
English Translation 

1. 1. Living with Covid – Wearing a mask helps to 
stop the spread of Covid-19 

১। কভিডের সাডে বসবাস- মাস্ক পরার মাধ্যডম কভিে-১৯ এর 

সংক্রমণ োমাড ার ক্ষেডে  সাহায্য করা য্ায়।   

Covid-19 hasn't gone way, so please be kind to 
your fellow Mancunians by choosing to wear a 
mask in crowded spaces or when it feels right 
to do so.  

কভিড-১৯ চলে যায়ভি, কালেই েিাকীর্ণ এোকায় অথবা যখি সঠিক 

মলি হয় তখি একটি মাস্ক পরার মাধ্যলম অিযািয মযািলচস্টারবাসীর 

প্রভত দয়া প্রদর্ণি করুি।   

STAY KIND  সদয় থাকুি  

Still wear a mask in crowded spaces or when it 
feels right  

এখলিা েিাকীর্ণ এোকায় অথবা যখি সঠিক মলি হয় তখি একটি মাস্ক 

পরুি।  

 

 

English Translation 

2.  Living with Covid –Stay at home for 5 days 
if you have Covid-19 

২। কভিডের সাডে বসবাস- কভিে-১৯ হডে  পাাঁ চভি  ঘডর োকু ।  

If you have Covid-19, please be kind to your 
fellow Mancunians by staying at home for 5 
days and avoid contact with other people. 
 

যভদ আপিার কভিড হলয় থালক তাহলে পাাঁ চ ভদি ঘলর থাকার এবং 

অিযািয মািুলের সংসর্ণ এভিলয় চোর মাধ্যলম অিযািয 

মযািলচস্টারবাসীর প্রভত দয়া প্রদর্ণি করুি।   

STAY KIND সদয় থাকুি।  

Please stay at home for 5 days if you have Covid-
19 

কভিড-১৯ হলে দয়া কলর পাাঁ চভদি ঘলর থাকুি।  

 

 

English Translation 
3. Living with Covid – Keep windows 
open if you meet others inside 

৩। কভিডের সাডে বসবাস- অ যা যডির সাডে ঘডরর ক্ষিতডর 

ক্ষিখা করডে  জা াোগুডো  ক্ষখাো  রাখু ।  

Let in fresh air when you meet other people 

indoors 🏠, especially if they’re at a high risk 
from Covid-19.  

অিযািয মািুেলদর সালথ ঘলরর ভিতলর সাক্ষাত করলে ঘলর ভখাো 

বাতাস ভ াকাি, ভবলর্ে কলর যভদ তালদর েিয কভিড-১৯ হওয়া ভবভর্ 

ঝুাঁ ভকপূর্ণ হলয় থালক।     

STAY KIND সদয় থাকুি  

Keep windows open if you meet others inside অিযািযলদর সালথ ঘলরর ভিতলর ভদখা করলে োিাোগুলো ভখাো 

রাখুি। 

 

English Translation 

4. Living with Covid - It’s never too late 
to book your Covid-19 vaccination 

৪। কভিডের সাডে বসবাস- এখড া আপ ার কভিে-১৯ 

িযাকভস  বুক করার জ য য্ডেষ্ট  সময়  আডে।  

It's never too late to come forward for your 
Covid-19 vaccination. 

আপিার কভিড-১৯ িযাকভসি ভিলত এভর্লয় আসার েিয এখলিা খুব 

ভবভর্ ভদভর হলয় যায়ভি।  

Book an appointment online or go to a 
walk-in clinics for your first, second or 

booster dose 💉💉💉 

 

More info 👇manchester.gov.uk/getmyjab 

অিোইলি এপলয়ন্টলমন্ট বুক করলত পালরি অথবা ভকালিা ওয়াক-ইি-

ভিভিলক ভর্লয় আপিার প্রথম, ভিতীয় অথবা বুস্টার ভডাে ভিলত পালরি। 

 

আলরা তলথযর েিয  

manchester.gov.uk/getmyjab 
STAY KIND  
Please take up the vaccination offer – it’s never 
too late 

দয়া কলর িযাকভসলির অফার গ্রহর্ করুি- এখলিা সময় আলে।  

 

http://manchester.gov.uk/getmyjab
http://manchester.gov.uk/getmyjab
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5. Living with Covid – Manchester Covid 

helpline 

৫। ঠান্ডার সালথ বসবাস- মযািলচস্টার কভিড ভহল্পোইি  

🙋🙋Do you have Covid-19 worries or 

concerns? Need help with booking your 
Covid vaccinations or booster jabs? 

আপিার ভক কভিড-১৯ সম্পলকণ  দুভিন্তা বা উলির্ রলয়লে? আপিার 

িযাকভসি বা বুস্টার ভডালের এপলয়ন্টলমন্ট বুক করলত সাহাযয 

প্রলয়ােি?  

Then call the Manchester COVID-19 
Helpline for support. Translation services 
available.  
 
