
 

 

English Bengali 

Coronavirus (COVID-19): Pregnancy 

and newborn babies 

During your pregnancy and labour 

If you're pregnant, you're no more or less likely than the general 

population to get coronavirus (COVID-19). More than two-thirds of 

pregnant women have no symptoms.  

However, if you're pregnant, you're more likely to have severe 

coronavirus infection if you: 

• have underlying health conditions (for example diabetes, 

high blood pressure or asthma) 

• are overweight 

• are of Black and Asian Minority Ethnic background 

কররোনোভোইরোস (ককোভভড-19): গভভোবস্থো 

এবং নবজোতক ভিশু 

আপনোর গভভোবস্থো এবং প্রসরবর সময় 

আপনি যনি গর্ভবতী হি, তাহলে জিসাধারলের তুেিায় আপিার 

কলরািার্াইরাস (ককানর্ড-19) এ আক্রান্ত হওয়ার কবনি বা কম সম্ভাবিা 

কিই। িুই-তৃতীয়াাংলির কেলয় কবনি গর্ভবতী মনহোলির ককািও উপসগ ভ 

থালক িা।  

তলব, গর্ভবতী হলে আপিার আরও মারাত্মক কলরািার্াইরাস সাংক্রমে 

হওয়ার সম্ভাবিা আলে যনি: 

• যনি ককািও অন্তনি ভনহত স্বাস্থ্য সমসযা থালক (উিাহরেস্বরূপ, 

ডায়ালবটিস, উচ্চ রক্ত োপ বা হা াঁপানি) 
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• are aged 35 years or over 

If you’re pregnant and get coronavirus with symptoms, it's two to 

three times more likely that your baby will be born prematurely. 

More about coronavirus symptoms and when to phone 111 

You should continue to follow health advice during your pregnancy, 

including monitoring your baby’s movements. 

Phone your midwife or maternity team immediately if: 

• you think your baby's movements have slowed down, 

stopped or changed 

• মাত্রানধক ওজি 

• যনি আপনি কৃষ্ণাঙ্গ এবাং এনিয়াি সাংখ্যােঘু জানতগত পিরূ্নম 

কথলক হি 

• যনি আপনি 35 বা তার কেলয় কবনি বয়সী হি 

যনি আপনি গর্ভবতী হি এবাং আপিার উপসগ ভ সহ ককানর্ড-19 হয়, 

তাহলে আপিার নিশুর নিধ ভানরত সমলয়র পূলব ভ জন্ম কিওয়ার সম্ভাবিা িুই 

কথলক নতি গুে কবলে যায়। 

কলরািার্াইরাস উপসগ ভগুলোর নবষলয় আলরা তথয এবাং আপিার কখ্ি 

111 কক ক াি করা উনেত 

আপিার নিশুর িোেোর উপর িজর রাখ্া সহ আপিার গর্ভাবস্থ্া 

সময়কােীি আপিালক স্বাস্থ্য সম্পনকভত পরামি ভ কমলি েেলত হলব। 

আপনোর ভমডওয়োইফ বো মযোটোরভনটট টটমরক তৎক্ষণোৎ 

কফোন কররবন যভি: 

• যনি আপনি মলি কলরি কয আপিার নিশুর িোেো ধীর, বন্ধ বা 

পনরবনতভত হলয়লে 

Vaccination  টটকোিোন  

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
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Coronavirus vaccines are recommended in pregnancy. Vaccination 

is the best way to protect against the known risks of coronavirus in 

pregnancy for both women and babies, including admission of the 

woman to intensive care and premature birth of the baby.  

More about vaccination in pregnancy 

গর্ভাবস্থ্ায় কলরািার্াইরালসর টিকা কিওয়ার পরামি ভ কিওয়া হয়। নিনবে 

পনরেয ভায় র্নতভ হওয়া মনহো এবাং অকালে জন্ম কিওয়া নিশু সহ, গর্ভবতী 

মনহো এবাং নিশু উর্য়লকই কলরািার্াইরালসর জািা ঝুাঁ নক কথলক রক্ষা 

করার জিয টিকা হে সলব ভাত্তম উপায়।  

গর্ভাবস্থ্ায় টিকািাি সম্পনকভত আরও তথয 

Antenatal and postnatal appointments 

It's really important you continue to attend your scheduled routine 

care when you're well. Whilst the majority of scheduled care will be 

in person, some parts of your care may be supported by Near Me 

video call and remote monitoring instead of an in-person visit. 

Your maternity team will speak to you about this. 

If you have symptoms of coronavirus, please ask your midwife or 

antenatal clinic for advice about organising your routine antenatal 

appointments. 

