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গবেষণাটি দেখায় দে আপনি েনে দ ািও  ৃষ্ণাঙ্গ, এশীয় ো সংখযালঘু 

জানিগি পিভূনি দেব  এবস োব ি িবে আপিার গুরুির অসুস্থ হবয় 

পড়ার এেং COVID-19 দেব  িারা োওয়ার িবিা উভবয়র ধরবণর ঝুুঁ ন র 

িবধযই রবয়বেি। 

 

COVID-19 দেব  নিবজব  এেং আপিার পনরোরব  রক্ষা  রার জিয 

আপনি এেং অিযরা  রবি পাবরি এিি ন েু জজনিস এখাবি প্রোি  রা 

হল।  

 

1. ঝুাঁ তকগুতল জোনুন 

• িারীবের িুলিায় পুরুষবের COVID-19 দেব  িারা োওয়ার 

সম্ভােিা অবি  দেশী। 

• জন্মসূবে আনি া, োংলাবেশী, ভারিীয় ও পান স্তাবির পুরুষবের 

দেিাঙ্গ পুরুষবের দেবয় COVID-19 দেব  িারা োওয়ার সম্ভােিা 

দেশী। 

• দেিাঙ্গ িনহলাবের িুলিায়  ৃষ্ণাঙ্গ িারীবের COVID-19 দেব  

িারা োওয়ার সম্ভােিা দেশী। 

• আপিার েয়স 65 েেবরর দেশী হবল আপনি উচ্চ ঝুুঁ ন বি আবেি 

এেং আপিার েয়স 85 েেবরর দেশী হবল আপনি আরও দেশী 

ঝুুঁ ন র িবধয রবয়বেি।  

• ন েু স্বাবস্থযর পনরনস্থনিগুনল আপিাব  COVID-19-এ আরও দেশী 

ঝুুঁ ন পূণ ণ  বর দিাবল। এর িবধয রবয়বে ডায়াবেটিস এেং উচ্চ 

রক্তোপ। 

• এই ঝুুঁ ন গুনল  ীভাবে আপিার এেং আপিার পনরোবরর উপর 

প্রভাে দেলবে িা েুঝুি। 

 

2. ভোরলো স্বোস্থ্যতবতি বজোয় রোখু্ন  

• ঘি ঘি আপিার হাি ধুবয় নিি। 

• নডসবপাবজেল টিসুযর সাবে  ানশ এেং হা ুঁনেব  আেদ্ধ রাখুি। 

• েযেহৃি টিসুযগুনল েূবর দেবল নেি। 
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• আপিার  াবে েনে টিসুয িা োব  িবে আপিার দপাশাব র হািা 

েযেহার  রুি। 

• আপিার দোখ, িা  এেং িুখ স্পশ ণ  রা এনড়বয় েলুি। 

• অসুস্থ দলা বের সাবে দোগাবোগ এনড়বয় েলুি।  

 

3. আপতন তনরজরক এবং অনযরের রক্ষো করুন  

• দেখাবি সম্ভে দসখাবি েুই নিিাবরর সুপানরশ ৃি সািাজজ  েরূত্ব 

রাখুি, সে ণনিম্ন নহসাবে এ  নিিার। 

• িুবখ ঢা া দেওয়ার ন েু পরুি; এটি আপিাব  অেশযই 

গণপনরেহণ এবং লেোকোরন  রবি হবে। আপিার সাবে অিযবের 

দোগাবোবগর সম্ভােিা ো বল এটি  রার দেষ্টা  রুি। 

• পানরোনর  অেো সািাজজ  অিুষ্ঠািগুনলবি সােধািিা অেলম্বি 

 রুি। 

• গররুবপর অিযবের সম্পব ণ নেন্তা  রুি োরা আপিার দেবয় দেশী 

ঝুুঁ ন পূণ ণ হবি পাবর।  

• আপনি েনে িবি  বরি দে আপিার COVID-19 হবয়বে, িবে 

ঘবরই ো ুি এেং পরীক্ষা  রুি। 

 

