাভেি স্বাস্থ্য এবং সুিক্ষা 
োয়বদ্ধতা পালন কিভত হভব। 

 
সমস্ত অ্যালার্ট  ললভেভল, যরে অ্নয জরুিী অ্বস্থ্া থাভক, তভব সাধািণ্ জরুরি প্ররিয়াগুরল অ্নসুিণ্ করুন। জরুিী 
সরিভয় লনওয়াি রনভেটশ্ ঘভি থাকাি জনয লকারেড-19 সতকট তা পদ্ধরতি প্রভয়াজনীয়তাভক বারতল কিভব। 

 
জরুিী পরিরস্থ্রতভত রক কিভবন 

 

অ্যালার্ট  ললভেল 3-এ থাকা 
ছর়িভয় যাওয়াি লকানও ঝুুঁ রক এ়িাভত হভল আপরন বার়িভত থাকুন। আপনাি অ্বশ্যই বার়ি লথভক কাজ কিা উরচত 

যতক্ষণ্ না আপরন লসটি কিভত সক্ষম না হন।  যরে সম্ভব হয় বাচ্চাভেি বার়ি লথভক প়িাশুনা কিা উরচত। 

• যরে আপরন অ্সুস্থ্ থাভকন, তভব বার়িভত থাকুন। কাভজ বা সু্কভল যাভবন না। সামারজক োভব অ্ংশ্গ্রহণ্ 

কিভবন না। 

• আপনাি যরে সরেট , ফু্ল বা লকারেড-19 এি লক্ষণ্ থাভক আপনাি ডাক্তাি বা 0800 611 116 লহলথলাইভন কল 

করুন এবং পিীক্ষা কিাভনাি পিামশ্ট রনন। 

• যরে আপনাভক রনভজভক পৃথক িাখভত বলা হয় তভব আপনাভক আইনগতোভব অ্রবলভে তা কিভত হভব। 

• যরে আপরন লকারেড-19 পিীক্ষা কিান, রনভজি লিজাল্ট না পাওয়া পযটন্ত আপনাভক আইনগতোভব রনভজি 

লথভক পৃথক অ্বস্থ্ায় থাকভত হভব। 

ক োভিড-19 িোইরোস এবং লক্ষণ সম্পভ িত তথ্যের জন্ে এখোথ্ন্ ভি   রুন্ 

পরীক্ষোর সম্পথ্ ি তথ্যের জন্ে এখোথ্ন্ ভি   রুন্ 
 
অ্যালার্ট  ললভেল 3-এ আপনাভক অ্বশ্যই: 

• বার়িি বাইভি অ্নযভেি লথভক 2-রমর্াি এবং,  
কাভজি জায়গায় 1-রমর্াি েিূত্ব বজায় িাখুন।  

• পাবরলক ট্রান্সভপার্ট , ফ্লাইর্ বা সপুািমাভকট র্ বা লোকাভন যরে  

শ্ািীরিক েিূত্ব বজায় িাখা কঠিন হয় তাহভল লেস কোরিং পরুন।  

• রনয়রমত আপনাি হাত ধুভয় শুরকভয় রনন। 

• আপনাি যরে ঠান্ডা বা ফু্লি লক্ষণ্ থাভক, তাহভল আপনাি ডাক্তাি বা লহলথলাইভন কল করুন এবং পিীক্ষা 
কিান। ভ্রমণ্ কিভবন না, সু্কভল বা কাভজ যাভবন না। 

• আপরন লকাথায় যাভেন এবং কািা আপনাভক লেখভছ লস সম্পভকট  নজি িাখুন। NZ COVID লট্রসাি 

অ্যারিভকশ্নটি, একটি লকারেড-19 লট্রসাি বকুভলর্ বা রলরখত লনার্ বযবহাি করুন।  

ব্লুটুয কেভসং সম্পভ িত তথ্যের জন্ে এখোথ্ন্ ভি   রুন্  

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/in-an-emergency/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-symptoms/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-testing/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/covid-19/covid-19-testing/
https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/keep-track-of-where-youve-been/nz-covid-tracer-app/


 

10 জভনি লবরশ্ জমাভয়ত কিা চারলভয় যাওয়া লযভত পাভি, তভব শুধুমাত্র রববাহ পরিভেবা, অ্ভন্তযরি রিয়া এবং 
র্ারিহািাি জনয।  আইনীোভব শ্ািীরিক েিূত্ব এবং জনস্বাভস্থ্যি রনয়মগুরল বজায় িাখভত হভব। 

আপনাি হাত লধায়া, কারশ্ বা আপনাি কনইুভত হাুঁরচ লেওয়া এবং লমভঝ পরিষ্কাি কিা সহ লমৌরলক স্বাস্থ্যরবরধ রনয়মগুরল 

বযবহাি কিা গুরুত্বপূণ্ট। 

আপরন লকাথায় রছভলন এবং কািা আপনাভক লেভখভছ লস সম্পভকট  নজি িাখাি জনয ললাকভেি েঢৃ়োভব অ্নভুিাধ কিা 
হভে। এর্া প্রভয়াজভন দ্রুত কনর্যাক্ট লট্ররসং কিভত সাহাযয কভি। 

অ্যালার্ট  ললভেল3 লত, যখনই কমটস্থ্ল বা সু্কভল থাকভবন না তখন আইনীোভব আপনাভক অ্বশ্যইআপনাি পরিবাভিি 

গণ্ডীি মভধয থাকভত হভব। আপরন এটি এভত প্রসারিত কিভত পাভিন: 

• ঘরনষ্ঠ পরিবাি এবং পরিবাভিি সাভথ সম্পরকট ত বযরক্তভেি যুক্ত হন 

• পরিচযটাকািীভেি আননু, বা 
• পৃথক থাকা বযরক্তভেি সমথটন করুন।  

 