Do not reduce your number of visits without speaking to your 

maternity team first. 

অ্যোভিনযোটোল এবং কপোস্টনযোটোল অ্যোপরয়িরমিসমূহ 

যখ্ি আপনি র্াে থাকলবি তখ্ি আপিার নিধ ভানরত রুটিি ককয়ালর 

কযাগিাি করা আপিার জিয সনতযই গুরুত্বপূে ভ। যনিও নিধ ভানরত যলের 

কবনিরর্াগই বযক্তক্তগতর্ালব হলব, তথানপ আপিার যলের নকেু নকেু অাংি 

বযক্তক্তগত নর্ক্তজলির পনরবলতভ, Near Me নর্নডও কে এবাং নরলমাি 

মনিিনরাং দ্বারা করা হলত পালর। 

আপিার মযািারনিটি টিম এই নবষলয় আপিার সালথ কথা বেলব। 

যনি আপিার মলধয কলরািার্াইরালসর উপসগ ভ থালক তাহলে অিুগ্রহ কলর 

আপিার নমডওয়াই  বা অযানিিযািাে নিনিকলক ক্তজজ্ঞাসা করুি কয 

আপিার নিতয অযানিিযািাে অযাপলয়িলমিগুলোলক নকর্ালব 

পুিনি ভধ ভারে করা হলব। 

প্রথলম আপিার মযািারনিটি টিলমর সলঙ্গ কথা িা বলে আপিার 

নর্ক্তজলির সাংখ্যা হ্রাস করলবি িা। 

https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/the-vaccines/pregnancy-breastfeeding-and-the-coronavirus-vaccine/
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Can someone come to my appointments with me? 

A person accompanying you should not attend any appointments if 

they're ill or have coronavirus symptoms. 

Someone can come with you to appointments like your booking 

appointment, 20 week scan and emergency appointments. Some 

restrictions may still be in place as health boards return to full 

person visiting. 

You should speak to your maternity team about whether 

restrictions are in place before you attend any appointments. 

If you need additional support you can be accompanied by a: 

• carer 

• advocate 

• translator 

• parent (in the case of a minor) – this person should not be 

counted as a visitor 

ককউ ভক আমোর সোরে আমোর অ্যোপরয়িরমিগুরলোরত 

আসরত পোররব? 

আপিার সালথ থাকা একজি বযক্তক্ত অসসু্থ্ হলে বা কলরািার্াইরালসর 

উপসগ ভগুলো থাকলে নতনি ককািও অযাপলয়িলমলি উপনস্থ্ত হলবি িা। 

আপিালক নকেু নকেু সুনিনিভষ্ট অযাপলয়িলমি কযমি আপিার বুনকাং 

অযাপলয়িলমি, 20তম সপ্তালহর স্ক্যাি এবাং জরুরী অযাপলয়িলমলি 

সঙ্গ কিওয়া কযলত পালর। নকেু নকেু নিলষধাজ্ঞা এখ্িও বহাে আলে কারে 

কহেথ কবাডভগুলো  ুে পাস ভি নর্ক্তজটিাং-এ ধীলর ধীলর ন লর আসা শুরু 

কলরলে। 

আপনি ককািও অযাপলয়িলমলি উপনস্থ্ত হওয়ার আলগ আপিার 

মযািারনিটি টিলমর সালথ ককাি ককাি নিলষধাজ্ঞা বহাে রলয়লে তা নিলয় 

কথা বো উনেত। 

আপিার যনি অনতনরক্ত সহায়তার প্রলয়াজি হয় তাহলে নিলে উনিনখ্ত 

একজি বযক্তক্ত আপিার সালথ আসলত পালরি:  

• ককয়ারার 

• অযাডলর্ালকি 

• অিুবািক 
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• বাবা-মা (একজি িাবােলকর কক্ষলত্র)- এই বযক্তক্তলক নর্ক্তজির 

নহলসলব কগািা উনেত িয়। 

Antenatal Classes  

Group antenatal classes are now able to resume. Please speak to 

your midwife to find out what’s available in your area. You can 

access online antenatal classes, use the access code TARTAN, 

and discuss the content with your midwife at your next 

appointment. 

Immunisation appointments 

If you're well, you should be able to attend your antenatal care as 

normal, and in order to receive your whooping cough vaccine. 

If you have symptoms of coronavirus, you should contact your 

midwife to postpone your vaccination appointment until after the 

isolation period is over. 

Stay updated about immunisations on our immunisation pages. 

