লিফলিটটট মল োল োগ
সহকোলে পড়ু ল লেলক এবং
অ যলেে েক্ষো করু

অ ়ুগ্রহপূবক
ব কি করু
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আপনার ভ্রমণ ট্রিপট্রি ররপপািট করুন এবং
যরি ককানও আক্রান্ত ক াপকর সাপে আপনার
ককানও কযাগাপযাগ হপ়েপে বপ মপন হ়ে
তা ও ররপপািট করুন।
এসব রবষপ়ে আপরা তেয কপপত আমাপির সাইি ট্রি
রিরসি করুন আমাপির সাপে কযাগাপযাগ করুন।
https://pt-pt.facebook.com/ACMigracoes/

কলেো োভোইেোস (COVID-19)
যরি আপরন ককানও ক্ষরতগ্রস্থ অঞ্চ কেপক রিপর
আপসন, অেবা যরি আপনার ককানও সংক্রারমত বযক্তির
সাপে কযাগাপযাগ হপ়ে োপক ,রযরন কপরানা িাইরাস
( ককারিি -১৯ ) এ আক্রোন্ত এখ তলব ,অবশ্যই
আগোমী ১৪ লেল ে ে য সোবধো তো অবিম্ব
করু ।

অ যো য লিোলকলেে
সোলে ল োগোল োগ
করু
আপ োে শ্েীলেে
তোপমোত্রো 2 লে একটট
লে মোপ়ু এবং
ল বন্ধভুক্ত করু
যরি আপরন রনম্নর রিত ক্ষণগুর র ককানও রবকাশ
কলে তলব এসএ এস 24-এ কযাগাপযাগ করুন:

ল লেলক এবং অ যলেে েক্ষো
করু

খ আপ োে ম়ুলখে উপে ঝুঁ়ু ক়ুল
বো ল ুঁ ক়ু এবং আপ োে পূববতী
ব
বো
স্পশ্ক
ব ৃ ত লপপোলেে সোলে লবন্দ়ুলত
লব যোলস তোত্ক্ষলেকভোলব স্থো
ল ওযো উলিত

খ়ুব সহলেই আপ োে হোত ধ়ুলয ল
েি এবং েি লেলয বো একটট
আিলকোহি লভলিক সমোধো
বযবহোে করু
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