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নিরাপদে এবং সম্ািার্হ  ভাদব চালচলি করুি!

❚  আমোরে� অবর্যই রৃঙ্খলো প্রের্শন এবং সংহভত প্রকোর ক�রত হরব। এটি আপনো� 
স্োস্্য �ক্ো এবং ভোই�োরস� ভবস্ো� কভমর়ে আনরত সহো়েতো ক�রব।

❚ ককবল সঠিক এবং ভনভ্শ �র�োগ্য তথ্য সূররে ভবশ্োস ক�ুন।

❚  ভবশ্ স্োস্্য সংস্ো (হু) এ� সব্শররষ তথ্যগুভলও কেখুন। “হু” সমসোমভ়েক এবং 
ভনভ্শ �র�োগ্য তথ্য স�ব�োহ কর�, এ� কর়েকটি ভবভভন্ন ভোষো়েও উপলভ্য। 

❚  জোম্শোভনরত আপভন ক�োরবর্শ-কখ-ইনস্টিটিউর (আ�রকআই), কেডোর�ল 
 কসন্ো� ে� কহলথ এডুরকরন (ভবরজভজএ) বো কেডোর�ল কহলথ মন্ত্রনোল়ে  
(বুরদেসভমরটিভ�়েোম কড� কগসুন্ডহোইর, ভবএমভজ) কথরক সমসোমভ়েক এবং  
ভনভ্শ �র�োগ্য তথ্য কপরত পোর�ন।

❚   ে়েো কর� মনর�োগী হর়ে উঠুন এবং ভনরজ� স্োস্্য �ক্ো ক�ো� সোরথ সোরথ ভিভকৎসো 
ও স্োস্্যকমমী ও কসবোকমমীরে� কে� স্োস্্য �ক্ো ক�ুন।  
তো�ো হরলন প্রকৃত অরথ্শ নো়েক �ো�ো আমোরে� সংক্রমণ কথরক �ক্ো ক�রত বো 
আমোরে� ভন�োম়ে ক�রত ভনরজ� স্োরস্্য� ঝঁুভক ভনর়ে কোজ ক�রেন। 

❚  আম�ো অনুর�োধ ক�ব ক� �ো�ো ইভতমরধ্য ককোভভড -১৯ দ্ো�ো আক্রোন্ত বো অসসু্ 
তো�ো স্োস্্যকমমী ও কসবোকমমীরে� অনুস�ণ ক�ুন।

❚  ে়েো কর� ভনভচিত হর়ে ভনন ক� আপভন সমস্ জোতী়ে এবং স্োনী়ে কতৃ্শ পরক্� দ্ো�ো 
জোভ� ক�ো সব্শররষ ভনরে্শ রোবলী, আভপল এবং ভবজ্ঞভতিগুভল কমরন িলরেন।

সুস্থ থাকুন! 



আনি কীভাদব নিদেদক সুরনষিত রাখদত পানর? 
ভনম্নভলভখত প্রধোন সু�ক্োমূলক ব্যবস্োগুভল সহজ এবং খুব কো�্শক�! কোভর বো হঁোভি� সম়ে স�ুক্োমূলক স্োস্্যভবভধ, হোত 
কধো়েো এবং একটি ে�ূত্ব বজো়ে �োখো� ভন়েমগুভল অভ্যোরস পভ�ণত হও়েো উভিত। এই সু�ক্ো ব্যবস্ো সম্পরক্শ  আপনো� 
পভ�বো�, বনু্বোন্ব এবং পভ�ভিতরে�ও ভরভক্ত ক�ুন। 

কানি বা রা ানচ দেওযার সিয সুরষিািূলক স্াস্থ্যনবনি নিযি

❚  কোভর বো হঁোভি� সম়ে অন্যোন্য ব্যভতিরে� কথরক কমপরক্ ১.৫ ভমরো� ে�ূত্ব �োখুন এবং অন্যভেরক ঘভু�র়ে ভনন। 

❚  কোভর বো হঁোভি� সম়ে মুরখ টিসু্য িোপো ভেন। টিসু্যটি একবো�ই মোরে ব্যবহো� ক�ুন। তো�প� একটি ধোকনো িোপো কে়েো 
আবজ্শ নো বোরসে টিসু্যগুভল ভনষ্পভতি ক�ুন।

❚  �ভে ককোনও টিসু্য উপলব্ধ নো হ়ে, কোভর বো হঁোভি� সম়ে আপনো� কনুইর়ে� অন্তভ্শ োগ (হোত ন়ে!) ভের়ে আপনো� মুখ এবং 
নোক িোপো ভেন। 