4. আপনোর উরেগগুতল সম্পরকে কথো বলুন  

• েনে আপিার িবি হয় দে আপিার িবধয উপসগ ণগুনল রবয়বে িবে 

আপিার GP-এর সাবে  ো েলুি অেো 111 দি  ল  রুি। 

• আপনি েনে  াবজ দেরার নেষবয় উনিগ্ন হি িবে আপিার 

নিবয়াগ িণার সাবে  ো েলুি। 

• আপনি েনে নিবজর নিবয়াগ িণার সাবে  ো েলবি উনিগ্ন হি িবে 

আপিার ইউনিয়ি ো স্বাস্থয ও সুরক্ষা  াে ণনিে ণাহব র (Health and 

Safety Executive) সাবে  ো েলুি।   

• েনে আপিার িািনস  সিে ণবির প্রবয়াজি হয় িবে দেখুি NHS 

প্রনিটি িিই গুরুত্বপূণ ণ (NHS Every Mind Matters)।   

 

5. সুস্থ্ থোকুন (Stay healthy) 

• আপিার স্বাস্থয গুরুত্বপূণ ণ। 

• সুস্থভাবে ো া আপিার অসুস্থ হওয়ার ঝুুঁ ন  হ্রাস  বর। 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hse.gov.uk%2Fcontact%2Findex.htm&data=02%7C01%7C%7Cfd306e05c1004afad60108d8139907c1%7Ca8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f%7C0%7C0%7C637280896019124580&sdata=KzqQzZkegOTu4aTKGsznf%2FrBKzzB%2FX8Xwj%2FWsNDvrvc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hse.gov.uk%2Fcontact%2Findex.htm&data=02%7C01%7C%7Cfd306e05c1004afad60108d8139907c1%7Ca8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f%7C0%7C0%7C637280896019124580&sdata=KzqQzZkegOTu4aTKGsznf%2FrBKzzB%2FX8Xwj%2FWsNDvrvc%3D&reserved=0
https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters/
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• সুস্থিার জিয পাুঁেটি ধাপ অিুসরণ  রুি: https://www.nhs.uk/con-

ditions/stress-anxiety-depression/improve-mental-wellbeing/. 

 

গবেষণা সূেসিূহ (Research sources): ONS  বরািাভাইরাস (COVID-19) 

জানিগি দগাষ্ঠীগুনল সম্পন ণি িৃিুয, England and Wales: 2রা িােণ 2020 

দেব  15ই দি 2020 [ONS Coronavirus (COVID-19) related deaths by 

ethnic group, England and Wales: 2 March 2020 to 15 May 2020]  

জি স্বাস্থয ইংলযান্ড (Public Health England): COVID-19: ঝুুঁ ন  এেং 

েলােবলর বেষবিযর পে ণাবলােিা (COVID-19: Review of disparities in 

risks and outcomes) 

জি স্বাস্থয ইংলযান্ড (Public Health England): িবেযর োইবর : BAME 

গররুপগুনলবি COVID-19 এর প্রভাে দোঝা (Beyond the data: Understanding 

the impact of COVID-19 on BAME groups) 

 

আরও িেয: gov.uk/coronavirus 

 

Essex Resilience Forum িারা প্র ানশি, জলুাই 2020 

Essexprepared.co.uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengali: Coronavirus advice for BAME 
people  
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nhs.uk%2Fconditions%2Fstress-anxiety-depression%2Fimprove-mental-wellbeing%2F&data=02%7C01%7C%7Cfd306e05c1004afad60108d8139907c1%7Ca8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f%7C0%7C0%7C637280896019124580&sdata=NpVCk8U8wsvX4sUkdsVDc5B1Lrr6kR7zeiIJvFxPcmc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nhs.uk%2Fconditions%2Fstress-anxiety-depression%2Fimprove-mental-wellbeing%2F&data=02%7C01%7C%7Cfd306e05c1004afad60108d8139907c1%7Ca8b4324f155c4215a0f17ed8cc9a992f%7C0%7C0%7C637280896019124580&sdata=NpVCk8U8wsvX4sUkdsVDc5B1Lrr6kR7zeiIJvFxPcmc%3D&reserved=0
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbyethnicgroupenglandandwales/2march2020to15may2020
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-review-of-disparities-in-risks-and-outcomes
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/892376/COVID_stakeholder_engagement_synthesis_beyond_the_data.pdf
https://www.gov.uk/coronavirus
http://www.essexprepared.co.uk/
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