
 

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 বিবিবিষেিগুবির ক্রমান্বষ়ে হ্রাস 

তাসরখ: 2021 যম 

িূত্র: মাল্টা িরকার 

 
2021 িাথ্লর 6 যম মাসল্টজ িরকার য াসষত সহিাথ্ব, COVID-19 প্রসতথ্রাথ্ির জনে বতত মান সবসিসনথ্ষিগুসল সনম্নরূথ্প সশসযল করা হথ্ব: 

 
10 মম 

• যরথ্্াোঁ রা ও স্নাক বারগুসল িন্ধ্ো 5 টা অবসি যখালা যাকথ্ব 

• মাল্টা এবং য াথ্জার মথ্িে ভ্রমণ আবার শুরু করার অনুমসত সদথ্য়থ্ে 

• যো াথ্ো  োডাই সিয়াকলাপগুসল আবার শুরু করুন 

 
24 মম 

• যরথ্্াোঁ রা এবং স্নাক বারগুসল মিেরাত পেতন্ত যখালা যাকার অনুমসত যদওয়া হথ্য়থ্ে 

• িাোঁ তাথ্রর পুলগুসল যকবল িাোঁ তাথ্রর জনে রাত 8 টা অবসি যখালা যাকথ্ত পাথ্র 

• সজম আবার খুলথ্ত অনুমসত যদওয়া হথ্য়থ্ে 

• সদথ্নর যকন্দ্রগুসল আবার খুলথ্ত পাথ্র 

• দশতকথ্দর োডাই পুনরায় যখলা শুরু করথ্ত 17 বেথ্রর যবসশ বয়িীথ্দর জনে যপাটত থ্ির িাথ্য যো াথ্ো  করুন  

 
1 জুি 

• বথ্িথ্ে সববাহ অনুষ্ঠাথ্নর অনুমসত 

• পেতটন পুনরায় চালু করা হথ্ে 

• ইংথ্রসজ ভাষার সু্কলগুসল আবার খুলথ্ত পাথ্র 

 
7 জুি 

• বার এবং বোন্ড ক্লাবগুসল (‘কাসজসন’) আবার খুলথ্ত পাথ্র 

• দশতকথ্দর োডাই িম্ বয়থ্ির জনে যো াথ্োথ্ র যখলাগুসল আবার শুরু হথ্ত পাথ্র 

• গ্রীষ্মকালীন সু্কলগুসল আবার চালু করার অনুমসত যদওয়া হথ্য়থ্ে 

 
জিসমাষিশ 

• জনিািারথ্ণর মথ্িে জমাথ্য়থ্তর িীমা 4 জন পেতন্ত। এই বিবি ভঙ্গ করার জিয 300 ইউষরা পর্যন্ত জবরমািা রষ়েষে। এই সীমা 
কার্যকর থাষক। 

• পসরবারগুসলথ্ত জমাথ্য়থ্তর িীমা 4 টি পসরবার পেতন্ত। প্রথ্য়া কারী কমতকতত ারা (যেমন পুসলশ) যলাথ্করা সনয়মগুসল অনুিরণ করথ্েন সকনা 

তা খসতথ্য় যদখথ্ত িযবিগত িাব়িষত প্রথ্বশ করথ্ত পাথ্র। এই বিবি ভঙ্গ করার জিয 300 ইউষরা পর্যন্ত জবরমািা রষ়েষে। 
 

 
 
 



 

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। 

 

মাস্ক 

অন্দর এবং বসহরঙ্গন উভয় পাবসলক যপথ্ি নাক এবং মুখ উভয়থ্ক যেথ্ক রাখা মুথ্খাশ পরা বািেতামূলক যাকথ্ব একটি মাস্ক না পরার জনে 100 

ইউথ্রা জসরমানা রথ্য়থ্ে। আপনাথ্ক বথ্ি যাকার িময় যকবল খাওয়ার বা িূমপাথ্নর জনে আপনার মুথ্খাশ িসরথ্য় যদওয়ার অনুমসত যদওয়া হয়। 
মুথ্খাশ পরা না হথ্য় বাইথ্র  ুথ্র যবডাথ্না যলাকথ্দর জসরমানা যদওয়া হথ্ব। মুষ াশ ো়িাই হাাঁ টষত িা দাাঁ ়িাষিা অিস্থা়ে  াও়ো, পাি করা িা 

িূমপাি করষি জবরমািা হষি। 1 জুি মথষক, সসকষত মুষ াশ পরা িািযতামূিক হষি িা। 
 
আরও তথ্যের জনে এবং আপথ্েট যদখুন www.health.gov.mt 

 
 

 

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

