পরিবারিি সদস্য ও বন্ধু-বান্ধরবি সারে য াগার াগ িক্ষা সংক্রান্ত পিামর্:শ
•

পরিবারিি সদস্য ও বন্ধু-বান্ধবকে নিয়নিত েল েরুি, নবকেষ েকে তাো বা আপনি যনদ এোেী বসবাস েকে থাকেি।

•

জরুনে পনেনিনতকত যযাগাকযাকগে জি্য নিেটতি আত্মীয়/ ঘনিষ্ট পানেবানেে সদস্য বা বন্ধুকদে এেটট নলনিত তানলো
ততনে েরুি।
তাারেি নাম, ফ ান নম্বি ও ঠিকানাসমূহ অন্তর্ভু ক্ত করুন।
আপনাি জরুরি ফ াগার ারগি তারিকাটি আপনাি মারনব্
যাগ বা পরকট-ব্
যারগ িাখভন।

•

আপনাি নিেটতি আত্মীয়/ জরুনে যযাগাকযাকগে ব্যক্তি যযি আপিাে বততিাি য াি িম্বে এবং বাসাে টিোিা জাকি
তা নিক্তিত েরুি।

•

আপনি আপিাে পানেবানেে সদস্যকদে োছ যথকে অকিে দূকে থােকল যসকেকে তাকদে প্রনতকবেীকদে বা আপিাে
আত্মীয়কদে সাকথ যযাগাকযাগ েকয়কছ এিি োকো তথ্য নিকজে োকছ োিুি।

•

অি্যাি্য পানেবানেে সদস্যকদে য াি িম্বেগুকলা নলকি োিুি এবং আপিাে যছকলকিকয়কদেকে নদি যাকত আপনি
অসুি হকয় পড়কল যছকলকিকয়ো তাকদে সাকথ যযাগাকযাগ েেকত পাকে।

•

আপনি অসুি হকয় পড়কল এবং হাসপাতাকল যাওয়াে দেোে হকল আপিাে য াি এবং চাজতাে সাকথ যিওয়াে েথা
িকি োিকবি।

•

অি্যাি্যকদেকেও এই পোিেগুকলা
ত
জািাি!

অন্যান্য সহায়ক পরামর্শ সমূহ:
•

আপরন ফেসরিপশন অিুযায়ী যোকিা ওষুধ গ্রহণ েকে থােকল যস সম্পনেতত এবং যোকিা এলাক্তজ ত থােকল তাে নবস্তানেত
তথ্য যযি সহকজই পাওয়া যায় তা নিক্তিত েরুি, যযিি আপিাে জরুনে যযাগাকযাকগে তানলোয় যসগুকলা উকেি
েকে োিকত পাকেি।

•

আপনি যোনিড-১৯ এে োেকণ গুরুতে অসুি হকয় পড়কল আপিাে ইচ্ছাে নবষকয় নিেটতি আত্মীয় / জরুনে
যযাগাকযাকগে ব্যক্তিকদে সাকথ আকলাচিা েকেকছি নে?
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জরুনে যযাগাকযাকগে োডত
•
•
•

অসুস্থ হরে এবং য াগার াগ কিরে অক্ষম হরে পড়রে আপরি হেরো চাইরে পারিি য স্বাস্থ্যকমীিা ো কাউরক
জািাক।
রিরব শধাে এই জরুরি য াগার ারগি কার্শটি ব্যবহাি করুি এবং কার্শটি আপিাি মারিব্যাগ বা পরকি-ব্যারগ যিরে
রদি।
আপিাি এবং আপিাি রিকিেম আত্মীরেি (পরিবারিি যকারিা সদস্য, বন্ধু অেবা অি্য যকারিা রবশ্বস্ত ব্যক্তি র রি
োি েে্য এই কার্শটিরে উরেে কিাি এবং জরুরি পরিরস্থরেরে োি সারে য াগার ারগি অিুমরে রদরেরেি)
রবস্তারিে েে্য উরেে করুি। ঐ ব্যক্তিি যকারিা আইিগে বা অেনিরেক
শ
অরধকাি বা দারেত্ব যিই। আপিাি