অ্যোভিনযোটোল ক্লোরসস  

গররুপ অযানিিযািাে িাস এখ্ি আবার শুরু হলত পালর। আপিার 

অঞ্চলে কী উপেব্ধ রলয়লে তা জািার জিয অিুগ্রহ কলর আপিার 

নমডওয়াই -এর সলঙ্গ কথা বেুি। আপনি অিোইি অযানিিযািাে িাস 

অযালেস ককাড TARTAN বযবহার কলর অযালেস করলত পালরি এবাং 

িালসর নবষয় বস্তু নিলয় আপিার পরবতী অযাপলয়িলমলি আপিার 

নমডওয়াইল র সলঙ্গ আলোেিা করলত পালরি। 

টটকোিোরনর অ্যোপরয়িরমি 

যনি আপনি সুস্থ্ থালকি তাহলে আপনি স্বার্ানবকর্ালব আপিার 

অযানিিযািাে পনরেয ভার জিয এবাং আপিার হুনপাং কানির টিকা গ্রহে 

করার জিয উপনস্থ্ত থাকলত পারলবি। 

যনি আপিার মলধয কলরািার্াইরালসর উপসগ ভ কিখ্া কিয় তাহলে 

আপিালক আপিার নমডওয়াইল র সলঙ্গ কযাগালযাগ কলর আপিার টিকা 

গ্রহে করার অযাপলয়িলমিটিলক আপিার আইলসালেিলির কময়াি 

পূরে হওয়ার পর পয ভন্ত মুেতুনব করলত হলব। 

https://inourplace.heiapply.com/online-learning/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/when-to-immunise
https://inourplace.heiapply.com/online-learning/


 6 

আমালির টিকািালির পৃষ্ঠাগুনে কথলক টিকািালির হােিাগাি তথয 

সম্পলকভ অবনহত থাকুি।  

Getting your baby box 

You can still register for your baby box at one of your antenatal 

appointments and it'll be delivered within 4 weeks of your due date. 

If you have coronavirus your midwife will be able to register on 

your behalf. 

আপনোর কবভব বক্স পোওয়ো 

আপনি এখ্িও আপিার কযলকালিা অযানিিযািাে অযাপলয়িলমলি 

আপিার কবনব বে পাওয়ার জিয করক্তজস্টার করলত পালরি এবাং আপিার 

নিশুর জন্মালিার তানরলখ্র 4 সপ্তাহ আলগ এিালক কডনের্ার করা হলব। 

যনি আপনি কলরািার্াইরালস আক্রান্ত কহাি তাহলে আপিার নমডওয়াই  

আপিার তর  কথলক করক্তজস্টার করলত পালরি। 

Birth choices 

During the early stages of the coronavirus outbreak, some choices 

such as home birth were unavailable due to staff and patient safety 

concerns. 

These restrictions are now changing and you should speak to your 

midwife or maternity team who'll provide you with up to date 

information the options in your area. 

জরের ভবকল্পগুভল 

কলরািার্াইরাস প্রািুর্ভালবর প্রাথনমক পয ভালয়, স্টা  এবাং করাগীর সুরক্ষা 

সম্পনকভত উলদ্বগ থাকার কারলে নিলজর বাসায় নিশুলক জন্ম কিওয়ার 

(কহামবাথ ভ) মতি নকেু জলন্মর নবকল্প উপেব্ধ নেে িা। 

এই বাধানিলষধগুলো এখ্ি পনরবনতভত হলে এবাং আপিার নমডওয়াই  বা 

মযািারনিটি টিলমর সলঙ্গ আপিার কথা বো উনেত যারা আপিালক 

আপিার অঞ্চলে উপেব্ধ আপিার নবকল্পগুনের হােিাগাি তথয সরবরাহ 

করলত পারলবি। 

Labour and your birth partner প্রসব এবং আপনোর বোে ভ পোটভনোর 

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/when-to-immunise
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Your birth partner can be with you throughout induction, your 

labour and the birth of your baby, unless you need a general 

anaesthetic. 

You may have a second birth partner, subject to local risk 

assessments and physical distancing. 

If your birth partner tests positive for coronavirus, they can still 

support you during labour, subject to a risk assessment. They'll be 

asked to wear the appropriate PPE. They should be careful when 

moving around the hospital and using shared facilities like the 

toilets and canteens.  

In labour you may notice that midwives and the maternity team 

caring for you are wearing personal protective equipment (PPE) 

such as aprons, masks or eye protection. These are to protect you 

and your baby and the staff caring for you by reducing the risk of 

infection. 

