
 

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। 

 

COVID-19 - মাল্টায় নতুন ননয়ম 

িূত্র: মাল্টা িরকার 

২০২০ অথ্টাবর 

 

 

সমস্ত পাবনিক স্পেসগুনিতত বান়ির অভ্যন্ততর এবং বাইতর মুত াশ(মাস্ক) বাধ্যতামূিক। 

 

যে যকানও বেসি তার আবাথ্ির বাইথ্র, অভেন্তরীণ জায়গায় এবং বাইথ্রর সদথ্ক োওয়ার িময়, যকানও সচসকত্িা বা কাপথ়্ের 

মুথ্ াশ বা বেসির নাক, মু  এবং সচবুকটি যেথ্ক রা থ্ত পথ্রন। 

যমসিথ্কল বা কাপথ়্ের মুথ্ াশ বা সভিারগুসলর বািেতামূলক বেবহার বেসিগত বাস়ে বা বেসিগত োনবাহথ্নর যেথ্ত্র প্রথ্োজে হথ্ব 

না। 

 

২৪ অতটাবর শননবার স্পেতক, স্পে স্পকানও কাউতক মুত াশ পরা অবস্থায় না পাওয়া স্পেতি তাতক ১০০ ইউতরা জনরমানা 

নিতত হতব। 

 

ননম্ননিন ত স্পিাতকতির মুত াশ(মাস্ক) পরা ছা়ি: 

 

• সতন বেথ্রর কম বয়িী সশশু 

• গুরুতর জ্ঞানীয়, শারীসরক, মানসিক বা শ্বািকষ্টজসনত বেসিরা োথ্দর যকানও মুথ্ াশ িহে করথ্ত অিুসবিা হয়, 

লাইথ্িন্সপ্রাপ্ত সচসকত্িক দ্বারা প্রতেসয়ত সহিাথ্ব। এই জাতীয় বেসিরা িববদা প্রািসিক সচসকত্িা প্রশংিাপত্র বহন কথ্র 

তাথ্দর মুথ্ াশ পরথ্ত ো়ে যদয়। 

 

ননম্ননিন ত পনরনস্থনততত মুত াশ সামনয়ক অপসারণ অনুতমানিত: 

 

• সশশুরা সকন্ডারগাথ্টব থ্ন প়োশুনা কথ্র, ক্লািরুথ্ম যাকাকালীন 

• উচ্চ তীব্রতা শারীসরক সিয়াকলাপ 

• কযা বলার িময় বা যোগাথ্োথ্গর জনে য াোঁ ট প়োর উপর সনভব র কথ্র এমন যকানও বেসিথ্ক িহায়তা প্রদান করার িময় 

• িরকারী জনিমথ্ে বিৃতা যদওয়ার িময়, বেসিথ্দর মথ্িে কমপথ্ে দুই সমটার দদসহক দূরত্ব বজায় যাথ্ক। তথ্ব সু্কল বা 

সবশ্বসবদোলথ্য় পা ে িরবরাহথ্ক িরকারী জনিািারণ বথ্ল মথ্ন করা হয় না। 



 

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। 

 

• যরথ্্াোঁ রা বা প্রসতষ্ঠাথ্ন বথ্ি  াবার  াওয়ার িময় যে াথ্ন  াবার যদওয়া হয়, তথ্ব  াওয়া বা বথ্ি না যাকার িময় অবশেই 

একটি মুথ্ াশ পরা উসচত 

• মুথ্ র বা সচসকত্িা করার জনে 

• ওষুি  াওয়া 

• িনািকরথ্ণর উথ্েথ্শে, যেমন সবমানবন্দথ্র কমীথ্দর আপনার মু  যদ াথ্ত 

• আপনার বেসিগত গাস়েথ্ত গাস়ে চালাথ্নার িময় 

 

িকল বেসির জনে এ ন যেি মাস্ক বা সভির পরা আইনত বািেতামূলক ে নই তারা বািা যেথ়্ে চথ্ল োয়, উপথ্রর সববরথ্ণ বসণবত 

সহিাথ্ব অবোহসত না সদথ্ল। যে াথ্ন িহে করা হয়, যি াথ্ন সচসকত্িা বা কাপথ়্ের মুথ্ াশ (বা একটি মুথ্ াথ্শর িাথ্য সভির িহ) 

একাই সভিাথ্রর কাথ্ে অগ্রাসিকার যদওয়া হয়। তাথ্দর কমীথ্দর জনে উপেুি মুথ্ াশ এবং / বা সভিার িরবরাহ এবং এটি নাক, মু  

এবং সচবুথ্ক উপেুি পদ্ধসতথ্ত পসরিান করা হথ্য়থ্ে সকনা তা সনসিত করা মাসলকথ্দর দাসয়ত্ব। 

 

উপথ্রাি আইনী প্রথ্য়াজনীয়তা ো়োও এবং COVID-19 এর প্রিারণ হ্রাথ্ি মুথ্ াথ্শর কােবকাসরতার চলমান প্রমাথ্ণর েলস্বরূপ, 

জনস্বাস্থ্ে কতৃব পেও দৃেভাথ্ব িুপাসরশ কথ্র যে আপসন বেসিগত বা়েীথ্ত বা বেসিগত োনবাহনগুসলথ্ত মুথ্ র আবরণ পথ্রন ে ন 

আপসন সনথ্জর পসরবাথ্রর অংশ না এমন বেসিথ্দর িংথ্গ যাথ্কন, েসদও এটি বািেতামূলক প্রথ্য়াজনীয়তা নয়। 

 

 

 

  