❚  আপনো� �ভে বোভ়িরত অভতভথ এরস থোরক, তরব জোনোলোগুভল ভোরলো ভোরব খরুল ভেন এবং ১০ ভমভনর ঘ�টিরত বো়েু 
িলোিল ক�রত ভেন।

রাত দিাযা

❚  বো�বো� এবং সম্পূণ্শভোরব হোত ধুর়ে ভনন। হোত কধোও়েো� সম়ে ভবররষ ভোরব আঙুলগুভল� মোরঝ� জো়েগোগুভল এবং 
আঙুরল� ডগোগুভল ভোরলো ভোরব ধুর়ে ভনন। ভন়েমমোভেক আধ ভমভনরর� জন্য ত�ল সোবোন ব্যবহো� কর� এবং তো�প� 
প্রবহমোন জরল হোত ধুর়ে ভনন।

❚  আপনো� হোত এবং আঙুরল� মোরঝ� জো়েগোগুভল �ত্ন সহকোর� শুভকর়ে ভনন। বোভ়িরত, প্ররত্যরক ভনরজ� কতো়েোরল 
ব্যবহো� ক�ো উভিত। পোবভলক র়েরলরগুভলরত ভডসরপোরজবল (একবো� ব্যোবহো� ক�ো) কতো়েোরল ব্যবহো� ক�ো ভোল। 
পোবভলক র়েরলরগুভলরত, ভডসরপোরজবল কতো়েোরল ভের়ে র্যোপটি বন্ ক�ুন বো আপনো� কনুই ব্যবহো� ক�ুন।

েরূত্ব বোয রাখুি

❚  ক�মে্শ ন, িুম্বন এবং আভলঙ্গরন� মরতো ঘভনষ্ঠ ক�োগোর�োগ এভ়ির়ে িলুন। আপভন অভদ্র হরছেন নো; আপভন ককবল 
ভনরজরক এবং অন্যরক �ক্ো ক�রেন।

❚  আপভন �ভে অসুস্ হন, সুস্ হরত এবং ক�োগজীবোণু ে়িোরনো প্রভতর�োধ ক�রত বোভ়িরতই থোকুন।

❚  এমনভক কখনও কখনও সংক্রোভমত ব্যভতিরে�ও এই ক�োরগ� ককোনও লক্ণ কেখো �ো়ে নো তরব তো�ো অন্যরক সংক্রোভমত 
ক�রত পোর�। ক�োগজীবোণুগুভল� স�োসভ� সংক্রমণ এ়িোরত কমপরক্ ১.৫ ভমরো� ে�ূত্ব �োখুন।

❚  �ো�ো অসুস্ তো�ো ভবররষতঃ কসইসব মোনরুষ� কথরক েরূ� থোকুন �ো�ো ব়েসজভনত কো�রণ বো পূব্শ-ভবে্যমোন অন্যোন্য 
রো�ীভ�ক কো�রণ ভবররষ ভোরব েবু্শল।



িতুি কদরািভাইরাস সম্পদক্হ   
গুরুত্বপূর্হ তথথ্য
নতুন কর�োনভোই�োস এখন ভবশ্ব্যোপী েভ়ির়ে প়িরে।

এ� অভেভস়েোল নোম " সো�স-কভভ-২ "। এ� জন্য শ্োসতরন্ত্র� ক� 
ক�োগটি হ়ে তো� নোম 'ককোভভড - ১৯'।

কর�োনোভোই�োস ে়িো়ে ড্রপরলর (হঁোভি বো কোভর� সম়ে ভনগ্শত কণো) ও 
ভমি়েো� দ্ো�ো। এটি কলেষ্ো আব�ণী দ্ো�ো প্রত্যক্ভোরব এক ব্যভতি কথরক 
অন্য ব্যভতি� মরধ্য সংক্রোভমত হরত পোর�, ভকংবো পর�োক্ভোরব হোরত� 
মধ্য ভের়েও সংক্রোভমত হরত পোর�। তো� কো�ণ ককোরনো ব্যভতি� হোত 
অসোবধোনতোবরত মুখ, নোক বো কিোরখ� কলেষ্ো আব�ণী� সংস্পরর্শ 
এরল তো কথরক ভোই�োস সংক্রমরণ� সুর�োগ প্রোতি হরব।

