
 

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 এর সংক্রমণের বিরুণে লড়াই কর়ার নতুন পদণেপ 
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মাচচ  2021 

 

 এই িযিস্থ়াগুবল 2021 স়াণলর 11 ম়ার্চ  থেণক ক়ার্চকর হণ়েণে এিং 11 এবিল 2021 পর্চন্ত ক়ার্চকর ে়াকণি: 

 

• খুচরা এবং সবউটি যিলুনগুসলর মথ্তা অপ্রথ্য়াজনীয় যদাকান এবং পসরথ্ষবাসদর বন্ধকরণ 

• িমস্ত িংগঠিত যখলািুলা স্থসগত করা হয়, তথ্ব হাাঁ টার বা যদৌড়াথ্নার মথ্তা বসহরঙ্গন অনুশীলন অনুথ্মাসদত। 

• সজম বন্ধ 

• সিথ্নমা, সযথ্য়টার এবং োদুঘর বন্ধ 

• সববাহ বা িমীয় সিয়াকলাপ, গণ বা অনোনে িমীয় িমাথ্বশগুসল স্থসগত করা হয়। 

• বড় কমচ িূসচ স্থসগত করা হয়। যে যকানও বড় ইথ্ভথ্ের আথ্য়াজন করথ্ত সগথ্য় িরা পড়থ্ল তাথ্ক € 6,000 জসরমানা 

করা হথ্ব 

• যহাথ্টল, যরথ্স্তাাঁ রা এবং অনোনে িুথ্োগ-িুসবিা বন্ধ রথ্য়থ্ে। যহাথ্টলগুসলথ্ত যকবল রুম-িাসভচ থ্ির অনুমসত রথ্য়থ্ে। 

• ভ্রমথ্ণর কাজ বা আপনার আবািস্থল বা িম্পসির জায়গায় যপৌাঁোথ্না অবসি গথ্জা ভ্রমণ অ-বাসিন্দাথ্দর জনে সনসষদ্ধ। 

• প়ািবলক থেণস, একটি গ্রুণপ সিচ়াবিক 4 জনণক একবিত হও়ে়ার অনুমবত থদও়ে়া হ়ে। 

• সু্কলগুসল 15 ই মাচচ  যযথ্ক ইস্টার েুটির যশথ্ষ (11 এসপ্রল) অবসি বন্ধ রথ্য়থ্ে। িমস্ত পাঠ অনলাইথ্ন চলথ্ে। 

• সশশু েত্ন যকন্দ্র 15 ই মাচচ  যযথ্ক 11 এসপ্রল বন্ধ রথ্য়থ্ে। 

• 17 ই মার্চ  থেকে থেবলমাত্র দুটি পৃেে পরিবাকি বসবাসোিী বযরিকেি এেটি বযরিগত বাসভবকেি রভতকি 

এেরত্রত হওযাি অেুমরত থেওযা হকযকে। একটি পরিবারিি অর্থ এমন পরিবাি হরে পারি যািা একই বাসভবরন 

একসারর্ র্ারক বা যয পরিবািগুরি নয় োিা একই বাসায় র্ারক  এই রবরি িঙ্ঘন কিরি যয কাউরক খ ুঁরে পাওয়া যেরি 

োরক 100 ইউরিা েরিমানা কিা যারব। যরি অপিাি স্বীকৃে হয় এবং আিািরেি কাযথক্রম শুরুি আরে েরিমানা প্রিান 

কিা হয়, েরব প্ররযােয েরিমানা হ্রাস কিা হরব  50 ইউরিা 

• বড় সবথ্য়র উদোপন সনসষদ্ধ করা হয়। সবদেমান COVID-19 টি পদথ্েপ সনথ্য় সিউনাথ্রলগুসল এসগথ্য় যেথ্ত পাথ্র। 

• 2021 িাথ্লর 13 ই মাচচ  যযথ্ক িমস্ত অ-জরুসর-যমসিথ্কল িাজচ াসর স্থসগত করা হথ্য়থ্ে 

• অভেন্তরীণ এবং বসহরঙ্গন উভয় পাবসলক যেিগুসলথ্ত মুথ্খাশ পরা বািেতামূলক যযথ্ক োয়। একটি ম়াস্ক ন়া পর়ার 

জনয 100 ইউণর়া জবরম়ান়া রণ়েণে। আপনাথ্ক যখথ্ত বা িূমপাথ্নর জনে যকবল মুথ্খাশ িরাথ্ত অনুমসত যদওয়া 

হথ্য়থ্ে, েখন বথ্ি যাকথ্বন। মুথ্খাশ পরা না হথ্য় বাইথ্র ঘুথ্র যবড়াথ্না যলাকথ্দর জসরমানা যদওয়া হথ্ব।  

 

আরও তথ্যের জনে এবং আপথ্িট যদখুন www.health.gov.mt 

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