If you’re in labour and need extra support, like a carer, advocate or 

translator or, in the case of a minor, a parent, this person should 

not be counted as a visitor. 

আপিার বাথ ভ পািভিার আপিার প্রসলবর সূেিা কথলক শুরু কলর প্রসব 

কবিিা ও সন্তালির জলন্মর পুলরা সময়িা আপিার সালথ থাকলত পালরি, 

যনি িা আপিার কজিালরে অযালিলস্থ্টিক প্রলয়াজি হয়। 

স্থ্ািীয় ঝুাঁ নক মূেযায়ি এবাং িারীনরক িরূত্ব বজায় রাখ্া সালপলক্ষ আপিার 

সালথ নদ্বতীয় আলরকজি বাথ ভ পািভিার থাকলত পালরি। 

আপিার বাথ ভ পািভিালরর যনি কলরািার্াইরাস পক্তজটির্ হয় তাহলে তারা 

ঝুাঁ নক মূেযায়লির নর্নত্তলত হয়লতা আপিালক প্রসলবর সমলয় সালপািভ 

করলত পারলবি। তালিরলক উপযুক্ত PPE পরলত বো হলব। হাসপাতালে 

ককাথাও যাওয়া-আসার সময় এবাং িয়লেি আর কযানিলির মতি কিয়াডভ 

সুনবধা বযবহার করার সময় তালির সলেতি থাকা উনেত।  

প্রসব সময়কােীি আপনি হয়লতা েক্ষয করলবি কয নমডওয়াই  এবাং 

আপিার কিখ্ালিািার জিয িানয়ত্বপ্রাপ্ত মযািারনিটি টিম বযক্তক্তগত 

সুরক্ষামূেক সরঞ্জামানি (PPE) পলর রলয়লেি, কযমি, অযালপ্রাি, মাস্ক্ বা 

কোলখ্র সুরক্ষা। এগুলো সাংক্রমে েোলিার ঝুাঁ নক হ্রাস করার মাধযলম 

আপিালক এবাং আপিার নিশুলক এবাং আপিার কিখ্ালিািা করলেি 

এমি স্টা লক সুরনক্ষত রালখ্। 

যনি আপিার প্রসলবর সময় হয় এবাং আপিার অনতনরক্ত সহায়তার 

প্রলয়াজি হয়, কযমি, একজি ককয়ারার, অযাডলর্ালকি বা অিুবািক 
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অথবা িাবােলকর কক্ষলত্র, বাবা বা মা, তাহলে এই বযক্তক্তলক নর্ক্তজির 

নহলসলব গেয করা উনেত িয়। 

Induced birth 

If you're being induced, your birth partner can accompany you from 

the beginning of the induction process. 

Operative birth 

If you're required to have an operative birth, such as a C-section, 

your birth partner should also be allowed to be there, except when 

a general anaesthetic is needed. 

Giving birth with suspected or confirmed 

coronavirus 

There's no evidence to suggest that if you have coronavirus, giving 

birth vaginally or by caesarean has any difference in risks or 

benefits for you or your baby. 

As a precautionary approach, if you've suspected or confirmed 

coronavirus, you'll be advised to give birth in an obstetric unit. 

 

ইনভডউস করো জে 

আপিালক যনি ইিনডউস করা হলে তাহলে আপিার ইিডাকিি 

প্রক্তক্রয়ার শুরু কথলক আপিার বাথ ভ পািভিার আপিার সলঙ্গ থাকলত 

পালরি।  

অ্পোররিরনর মোধ্যরম জে কিওয়ো 

যনি আপিার অপালরিলির মাধযলম জন্ম কিওয়ার প্রলয়াজি হয় কযমি 

ধরুি নস-কসকিলির মাধযলম তাহলে আপিার বাথ ভ পািভিারলকও কসখ্ালি 

উপনস্থ্ত থাকার অিুমনত কিওয়া উনেত, কসই পনরনস্থ্নত োো কযখ্ালি 

কজিালরে অযালিলস্থ্টিক বযবহার করার প্রলয়াজি হয়। 

সরেহভোজন বো ভনশ্চিতভোরব কররোনোভোইরোরস আক্রোন্ত 

েোকোকোলীন সমরয় জে কিওয়ো 

সম্প্রনত এমি ককািও তথয কিই যার নর্নত্তলত বো কযলত পালর কয 

আপিার কলরািার্াইরাস থাকলে, কযানিগত র্ালব বা নসজার কলর জন্ম 

নিলে আপিার বা আপিার নিশুর কক্ষলত্র োলর্ বা ঝুাঁ নকলত ককাি ত াৎ 

থাকলব নকিা। 
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This is so the maternity team looking after you have the facilities to 

monitor your oxygen levels and the baby’s heartbeat. 

