
 

ইউএনএইচসিআর মাল্টা এই তথ্যের আসিকাসরক উত্ি নয়।ইউএনএইচসিআর মাল্টা এই তযেটির অনুবাদ কথ্রথ্েন, এটি আপনার কাথ্ে যে 

ভাষা আপসন বুঝথ্ত চান তা আপনার কাথ্ে িহজলভে করথ্ত এবং এটি মাল্টায় শরণাযী এবং আশ্রয়-প্রাযীথ্দর যশয়ার  কথ্র যনওয়ার জনে। 

 

গুরুত্বপূর্ণ ন োটিশ 

িূত্র: মাল্টা িরকার 

 

নেখোন  নেস মোস্ক ব্যব্হোর করনব্  

 

২০২০ িাথ্লর ৮ ই আগস্ট পেযন্ত একজনথ্ক অবশেই িবযদা একটি অথ্রাপচার বা কাপথ়্ের মুথ্ াশ পরথ্ত হথ্ব: 

• যদাকান সভতথ্র;  

• গণপসরবহন বেবহার করার িময়; 

• মাল্টা এবং যগাথ্জার মিে সদথ্য় সেরকীওয়া এবং ইথ্মরার টাসমযনাল িহ; 

• মাল্টা আন্তজয াসতক সবমানবন্দথ্রর টাসমযনাল ভবথ্নর মথ্িে। 

 

উপথ্র উসিস ত সহিাথ্ব যে যকানও বেসি শলে সচসকত্িা বা কাপথ়্ের মুথ্ াশ পথ্রন না, সতসন €100 ডলোর জররমো োর 

জনে দায়ী। 

 

উদাহরণস্বরূপ ে ন অপরাি স্বীকৃত হয় এবং সবচার কসমশনাথ্রর কােযক্রম শুরুর আথ্গ জসরমানা প্রদান করা হয়, ত ন 

অপরািীথ্ক € ১০০ ইউথ্রার পসরবথ্তয  € 50 ইউথ্রা সদথ্ত হথ্ব। 

 

 

নেস মোস্কগুরলর ব্োধ্যতোমূলক ব্যব্হোনরর ব্ধ্ণ  

 

২০২০ িাথ্লর ১৯ আগস্ট, িকাল 0 ৮:00 (িকাল ৮) যযথ্ক, অবশেই বািেতামূলকভাথ্ব সমস্ত আব্দ্ধ (অন্দর) সব্ণজ ী  

স্থো গুরলনত একটি মুনখোশ পরনত হনব্। 

 

যেি মাস্কগুসলর বেবহার িামাসজক দূরত্ব এবং সনয়সমত হাত যিায়ার সবকল্প নয় তথ্ব যেি মাস্ক পসরিান করা COVID-19 

িংক্রমণ হওয়ার ঝুুঁ সক হ্রাি কথ্র। 

 

১৯ ই আগস্ট ২০২০, িকাল 0৮:00 (িকাল ৮ টা) নেনক, নকো ও সরকোরী এলোকোয় ব্ো জ সোধ্োরনর্র কোনে 

অযোনেসনেোগ্য এম  একটি অঞ্চনল 15 জন রও নব্রশ নলোনকর গ্রুপ সমোনব্শ র রিদ্ধ। 

১৫ জথ্নরও কম যলাথ্কর জমাথ্য়থ্তর যেথ্ত্র, যে াথ্ন িামাসজক দূরত্ব বজায় রা া কঠিন হথ্ত পাথ্র, যি াথ্ন মুথ্ াশ পরা 

পরামশয যদওয়া হয়। 

কাউথ্ক (উদাাঃ প্রসতথ্বশী) কারও বেসিগত গা়েীথ্ত সলেট যদওয়ার িময় যেি মাস্ক পরার পরামশয যদওয়া হয়। 
 



 

ইউএনএইচসিআর মাল্টা এই তথ্যের আসিকাসরক উত্ি নয়।ইউএনএইচসিআর মাল্টা এই তযেটির অনুবাদ কথ্রথ্েন, এটি আপনার কাথ্ে যে 

ভাষা আপসন বুঝথ্ত চান তা আপনার কাথ্ে িহজলভে করথ্ত এবং এটি মাল্টায় শরণাযী এবং আশ্রয়-প্রাযীথ্দর যশয়ার  কথ্র যনওয়ার জনে। 

 

মুনখোশ লোগ্োন োর সময়: 

 

• সনসিত করুন যে মুথ্ াশটি আপনার মুথ্ র পুথ্রা অংশটি যেথ্ক যরথ্ থ্ে যে ান যযথ্ক নাকটি আপনার সচবুথ্কর নীথ্চ 

শুরু হয় এবং আপসন এটি আপনার মুথ্ র সবরুথ্ে শি কথ্র যরথ্ থ্েন; 

• মুথ্ াশ লাগাথ্না বা অপিারথ্ণর আথ্গ আপনার হাত িাবান ও জল সদথ্য় বা অোলথ্কাহল িোসনটাইজার সদথ্য় িুথ্য় 

যেলুন; 

• পথ্র োওয়ার পথ্র ক নও আপনার মু  বা মুথ্ াশ স্পশয করথ্বন না; 

• মুথ্ াশটি অপিারণ করার িময়, যলইি যে াথ্ন রথ্য়থ্ে তার সপেন যযথ্ক িসরথ্য় শুরু করুন, এবং িামথ্ন যযথ্ক 

ক নই নয়; 

• আপসন যে মুথ্ াশটি পথ্রথ্েন তা েসদ এককভাথ্ব বেবহার হয় তথ্ব সনরাপথ্দ তা সনষ্পসি করথ্ত ভুলথ্বন না; 

• েসদ আপনার মুথ্ াশটি বহু বেবহার হয় তথ্ব প্রসতটি সেটারথ্জন্ট বেবহার কথ্র এবং 60 সেসি যিলসিয়াি তাপমাত্রায় 

এটি বেবহাথ্রর িাথ্য িাথ্যই িুথ্য় যেলুন। 

 

 

নকউ কীভোনব্ র রোপনে একটি ব্যব্হৃত কোপন়ের মুনখোশ সররনয় নেলনব্? 

 

• আপনার মাযা সনচু করুন 

• যপেন যযথ্ক মুথ্ াশ িরান (মুথ্ াথ্শর িামথ্ন স্পশয করথ্বন না); 

• মুথ্ াশ এবং বোগ উভয়ই িুথ্য় না পারা পেযন্ত, যকানও েোসিক বোথ্গ সনরাপথ্দ িংরেণ করুন; 

• িাবান এবং চলমান জল বা অোলথ্কাহল সভসিক হাত ঘষা সদথ্য় হাত পসরষ্কার করুন; 

• আপনার মুথ্ র মুথ্ াশটি িসরথ্য় যদওয়ার িময় আপনার যচা , নাক বা মু  স্পশয করথ্বন না, 

• অপিারথ্ণর িাথ্য িাথ্য িাবান এবং জল বা অোলথ্কাহল ঘষা সদথ্য় আপনার হাত পসরষ্কার করুন 

 

আমোনের মুনখোশ পরনত হনব্ েোনত আমরো ভোইরোসটি উপলরি  ো কনরই সংক্রমর্  ো করর। আপ োর মুনখোশ 

পরো অ যনের এব্ং অ যনেরনক মোস্ক পরো আপ োনক সুররিত কনর। 

 

আরও তথ্যের জনে এবং আপথ্েট যদ ুন  www.health.gov.mt  

  

http://www.health.gov.mt/