ভোই�োসটি শ্োসতরন্ত্র� সংক্রমণ ঘরো়ে। হোলকো অসুস্তো েো়িোও জ্ব�, 
কোভর, শ্োসকষ্ট, মোথো �ন্ত্রণো এবং মোংসরপভররত ব্যথো - এই জোতী়ে 
লক্ণ গুভল কেখো ভেরত পোর�। গু�ুত� কক্ররে ভনউরমোভন়েোও হরত 
পোর�।

ব়েস্ক ব্যভতি�ো এবং েীঘ্শস্ো়েী অসুস্তো়ে আক্রোন্ত ব্যভতিরে� 
ভবররষত ঝঁুভক কবভর থোরক। কবভর�ভোগ কক্ররে, লক্ণগুভল ভরশুরে� 
মরধ্য ভবররষভোরব কম কেখো �ো়ে।

এই মুহুরত্শ , মরন ক�ো হ়ে ক� সংক্রমণ এবং উপসরগ্শ� সূরেপোরত� 
মরধ্য ১৪ ভেন প�্শন্ত অভতবোভহত হরত পোর�।

ককবলমোরে ল্যোবর�রভ� কররটি� মোধ্যরমই ভনভচিত হও়েো �োরব ককোরনো 
ব্যভতি কর�োনোভোই�োস দ্ো�ো আক্রোন্ত হর়েরে ভকনো।

আনি নক কদরািাভাইরাস  
আক্ান্ত রদযনি?
�ভে আপভন ককোরনো ভবপেজনক স্োন কথরক আসরেন,�ভে আপভন 
লক্্য কর�ন ক� আপনো� মরধ্য ক�োরগ� লক্ণগুভল �র়েরে, বো আপভন 
এমন ককোরনো ব্যভতি� সংস্পরর্শ এরসভেরলন �ো� মরধ্য কনোরভল 
কর�োনোভোই�োস ভনভচিত ভোরব ধ�ো পর়িরে -

❚  �ভে আপনো� লক্ণগুভল থোরক তরব আপনো� ডোতিোর�� সোরথ 
ক�োগোর�োগ ক�ুন। �ভে ভতভন উপলব্ধ নো থোরকন তোহরল অন-কল 
কমভডক্যোল পভ�রষবো� সোরথ ক�োগোর�োগ ক�ো� জন্য ১১৬, ১১৭ 
ডো়েোল ক�ুন। 
জ�ু�ী পভ�ভস্ভতরত, ে়েো কর� ১১২ কল ক�ুন।

❚  �ভে আপনো� ককোনও সংক্রোভমত ব্যভতি� সোরথ ক�োগোর�োগ হ়ে ভকন্তু 
আপনো� ককোন লক্ণ কনই অথবো �ভে আপভন ককোন ভবপেজনক 
অঞ্চল কথরক ভের� এরস থোরকন তরব ে়েো কর� আপনো� স্োনী়ে 
জনস্োস্্য কতৃ্শ পক্রক অবভহত ক�ুন (Gesundheitsamt)*. 

❚  আপনো� �ভে উচ্চ �তিিোপ, ডো়েোরবটিস, হৃের�োগ বো েীঘ্শভেন ধর� 
শ্োসতরন্ত্র� ক�োগ থোরক আপনো� ডোতিো�রক তো জোনোন। আপনো� 
�ভে এমন ককোনও ক�োগ থোরক বো এমন ককোনও ভিভকৎসো িলরে 
�োরত র�ীর�� ক�োগ প্রভতর�োধ ক্মতো হ্োস পো়ে, তোও আপনো� 
ডোতিো�রক জোনোন।

❚  আপভন �োরত অন্য কোউরক সংক্রোভমত নো কর�ন তো� জন্য কোরে� 
সোরথ ক�োগোর�োগ ক�রবন এবং ভক ভক সোবধোনতো অবলম্বন ক�রবন 
তো অনুসন্োন ক�ুন।

❚  অ্যোপর়েন্রমন্ নো কর� ে়েো কর� আপনো� ডোতিোর�� কোরে �োরবন 
নো। এইভোরব আপভন ভনরজরক এবং অন্যরে� �ক্ো ক�রত পো�রবন ! 