You'll be cared for in a dedicated area to keep you, your baby and 

staff as safe as possible. 

একটি সতকভতামূেক পিলক্ষপ নহলসলব, যনি আপিার সলেহজিক বা 

নিক্তিত কলরািার্াইরাস কথলক থালক, তাহলে আপিালক একটি 

অবসলিটিক ইউনিলি জন্ম কিওয়ার পরামি ভ কিওয়া হলব। 

এর কারে হে কয আপিার িরীলর অক্তেলজলির মাত্রা এবাং আপিার 

নিশুর হৃৎস্পেলির উপর িজর রাখ্ার জিয এখ্ালি মযািারনিটি টিলমর 

কালে সকে সুলযাগ-সুনবধা থাকলব। 

আপিালক, আপিার নিশুলক এবাং স্টা লক যথাসম্ভব সুরনক্ষত রাখ্ার 

জিয আপিালক একটি নিনিভষ্ট স্থ্ালি পনরেয ভা প্রিাি করা হলব। 

Visiting rules within the maternity unit 

Visitors should wear face coverings and any PPE instructed by the 

clinical team. 

Everyone must also adhere to strict hand and respiratory hygiene 

by: 

• washing their hands with soap and water 

• using alcohol hand sanitiser, before entering and leaving the 

ward 

• covering their nose and mouth with a disposable tissue 

when sneezing, coughing, wiping or blowing their nose 

মযোটোরভনটট ইউভনরট ভভশ্চজট করোর ভনয়ম 

নর্ক্তজিরলিরলক মুলখ্র আবরে ও নিনিকাে টিম দ্বারা নিলিভনিত PPE 

পরলত হলব। 

প্রলতযকলক নিলের কাজগুলোর মাধযলম অবিযই হাত কধায়া ও শ্বাস 

প্রশ্বালসর স্বাস্থ্যনবনধ কল ারর্ালব মািলত হলব: 

• সাবাি ও পানি নিলয় হাত কধায়া 

• ওয়ালডভ প্রলবি করা ও কবর হওয়ার আলগ অযােলকাহেযুক্ত হযান্ড 

সযানিিাইজার বযবহার করা 

• হা াঁনে, কানি কিওয়া, িাক কমাো বা িাক ঝােলত নডসলপালজবে 

টিসুয নিলয় িাক এবাং মুখ্ ঢাকা 
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Tissues should be disposed of in the bin provided and hand 

hygiene rules followed immediately afterwards. 

Physical distancing should be maintained in non-clinical areas 

during visits and visitors must not visit other patients or other 

clinical areas during their visit. 

If your visitors are unwell or have any symptoms of coronavirus or 

are self-isolating they'll not be permitted to visit. All visitors should 

check local guidance and can also refer to Scottish Government 

national guidance on hospital visiting. 

টিসুযগুনে প্রিত্ত নবলি ক েলত হলব এবাং সালথসালথই হাত কধায়ার 

স্বাস্থ্যনবনধ অিসুরে করলত হলব। 

নর্ক্তজলির সময় িারীনরক িরূত্ব অবিযই বজায় রাখ্া উনেত এবাং তালির 

নর্ক্তজি েোকােীি নর্ক্তজিরলিরলক অিযািয করাগী বা নিনিকযাে জায়গায় 

যাওয়া উনেত িয়। 

যনি আপিার নর্ক্তজিররা অসুস্থ্ হি অথবা তালির মলধয 

কলরািার্াইরালসর ককািও উপসগ ভ থালক নকাংবা তারা কসে -আইলসালেি 

করলেি তাহলে তালিরলক নর্ক্তজি করার অিুমনত কিওয়া হলব িা। সকে 

নর্ক্তজিরলিরলক স্থ্ািীয় নিলিভিিা যাোই করা উনেত এবাং তালিরলক 

হাসপাতাে নর্ক্তজি করার জিয Scottish Government জাতীয় নির্দেশিা 

দদখা উনিত।  

Partners visiting after birth 

Following birth, you and your baby will be moved to a ward. 

Your birth partner can visit you on the postnatal ward. However, 

they must not visit if they're ill, have coronavirus symptoms. 

Full person-centred visiting is returning gradually and cautiously. 

This means there may still be some restrictions in place for other 

visitors subject to local health protection advice. Please speak to 

your maternity team to find out what's happening in your local area. 

