
 

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 বিবিবিষেি গুবি পর্যায়ক্রষে হ্রাস, এবিি 2021 

িূত্র: মাল্টা িরকার 

এসপ্রল 2021 

 

 

2021 িাথ্লর 7 এসপ্রল মাসল্টজ িরকার য াসষত সহিাথ্ব, COVID-19 প্রসতথ্রাথ্ির জনে বতত মান সবসিসনথ্ষিগুসল সনম্নরূথ্প সশসযল 

করা হথ্ব: 

 

সু্কিগুবি খ ািা: 12 এবিি খেষে 16 এবিি 

• খসােিার 12 এবিি: সশশু েত্ন যকন্দ্র, সকন্ডারগাথ্টত ন যকন্দ্র এবং প্রাযসমক সবদোলয়গুসল আবার য ালা হথ্ব 

• িুিিার 14 এবিি: মিে সবদোলয়গুসল (ফমত 1 এবং ফমত 2) আবার য ালা হথ্ব 

• শুক্রিার 16 এবিি: মািেসমক সবদোলয়গুসল (ফমত 3 যযথ্ক ফমত 5) আবার য ালা হথ্ব 

• িমস্ত মািেসমক পরবতী সু্কল (ষষ্ঠ ফমত, সবশ্বসবদোলয়, এমসিএএিটি) অনলাইথ্ন যাকথ্ব 

 

স্বাস্থ্য পদ্ধবি এিং িিীণ খ ােস: 12 এবিি 

• হািপাতাথ্ল পুনরায় চালু করার জনে সনবতাচনী িাজত াসর 

• প্রবীণথ্দর বাস়ির দশতন পুনরায় চালু হথ্ব 

 

চাচয  োসগুবি: 18 এবিি 

• সগজত ার মোথ্িজগুসল প্রশসমতকরথ্ণর বেবস্থা িহ পুনরায় চালু হথ্ব 

 

অ-িষয়াজিীয় খ াোি এিং পবরষেিাগুবি: 26 এবিি 

• অপ্রথ্য়াজনীয় শপ (উদাাঃ কাপথ়্ির যদাকান) প্রশমন যপ্রাথ্টাকল সদথ্য় আবার য ালা হথ্ব  

• অপ্রথ্য়াজনীয় পসরথ্ষবাগুসল (উদাাঃ যহয়ারথ্েিারগুসল) প্রশমন যপ্রাথ্টাকলগুসল সদথ্য় পুনরায় চালু হথ্ব  

 

জোষয়ি:26 এবিি 

• 26 এসপ্রল অবসি যকবলমাত্র দু'জনথ্কই জনিািারথ্ণর কাথ্ে একসত্রত হওয়ার অনুমসত যদওয়া হথ্য়থ্ে, েসদ না বেসিরা 

একই পসরবাথ্রর অন্তভুত ি যাথ্ক। 26 এসপ্রল, জনিমথ্ে জমাথ্য়থ্তর িীমা 4 জথ্ন বৃসি পাথ্ব। এই সবসি ভঙ্গ করার জনে 

300 ইউথ্রা পেতন্ত জসরমানা রথ্য়থ্ে। 

• 26 এসপ্রল পেতন্ত যকবলমাত্র দুটি পসরবারথ্ক একটি বেসিগত আবাথ্ি জথ়্িা করার অনুমসত রথ্য়থ্ে। 26 এসপ্রল, 

পসরবারগুসলথ্ত জমাথ্য়থ্তর িীমা বা়িথ্ব ৪ টি পসরবাথ্র। প্রথ্য়াগকারী কমতকতত ারা (যেমন পুসলশ) যলাথ্করা সনয়মগুসল 

অনুিরণ করথ্েন সকনা তা  সতথ্য় যদ থ্ত বেসিগত বাস়িথ্ত প্রথ্বশ করথ্ত পাথ্র। এই সবসি ভঙ্গ করার জনে 300 ইউথ্রা 

পেতন্ত জসরমানা রথ্য়থ্ে। 
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োস্কস 

• অন্দর এবং বসহরঙ্গন উভয় পাবসলক যেথ্ি নাক এবং মু  উভয়থ্ক যেথ্ক রা া মুথ্ াশ পরা বািেতামূলক যযথ্ক োয়। একটি 

মাস্ক না পরার জনে 100 ইউথ্রা জসরমানা রথ্য়থ্ে। আপনাথ্ক বথ্ি যাকার িময় যকবল  াওয়ার বা িূমপাথ্নর জনে আপনার 

মুথ্ াশ িসরথ্য় যদওয়ার অনুমসত যদওয়া হয়।  

• মুথ্ াশ পরা না হথ্য় বাইথ্র  ুথ্র যব়িাথ্না যলাকথ্দর জসরমানা যদওয়া হথ্ব। েুষ াশ ছাডাই  াাঁ টষি িা  াাঁ ডাষিা অিস্থ্ায় 

 াওয়া, পাি েরা িা িূেপাি েরষি জবরোিা  ষি।  

 

আরও তযে এবং আপথ্েথ্টর জনে www.health.gov.mt যদ ুন 

 

 

 

 