❚  অন্য মোনুরষ� সোরথ অপ্রর়েোজনী়ে ক�োগোর�োগ এভ়ির়ে িলুন এবং 
�থোসম্ভব বোভ়িরত থোকুন।

এই দরাদের নক দকাি টিকা আদি?
নরভল কর�োনোভোই�োরস� ভব�ুরধে এখনও ককোনও টিকো কনই। এই 
টিকো উপলব্ধ ক�ো� জন্য সব্শোত্মক কিষ্টো ক�ো হরছে।

অিথ্যািথ্য টিকা সারাযথ্য কদর? 
অন্যোন্য শ্োসজভনত ক�োরগ� ভব�ুরধে টিকো কর�োনোভোই�োরস� কথরক 
�ক্ো কর� নো।

তরব তো�ো অন্যোন্য শ্োসতরন্ত্র� সংক্রমণ (ইনফু্র়েঞ্ো, ভনউরমোকক্োল 
ভনউরমোভন়েো) প্রভতর�োধ ক�রত পোর� এবং ডোবল সংক্রমণ এ়িোরত 
সহো়েতো কর�।

আিোনিকৃত পরথ্যগুনল নক সংক্ািক?
পণ্য, ভিঠিপরে বো লরবহ� কথরক এখনও প�্শন্ত ককোনও ঝঁুভক জোনো 
�ো়েনো। অসসু্ ব্যভতিরে� আররপোরর� ভজভনসগুভল অবর্যই 
পভ�ষ্ো� �োখরত হরব।

দেস িাস্ক (িুখ এবং িাক ঢাকা)  
পরা নক প্রদযােি? 
সসু্ মোনুষ মুখ এবং নোক ঢোকো মোস্ক প়িরলই সংক্রমরণ� ঝঁুভক করম 
�োরব এমন প�্শোতি প্রমোণ এখনও কনই। স�ুক্োমূলক ভবভধগুভল পোলন 
ক�ো আ�ও কবভর গু�ুত্বপূণ্শ ভবররষত কোভর এবং হঁোভি এবং হোত 
কধো়েো� কক্ররে । �ো�ো আক্রোন্ত, তো�ো অন্যরক সংক্রোভমত হও়েো� 
ঝঁুভক কমোরত মুখ এবং নোক ঢোকো মোস্ক ব্যবহো� ক�রত পোর�ন।

অরনক সম়ে সংক্রোভমত কলোরকরে� লক্ণ নো থোকরলও অন্যরক 
ভোই�োস সংক্রোভমত ক�রত পোর�। এমন পভ�ভস্ভত �র়েরে ক�খোরন 
প্রস্োভবত ১.৫ ভমরো� সোমোভজক ে�ূত্ব বজো়ে �োখো �ো়ে নো। এই কক্ররে, 
ইরপ্োভোইজড কেস মোস্কগুভল প�রল সো�স-কভভ-২ এ� ভবস্ো� 
ভন়েন্ত্রণ ক�রত সহো়েতো ক�রত পোর�।

গু�ুত্বপূণ্শ: কেস মোস্কগুভল অবর্যই ভোল ভের ক�রত হরব এবং �খন 
কসগুভল সঁ্যোতরসঁরত হর়ে উঠরব তখন অবর্যই তো পভ�বত্শ ন ক�ো 
উভিত। সঁ্যোতসঁ্যোরত মুরখোর ভোই�োরস� েভ়ির়ে প়িোরত বোধো ভেরত 
পোর� নো।

*  আপভন আপনো� স্োনী়ে জনস্োস্্য কতৃ্শ পক্ খুরঁজ কপরত 
পোর�ন ভনম্নভলভখত ভলঙ্কটি কত  
www.rki.de/mein-gesundheitsamt 

�ভে আপনো� লক্ণগুভল থোরক তরব আপনো� ডোতিোর�� সোরথ 
ক�োগোর�োগ ক�ুন। �ভে অনুপলব্ধ থোরক তরব অন-কল পভ�রষ-
বোটিরত ক�োগোর�োগ ক�ুন। এটিরত সম্পক্শ  ক�ো� জন্য ১১৬ 
১১৭ নম্বর� ডো়েোল ক�ুন, �ো সমগ্র জোম্শোভন জরু়ি এমনভক 
�োভরেরবলো, সতিোহোরন্ত এবং েুটি� ভেনগুভলরতও উপলব্ধ।



েীবারুিািক বথ্যবরার করা নক  
প্রদযােিীয? 
ভন়েভমত এবং সম্পূণ্শভোরব হোত কধো়েো সোধো�ণত সংক্রমরণ� ভব�ুরধে 
কো�্শক� সু�ক্ো প্রেোন কর�। আপনো� আররপোরর� ব্যভতি�ো �ভে 
সংক্রমরণ� জন্য ভবররষভোরব সংরবেনরীল হ়ে তোহরল হোত 
কধোও়েো� ভবষ়েটি ভবররষভোরব সু�ক্ো প্রেোন ক�রত পোর�।