জরের পর পোটভনোর-এর কিখো কররত আসো 

জলন্মর পর, আপিার নিশুলক এবাং আপিালক একটি ওয়ালডভ নিলয় যাওয়া 

হলব। 

আপিার বাথ ভ পািভিার আপিালক কপাস্টিযািাে ওয়ালডভ কিখ্লত কযলত 

পালরি।তলব যনি তারা অসুস্থ্ হি বা তালির মলধয কলরািার্াইরালসর 

উপসগ ভ থালক তাহলে তালির নর্ক্তজি করা উনেত িয়।  

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-hospital-visiting-guidance/
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সমূ্পে ভ সাংখ্যক বযক্তক্ত-ককক্তিক পনরিি ভি বযবস্থ্া ধীলর ধীলর এবাং সতকভতার 

সালথ ন লর আসলে। এর অথ ভ হে কোকাে স্বাস্থ্য সরুক্ষার পরামি ভ 

সালপলক্ষ নর্ক্তজিরলির জিয এখ্িও নকেু নকেু নিলষধাজ্ঞা বজায় থাকলত 

পালর। আপিার কোকাে এোকায় কী ঘিলে তা জািলত অিুগ্রহ কলর 

আপিার মযািারনিটি টিলমর সালথ কথা বেুি। 

Taking your baby home 

If you and your baby are well, you'll be discharged home as soon 

as possible. 

Your postnatal care will be discussed with you when you’re 

discharged, but you’ll get the support and care you need from your 

maternity team. 

Once home, your midwifery service, health visitor and family nurse 

will support you. 

We know you'll want family and friends to meet your new baby. It’s 

recommended you continue to follow government advice. 

If you become unwell when you get home 

Phone your GP, midwife or maternity unit if: 

• you become unwell  

• you're concerned about your physical or mental health 

আপনোর ভিশুরক বোসোয় ভনরয় যোওয়ো 

যনি আপনি এবাং আপিার নিশু সুস্থ্ থালকি তাহলে যত দ্রতু সম্ভব 

আপিালক বাসায় ক রত যাওয়ার জিয হাসপাতাে কথলক োো হলব। 

আপিালক হাসপাতাে কথলক োোর সময় আপিার কপাস্টিযািাে পনরেয ভা 

নিলয় আপিার সলঙ্গ আলোেিা করা হলব, তলব আশ্বস্ত থাকুি কয আপনি 

আপিার মযািারনিটি টিম কথলক আপিার সকে প্রলয়াজিীয় সহায়তা 

এবাং পনরেয ভা পালবি। 

বাসায় ক রত যাওয়ার পর, আপিার নমলডৌই নর পনরলষবা, কহেথ 

নর্ক্তজিার এবাং  যানমনে িাস ভ আপিার সহায়তা করলবি। 

আমরা জানি কয আপনি হয়লতা োইলবি কয আপিার পনরবার এবাং বনু্ধরা 

এলস আপিার িতুি নিশুর সলঙ্গ কিখ্া কলরি। তলব সুপানরি করা হয় কয 

আপনি সরকার দ্বারা কিওয়া পরামি ভ কমলি েলেি। 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19/
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• you're concerned about the health of your baby 

If it's an emergency phone 999. 

For non-emergency concerns do not hesitate to phone NHS 24 on 

111. 

যভি বোসোয় কফরত যোওয়োর পর আপভন অ্সুস্থ হরয় 

পরেন 

আপনোর GP, ভমডওয়োইফ বো মযোটোরভনটট ইউভনটরক 

কফোন করুন যভি: 

• আপনি অসুস্থ্ হলয় পলেি  

• আপনি আপিার িারীনরক বা মািনসক স্বাস্থ্য নিলয় উনদ্বগ্ন হি 

• আপনি আপিার নিশুর স্বাস্থ্য নিলয় উনদ্বগ্ন হি 

যনি ককালিা জরুনর অবস্থ্া কিখ্া কিয় তাহলে 999 িম্বলর ক াি করলবি। 

জরুনর িয় এমি সকে উলদ্বলগর জিয 111 িম্বলর NHS 24 কক ক াি 

করলত ককালিা নদ্বধা কবাধ করলবি িা। 

Taking care of your mental health and wellbeing 

With so many changes, it's normal to feel stressed or anxious. 

Parent Club has some helpful tips for managing anxiety during 

pregnancy. 

If you're worried about your mental health and wellbeing or have 

existing mental health issues, support is available. It's important to 

let your midwife know as they'll be able to help you put the right 

support in place. 