আপনাি ঘরনষ্ঠভেি িক্ষা কিা গুরুত্বপূণ্ট। আপনাি ঘরনষ্ঠভেি একসাভথ িাখনু এবং লকবলমাত্র এমন ললাকভেি অ্ন্তেুট ক্ত 

করুন লযখাভন এটি আপনাভক এবং তাভেিভক রনিাপে এবং সুস্থ্ িাখভব।  

 

আপনাি ঘরনষ্ঠভেি মভধয যরে লকউ অ্সুস্থ্ অ্নেুব কভিন তভব তাভেিভক অ্বশ্যই আইনগতোভব ঘরনষ্ঠভেি মভধয লথভক 

প্রভতযভকি লথভক রনজভক পৃথক কিভত হভব।  আপনাি বার়িভত বনু্ধ, লযৌথ পরিবাি এবং পরিবাভিি বযরক্তভেি মভতা 
সামারজক েশ্টনাথীভেি আমন্ত্রণ্ কিভবন না বা অ্নমুরত লেভবন না। 

 
আপরন আপনাি স্থ্ানীয় অ্ঞ্চভল ভ্রমণ্ কিভত পাভিন, উোহিণ্স্বরূপ কাজ কিা বা সু্কভল যাওয়া, লকনাকার্া কিা বা 
বযায়াম কিা। পাবরলক ট্রান্সভপার্ট  কভঠাি স্বাস্থ্য এবং সুিক্ষা প্রভয়াজনীয়তাি সাভথ পরিচালনা কিা লযভত পাভি। 

মাস্ক এবং লেস কোর ং  

রনউরজলযান্ড জভু়ি সমস্ত লকারেড-19 সতকট তা স্তভি পাবরলক ট্রান্সভপাভর্ট  মাস্ক প়িা এবং লেস কোি কিা 
বাধযতামলূক। শ্ািীরিক েিূত্ব যখন সুপািমাভকট র্ বা লোকাভন কঠিন হয় তখনও মাস্ক এবং লেস কোরিংভয়ি 

বযবহািভক উত্সাহ লেওয়া হয়। 

কেস  িোভরং এবং মোথ্ের সম্পথ্ ি তথ্যের জন্ে এখোথ্ন্ ভি   রুন্  
 
অ্যালার্ট  ললভেল 3 এ রিক্ষা 

প্রাথরমক রশ্ক্ষা লকন্দ্র, প্রাক-সু্কল, সু্কল এবং রবশ্বরবেযালভয়ি রশ্ক্ষাি সুভযাগগুরল লকবলমাত্র প্রভয়াজনীয় কমীভেি বাচ্চাভেি 

জনয লখালা থাকভব। এই রশ্শুভেি সু্কভল প়িা রনিাপে।  

 
অ্ঞ্চভল  মভযয ভ্রমণ ক া 
অ্যালার্ট  ললভেল 3 -এ অ্ঞ্চভলি মভধয ভ্রমণ্ কিা গুরুতিোভব সীমাবদ্ধ। 

অ্যালার্ট  ললভেল 3 -এ অ্ঞ্চভল বা তাি বাইভি বযরক্তগত ভ্রমণ্ কভঠািোভব সীমাবদ্ধ। এর্া োইিাস ছর়িভয় প়িা প্ররতভিাধ 

কিভত সাহাযয কভি। অ্যালার্ট  ললভেল অ্ঞ্চল জভু়ি ভ্রমণ্ সম্পূণ্ট কিাি জনয আপনাভক অ্রতরিক্ত অ্নমুরত চাইভত হভব।  

 
সবটজনীন স্থান 

https://covid19.govt.nz/health-and-wellbeing/protect-yourself-and-others/wear-a-face-covering/


আইনীোভব সবটজনীন স্থ্ান বন্ধ কিভত হভব। এি মভধয িভয়ভছ লাইভেরি, জােঘুি, রসভনমাঘি, েুড লকার্ট , রজম, পুল, 

লখলাি মাঠ এবং বাজাি। 

এখন নতুন রিয়াকলাপ গ্রহণ্ কিা, বা রনভজভক বা আপনাি পরিবাভিি ঘরনষ্ঠভেি লকানও ঝুুঁ রকি সামভন তুভল ধিাি 

সময় নয়। আপরন আপনাি স্থ্ানীয় অ্ঞ্চভল কম ঝুুঁ রকপূণ্ট রবভনােনমলূক কাযটকলাপ কিভত পাভিন। 

কমটভক্ষত্র এবং বযবসা 
অ্যালার্ট  ললভেল 3 -এ কমটচািীভেি সুিরক্ষত িাখভত, গ্রাহকভেি সাভথ লমলাভমশ্া সীমাবদ্ধ কিভত এবং লকারেড-19-এি 

ছর়িভয় প়িা প্ররতভিাধ কিাি জনয রবরধরনভেধ িভয়ভছ। যরে কমটচািীিা সক্ষম হয় আমিা তাভেি বার়ি লথভক কাজ 

কিাি পিামশ্ট রেরে । 

আরথটক সহায়তা 
আপনাি যরে অ্থট রনভয় সমসযা হয় তভব আপনাি পভক্ষ সমথটন থাকভত পাভি। 

খোবোর, অয ি, জীবন্যোপন্ এবং ভন্রোপত্তো এবং ভন্রোপদ ও সসু্থ যো োর ভবষথ্ে সহোেতো সম্পথ্ ি তথ্যের 

জন্ে এখোথ্ন্ ভি   রুন্ 

https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/
https://covid19.govt.nz/business-work-and-money/financial-support/financial-support-for-individuals-and-whanau/