ভাে করা আবাসদির দষিদরে আিাদের নক 
নক নবষদয সতক্হ  থাকা উনচত?
আপভন ভক ভবপেজনক অঞ্চল কথরক এরসরেন, আপভন ভক আপনো� 
মরধ্য লক্ণগুভল অনুভব ক�রেন, বো ককোনও ব্যভতি� সোরথ আপনো� 
ক�োগোর�োগ হর়েরে ভ�ভন নরভল কর�োনভোই�োস আক্রোন্ত বরল ভনভচিত 
হর়েরেন? �ভে আপভন একটি ভোগ ক�ো আবোসরন থোরকন তরব 
পভ�িোলনো সভমভতরক বো সোমোভজক পভ�রষবোগুভলরক অবগত ক�ুন। 
এেো়িোও আপনো� সু্কল, ভোষো� সু্কল, ক�খোরন আপভন প্রভরক্ণ 
ভনরছেন বো ককোথো়ে কোজ ক�রেন ইত্যোভে কত অবগত ক�ুন।।

কখি দকাযারািটাইি (পৃথকীকরর)  
বথ্যবস্া প্রদযােিীয?
আপনো� �ভে কর�োনোভোই�োস সংক্রমণ হও়েো� ভবষ়েটি ভনভচিত 
হর়ে থোরক।

সংক্রোভমত কো�ও সোরথ �ভে আপনো� ঘভনষ্ঠ ক�োগোর�োগ হ়ে।

�ভে ভবররষ কতৃ্শ পক্ আপনোরক আলোেো কর� �োখো� ভনরে্শ র কে়ে।

দকাযারািটাইি (পৃথকীকরর)  
কতনেি করার প্রদযােি?
�ভে অসসু্তো হোলকো হ়ে তরব বত্শ মোরন কবভর�ভোগ কক্ররে কক্ররে 
ককো়েো�োনরোইন েইু সতিোহ িলরব। এই সম়ে আপনোরক অবর্যই 
বোভ়িরত থোকরত হরব। এটি অসুস্ ব্যভতি� সোরথ ঘভনষ্ঠ ক�োগোর�োরগ 
থোকো ব্যভতিরে� কক্ররেও প্রর�োজ্য।

ে'ুসতিোরহ নরভল কর�োনোভোই�োস এসএআ�এস-ককোভভ -২ � 
সংক্রমরণ� সম্ভোব্য সম়ে কথরক শু�ু কর� অসুরখ� লক্ণ কেখো 
কেও়েো বো গলো� কসো়েোব প�ীক্ো়ে ভোই�োরস� উপভস্ভত ভনভচিত 
হও়েো� সরঙ্গও ভমরল �ো়ে। �ভে ককো়েো�োনরোইন আর�োভপত হ়ে, কস 
কক্ররে স্োস্্য কতৃ্শ পক্ দ্ো�ো অবভহত ক�ো হরব আপনোরক ভক ভক 
ক�রত হরব, উেোহ�ণস্�ূপ, �ভে আপনো� উপসগ্শ কেখো কে়ে তোহরল 
ভক ক�রত হরব। ক�মন আপনো� র�ীর�� তোপমোরেো প�ীক্ো ক�ো 
ে�কো� ভকনো, বো কখন ককো়েো�োনরোইন তুরল কনও়েো হরব ইত্যোভে।

বান়িদত দকাযারান্াইিড থাকা  
অবস্ায আিার কী িদি রাখা উনচত?
❚  আপনো� পভ�বোর�� অরন্য� সোরথ ঘভনষ্ঠ ক�োগোর�োগ এভ়ির়ে িলুন।

❚  পভ�বোর�� সেস্য, পভ�ভিতজন বো বনু্রে� বোজো� ক�ো ও 
ককনোকোরো়ে সহো়েতো� জন্য অনুর�োধ ক�ুন, এবং কসটি আপনো� 
ে�জো� বোইর� ক�রখ ভেরত বলুন।

❚  ভন়েভমত আপনো� অ্যোপোর্শরমন্ বো বোভ়িটিরত বোতোস িলোিল 
ক�ো� ভবষ়েটি ভনভচিত ক�ুন।