আপনোর মোনভসক স্বোস্থয এবং সুস্থতোর কিখোরিোনো করো 

আলিপালি এত কবনি পনরবতভলির কারলে োপ বা উলদ্বগ অিুর্ব করা 

খ্ুবই স্বার্ানবক কথা। গর্ভাবস্থ্া সময়কােীি উলদ্বগ সামোলিার জিয 

Parent Club’এ কলয়কিা সহায়ক পরামি ভ রলয়লে। 

যনি আপনি আপিার মািনসক স্বাস্থ্য এবাং কেযাে নিলয় নেনন্তত থালকি বা 

আপিার নবিযমাি মািনসক স্বাস্থ্য সম্পনকভত সমসযা কথলক থালক তাহলে 

এখ্িও সহায়তা উপেব্ধ রলয়লে। আপিার নমডওয়াই লক এই নবষলয় 

https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
https://www.parentclub.scot/articles/mental-health-support-for-expectant-parents
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Further information 

The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists has 

more detailed guidance about COVID-19 for people who are 

pregnant including on self-isolating and guidance for pregnant 

people in the workplace. 

অবনহত করা গুরুত্বপূে ভ যালত তারা আপিার জিয সট ক সহায়তার 

বযবস্থ্াপিা করলত পালরি। 

আরও তেয 

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (িয রয়যাে 

কলেজ অব অবলস্টটিনিয়ািস অযান্ড গাইলিাকেক্তজস্টস)’এর কালে 

গর্ভবতী মনহোলির জিয ককানর্ড-19 সম্পনকভত আলরা নবিি তথয 

রলয়লে এবাং এলত কসে -আইলসালেিি এবাং কম ভস্থ্লে গর্ভবতী মািুলষর 

জিয নিলিভিিা অন্তরু্ভক্ত রলয়লে। 

Caring for your newborn baby 

The number of babies that have caught coronavirus (COVID-19) is 

extremely low. However, they can potentially catch coronavirus 

after birth from anyone infected with the virus, even if that person 

does not feel unwell. 

It's recommended that you: 

• take your baby home as soon as it is safe for you to do so 

• follow government advice on self isolation and protective 

measures 

আপনোর নবজোতক ভিশুর কিখোরিোনো করো 

কলরািার্াইরাস (ককানর্ড-19) এ আক্রান্ত হলয়লে এমি নিশুর সাংখ্যা 

অতযন্ত কম। যনিও তারা জলন্মর পর এই র্াইরালস সাংক্রানমত কযলকািও 

বযক্তক্ত কথলক কলরািার্াইরাস সাংক্রমে কপলত পালর, এমিনক যনি কসই 

বযক্তক্ত অসুস্থ্ অিুর্ব িাও কলর থালকি। 

সুপানরি করা হয় কয আপনি: 

• আপিার জিয সুরনক্ষত হওয়ার সালথ-সালথই আপিার নিশুলক 

বাসায় নিলয় যাি 

https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/
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• keep your baby away from people with a cough, fever or 

other viral symptoms such as a runny nose, vomiting or 

diarrhoea 

Bliss has advice about coronavirus for parents of babies born sick 

or premature. 

• কসে -আইলসালেিি এবাং সুরক্ষামূেক বযবস্থ্া বজায় রাখ্ার 

নবষলয় সরকালরর পরামি ভ কমলি েলেি 

• আপিার নিশুলক এমি সকে কোকজি কথলক িলূর রাখ্ুি যালির 

কানি, জ্বর বা অিযািয র্াইরাস জনিত উপসগ ভ রলয়লে কযমি িাক 

কথলক সনিভ ঝরা, বনম বা ডায়নরয়া 

অসুস্থ্ বা যথাকালের পূলব ভ জন্মালিা নিশুলির মাতা-নপতালক Bliss 

কলরািার্াইরালসর নবষলয় পরামি ভ প্রিাি কলর।  

What if my baby is unwell? 

Symptoms of coronavirus are similar to signs your baby may be 

unwell for other reasons. 

Many babies with the virus will not show signs of illness and the 

vast majority (or almost all) will recover fully. 

Some babies can develop an unstable temperature (too hot and/or 

too cold) and/or a cough. Babies with infections do not always 

develop a fever. 