Call free: 0800 840 3858 or text: 07890 036 

892 

তাহলে সহলযাভর্তার েিয কভিড-১৯ ভহল্পোইলি কে করুি। 

অিুবালদর বযবস্থা রলয়লে।  

 

ভবিামূলেয কে করুি : 0800 840 3858 অথবা ভেক্সে পাঠাি: 

07890 036 892 

STAY KIND  সদয় থাকুি  

Covid Concerns?  
Ring Manchester’s COVID-19 helpline on 0800 
840 3858  or text 07890 036892 

কভিড ভিলয় ভচভন্তত?  

এই িম্বলর মযািলচস্টার কভিড-১৯ ভহল্পোইলি কে করুি 0800 840 

3858  অথবা এই িম্বলর ভেক্সে পাঠাি 07890 036892 
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6. Living with Covid – Follow the 

Manchester Message on Covid-19 and 

Health. 

 

কভিলডর সালথ বসবাস- কভিড-১৯ এবং স্বাস্থয ভবেলয় মযািলচস্টার 

বাতণ াটি অিুসরর্ করুি।  

Please help to keep our city safe from Covid-19 
and be kind to each other by:  

•  Wearing a face mask in enclosed spaces 

 

•  Washing your hands regularly Getting your 

Covid vaccinations 💉💉💉 

 

•  Staying home 🏠 for 5 days if you have Covid-

19 

 

দয়া কলর আমালদর র্হরলক কভিড-১৯ ভথলক মুক্ত রাখলত সাহাযয 

করুি এবং ভিলনাক্ত কােগুলো করার মাধ্যলম পরস্পলরর প্রভত দয়া 

প্রদর্ণি করুি: 

 

•  আবদ্ধ োয়র্ায় মাস্ক পরার মাধ্যলম   

 

• ভিয়ভমত হাত পভরষ্কার করার এবং কভিড িযাকভসি ভিবার মাধ্যলম  

 

• কভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে পাাঁ চভদি ঘলর থাকার মাধ্যলম  

 

STAY KIND  সদয় থাকুি  

Please follow the Manchester Message on 
Covid-19 and Health 
 

দয়া কলর কভিড-১৯ এবং স্বাস্থয ভবেলয় মযািলচস্টার বাতণ াটি অিুসরর্ 

করুি। 

 

English Translation 

7. Living with Covid – Please stay home ৭। কভিলডর সালথ বসবাস- দয়া কলর ঘলর থাকুি  



if you are ill য্ভি  আপভ  অসুস্থ হ   

Please stay at home 🏠 if you are feeling 

unwell, this reduces the risk of spreading 

illnesses to friends, colleagues, and others 

in our communities. 

যভদ আপভি অসুস্থ ভবাধ্ কলরি তাহলে দয়া কলর ঘলর থাকুি, এর 

মাধ্যলম বনু্ধ, সহকমী এবং কভমউভিটির অিযািযলদর মলধ্য অসুস্থতা 

েভিলয় পিার ঝুাঁ ভক কলম আলস।  

It also helps our health services. এো আমালদর স্বাস্থয ভবিার্লকও সাহাযয কলর।  

STAY KIND  সদয় থাকুি  

Please stay at home if you are ill অসুস্থ হলে দয়া কলর ঘলর থাকুি।  
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8. Living with Covid – Keep washing 

your hands regularly 

৮। কভিলডর সালথ বসবাস- ভিয়ভমত হাত পভরষ্কার করলত থাকুি।  

Please keep washing your hands regularly 
for 20 seconds or more to limit the spread 
of COVID-19 or use hand sanitizer if you 
are out and about.  

কভিড-১৯ সংক্রমর্ সীভমত রাখলত দয়া কলর আপিার হাত ভবর্ 

ভসলকন্ড অথবা এর ভবভর্ সময় ধ্লর ভিয়ভমত পভরষ্কার করলত থাকুি 

অথবা বাইলর ভঘারাঘুভর করার সময় হযান্ড সযাভিোইোর বযবহার করুি।  

STAY KIND  সদয় থাকুি  

Keep washing your hands regularly - it really helps আপিার হাত ভিয়ভমত পভরষ্কার করলত থাকুি- এলত আসলেই উপকার 

হয়।  
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9. Living with Covid-  where to get Covid tests 
after 1 April 2022 

৯। কভিলডর সালথ বসবাস- ১ এভপ্রে ২০২২ এর পর ভকাথায় কভিড 

ভেস্ট পাওয়া যালব?  

Free Covid testing ended for most people in 
England on 1 April 2022.  
 
If you need a test you can buy them from 
chemists and supermarkets.   

ভবভর্রিার্ মািুলের েিয ১ এভপ্রে ২০২২ ভথলক ভবিামূলেযর কভিড 

ভেস্ট বন্ধ হলয় ভর্লে।  

 

আপিার ভেস্ট প্রলয়ােি হলে ভকভমস্ট অথবা সুপারমালকণ ে ভথলক 

ভকিলত পারলবি।  

STAY KIND  সদয় থাকুি  

If you need a Covid test, and aren't able to have a 
free one, they can be bought at chemists and other 
shops. 

যভদ আপিার কভিড ভেস্ট প্রলয়ােি হয়, এবং ভবিামূলেযর ভেস্ট ভপলত 

িা পালরি তাহলে ভকভমস্ট অথবা অিযািয ভদাকাি ভথলক ভকলি ভিলত 

পারলবি।  
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