❚  কোরোলোভ� (েুভ�, িোমি), কক্রোকোভ� (বোসনপরে) এবং ব্যভতিগত র�ী� 
ও স্োস্্য ভবষ়েক ভজভনসপরে পভ�বোর�� অন্যোন্য সেস্য বো 
পভ�বোর�� বোভসদেোরে� সোরথ ভোগ ক�ো উভিত ন়ে। বোসন এবং 
থোলো বোসন ভন়েভমত এবং ভোল ধরু়ে ভনরত হরব। এটি কপোরোরক� 
কক্ররেও প্রর�োজ্য।

❚  জ�ুভ�ভভভতিরত আপনো� ঔষধপরে বো ভিভকৎসো� প্রর়েোজন হরল 
পোভ�বোভ�ক ডোতিো� বো ভবররষজ্ঞ ডোতিোর�� সরঙ্গ ক�োগোর�োগ 
ক�ুন।

❚  আপনো� কোভর, সরেদি, নোক ভের়ে জলো ঝ�ো নোক, শ্োসকষ্ট বো জ্ব� 
হরল আপনো� ডোতিো�রক অবভহত ক�ুন। 

❚  আপনো� বোচ্চোরে� কেখোররোনো ক�রত �ভে সোহোর�্য� প্রর়েোজন হ়ে 
তরব স্োনী়ে সোমোভজক সহো়েতো পভ�রষবো়ে ক�োগোর�োগ ক�ুন।



আনি আরও তথথ্য দকাথায দপদত পানর?
আপনো� স্োনী়ে জনস্োস্্য কতৃ্শ পক্ (Gesundheitsamt) তথ্য এবং 
সহো়েতো তথ্য এবং সহো়েতো প্রেোন কর�। আপভন আপনো� স্োনী়ে 
জনস্োস্্য কতৃ্শ পরক্� করভলরেোন নম্ব�টি এখোরন কপরত পোর�ন: 
www.rki.de/mein-gesundheitsamt

কেডোর�ল স্োস্্য মন্ত্রক (BMG)  
নরভল কর�োনোভোই�োস সম্পরক্শ  ককন্দী়েভোরব তথ্য স�ব�োহ কর�: 
www.zusammengegencorona.de

নোগভ�ক পভ�রষবো লোইন:  
030 346 465 100 (০৩০ ৩৪৬ ৪৬৫ ১০০)

বভধ�রে� জন্য উপরেরোবলী:  
030 340 60 66-07 (০৩০ ৩৪০ ৬০ ৬৬-০৭) 
info.deaf@bmg.bund.de 
info.gehoerlos@bmg.bund.de

প্রতীকী ভোষো়ে তথ্য ভিরে 
www.gebaerdentelefon.de/bmg

ক�োরবর্শ কখ ইনস্টিটিউর (Robert-Koch-Institut)  
নরভল কর�োনোভোই�োস সম্পরক্শ  তো� ওর়েবসোইরর তথ্য স�ব�োহ 
কর�: 
www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

স্োস্্য ভরক্ো� জন্য কেডোর�ল কসন্ো� (BZgA)  
নরভল কর�োনোভোই�োস সম্পরক্শ  প্রো়েরই ভজজ্ঞোভসত প্ররনে� উতি� 
সংকলন কর�রে 
www.infektionsschutz.de

�োষ্ট্র মন্ত্রক এবং কেডোর�ল কভমরনো� অভভবোসন, র�ণোথমী এবং 
একরেীক�রণ� জন্য ১৮ টি প�্শন্ত ভোষো়ে তথ্য স�ব�োহ কর�।
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus

ভবরের ভবষ়েক অভেস 
ক্ভতগ্রস্ অঞ্চরল ভ্রমণকো�ীরে� জন্য সু�ক্ো সম্পরকদিত তথ্য 
স�ব�োহ কর�:  
www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit

ভবশ্ স্োস্্য সংস্ো (WHO)  
ভবশ্ব্যোপী পভ�ভস্ভত সম্পরকদিত তথ্য স�ব�োহ কর�: 
www.who.int

দ্ারা প্রকাশিত:
Ethno-Medizinisches Zentrum e. V. 
E-Mail: we@covid-alliance.net

www.covid-information.org

corona-ethnomed.sprachwahl.info-data.info

www.mimi-gesundheit.de

www.mimi-gegen-gewalt.de

www.mimi.bayern

www.globalshapersmunich.org

সরূে: ভবএমভজ, আ�রকআই, ভবরজভডভজএ
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