•
•
•

জরুরি য াগার ারগি ব্যক্তিরদি মরধ্য যকউ ইংরিক্তজরে কো বেরে পািরে স্বাস্থ্যকমীরদি সারে য াগার াগ
সহজেি হে।
ফিমটি ইংরিক্তজরে পূিণ করুি ারে স্বাস্থ্যকমীিা েে্যগুরো পড়রে পারিি। আপরি ইংরিক্তজ রেেরে িা পািরে
যসরক্ষরে কাউরক সাহা য্ কিাি জি্য বেুি। পিবেী পৃষ্ঠাে কার্শটিি একটি অিুবারদে সংস্কিণ িরেরে।
আপরি এটি রিন্ট কিরে িা পািরে, এই েে্যগুরো একটি কাগরজ ইংরিক্তজরে রেরে যসটি আপিাি মারিব্যাগ বা
পরকি-ব্যারগ িােুি।
এটি আপিাি েে্য। এটি যির্ ক্ররসি কারে পাঠারবি িা।

ইংকেক্তজ সংস্কেণ
CUT

FOLD

Next of Kin / Emergency Contact
Name…….…………………………………...……..

Emergency Contact Card

Relationship to you………………………………

About you

(It can be family or a friend)

Name…………………………………………….….

Phone number…….…………………….….…….

Date of birth……………………………………….

Address..............................................................

Phone number.....…………………….……….….

……………………………………………………….

Address..............................................................

Language(s) spoken………………….………….

……………………………………………………….

If under 18 yrs, how old are they? …...……….

Language(s) spoken……….…………………….

Do they live in UK? (please circle) Yes

No

GP / Family doctor...……….…………………….
GP phone number………………………………..

If you have no next of kin, please write
“No contact”

FOLD

Additional Emergency Contact
Name…….…………………………………...….….

Have you discussed your wishes with your
Next of Kin/ Emergency Contacts, if you were
seriously ill due to COVID-19?

Relationship to you………………………………
(It can be family or a friend)

Phone number…….…………………….…….…..
Address..............................................................
……………………………………………………….
Language(s) spoken………………….………….
If under 18 yrs, how old are they?……...……..

Do they live in UK? (please circle) Yes

Bengali

No

Please keep this card
in your wallet or purse
redcross.org.uk/trace

জরুরি যযাগাকযাকগে োডত
•

অনুগ্রহ করর জরুরি য াগার াগ কারডশর ইংররজজ সংস্কররে আপনার উত্তরসমূহ প্রদান করুন।

অনভবারেত সংস্কিণ
ভাাঁজ করুন

কাটু ন

জনকটতম আত্মীয় / জরুরি য াগার ারগর ব্যজক্ত
নাম
আপনার সারথ সম্পকশ

জরুরি য াগার াগ কাডশ

(পাজরবাজরক সদস্য বা বন্ধু হরত পারর)

আপনার তথ্য

য ান নম্বর
ঠিকানা

নাম
জন্ম তাজরখ

য সকল ভাষায় কথা বলরত পারদর্ী

য ান নম্বর

১৮ বছররর কম হরল, তারদর বয়স কত?

ঠিকানা

তারা জক ইউ.যক.-যত বাস কররন?
(অনুগ্রহ করর বৃত্তাকার দাগ জদন)

য সকল ভাষায় কথা বলরত পারদর্ী

আপজন যকাজভড-১৯ এর কাররে গুরুতর অসুস্থ হরয়
পড়রল আপনার ইচ্ছার জবষরয় জনকটতম আত্মীয় /
জরুরি য াগার ারগর ব্যজক্তরদর সারথ আরলাচনা
করররছন জক?

জরুজর য াগার ারগর অজতজরক্ত তথ্য
নাম
আপনার সারথ সম্পকশ
(পাজরবাজরক সদস্য বা বন্ধু হরত পারর)

অনুগ্রহ করর এই কাডশটি আপনার মাজনব্যাগ
বা পরকট-ব্যারগ রাখুন

য ান নম্বর
ঠিকানা

redcross.org.uk/trace

য সকল ভাষায় কথা বলরত পারদর্ী
১৮ বছররর কম হরল, তারদর বয়স কত?
তারা জক ইউ.যক.-যত বাস কররন?
হযাাঁ

না

ভাাঁজ করুন

জজজপ’র য ান নম্বর

Bengali

না

আপনার যকারনা জনকটতম আত্মীয় না থাকরল অনুগ্রহ
করর জলখুন “য াগার ারগর যকউ যনই”

জজজপ / পাজরবাজরক ডাক্তার

(অনুগ্রহ করর বৃত্তাকার দাগ জদন)

হযাাঁ