What to do if you think your baby is unwell 

What to do if your child has cold or flu symptoms 

আমোর ভিশু অ্সুস্থ হরয় পেরল কী হরব 

কলরািার্াইরালসর উপসগ ভগুনে আপিার নিশু অিযািয কারলে অসুস্থ্ 

হলয় থাকলে কসগুনের েক্ষলের অিুরূপ হলত পালর। 

র্াইরালস সাংক্রানমত অলিক নিশুলির মলধয এই করালগর ককালিা নেহ্ন 

কিখ্া যালব িা এবাং তালির মলধয কবনিরর্াগ (বা প্রায় সব) সমূ্পে ভর্ালব 

কসলর উ লব। 

নকেু নিশুলির হয়লতা অস্থ্ায়ী তাপমাত্রা (খ্ুব কবনি গরম এবাং/অথবা খ্বু 

কবনি  াণ্ডা) এবাং/অথবা কানি হলত পালর। সাংক্রমলে আক্রান্ত নিশুলির 

সব ভিা জ্বর হয় িা। 

https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.bliss.org.uk/parents/support/coronavirus-covid-19-information
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/caring-for-your-new-baby/if-your-babys-ill/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/if-your-child-has-cold-or-flu-symptoms
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যনি আপনি মলি কলরি কয আপিার নিশু অসুস্থ্ হলয় পলেলে তাহলে 

আপিার কী করা উনেত। 

আপিার নিশুর সনিভ বা  র েুলয়র উপসগ ভ থাকলে কী করলবি। 

Breastfeeding 

There’s currently no evidence to suggest the virus can be spread 

through breast milk. The benefits of breastfeeding outweigh any 

potential risks of spreading the virus to your baby. 

Parent Club have information on breastfeeding and coronavirus. 

Breastfeeding advice can also be found in Ready Steady Baby. 

Unicef has additional advice on breastfeeding 

You can also phone the Breastfeeding Network National Helpline 

on: 0300 100 0212 (from 9.30am to 9.30pm each day). 

স্তনযপোন করোরনো 

বতভমালি এমি ককালিা প্রমাে পাওয়া যায়নি যার নর্নত্তলত বো কযলত পালর 

কয র্াইরাসটি বুলকর িুলধর মাধযলম েোলত পালর। আপিার নিশুর মলধয 

র্াইরাসটি েোলিার ককালিা সম্ভাবয ঝুাঁ নকর তুেিায় বুলকর িুধ খ্াওয়ালিার 

অলিক কবনি োর্ রলয়লে। 

Parent Club তেও বুকের দুধ খাওয়াক া এবং েকরা াভাইরাস সম্পকেে 

েথ্য আকে। 

Ready Steady Baby কত ও  বুলকর িুধ খ্াওয়ালিা সম্পনকভত পরামি ভ 

উপেব্ধ রলয়লে। 

নিশুলক বুলকর িুধ খ্াওয়ালিার নবষলয় Unicef’এ অনতনরক্ত তথয উপেব্ধ 

রলয়লে 

https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/caring-for-your-new-baby/if-your-babys-ill/
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/caring-for-your-new-baby/if-your-babys-ill/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/lungs-and-airways/if-your-child-has-cold-or-flu-symptoms
https://www.parentclub.scot/topics/feeding
https://www.parentclub.scot/articles/breastfeeding-and-coronavirus
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/labour-and-birth/meeting-your-new-baby/breastfeeding
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
https://www.parentclub.scot/topics/feeding
https://www.parentclub.scot/articles/breastfeeding-and-coronavirus
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/labour-and-birth/meeting-your-new-baby/breastfeeding
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
http://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendlyresources/breastfeeding-resources/
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আপনি নিম্নবনে ভত িম্বলর Breastfeeding Network National Helpline 

(কেস্টন নডাং কিিওয়াকভ িযািিাে কহল্পোইি) কক ক াি ও করলত পালরি: 

0300 100 0212 (প্রলতযক নিি সকাে 9:30 কথলক রাক্তত্র 9:30 পয ভন্ত)। 

Breastfeeding if you have coronavirus symptoms 

If you're breastfeeding and feeling unwell continuing to breastfeed 

can be the easiest and least stressful option during this time. 

You should continue to breastfeed your baby even if you become 

infected with coronavirus. This is more likely to help protect them. 

Phone your midwife, health visitor or GP if you have any concerns. 

You should also be very careful not to fall asleep with your baby. 

If you prefer, you can also express and ask someone who is well to 

feed your breast milk to your baby for some or all feeds. 

You can reduce the risk of your baby catching coronavirus by: 

• wearing a mask or face covering while holding your baby 

close, including during feeding 

• washing your hands before touching your baby, breast 

pump, bottle or other feeding equipment 

• avoiding coughing or sneezing whilst feeding or holding your 

baby 

আপনোর কররোনোভোইরোরসর উপসগ ভ েোকোকোলীন সমরয় 

ভিশুরক বুরকর িধু্ খোওয়োরনো 

যনি আপনি আপিার নিশুলক বুলকর িুধ খ্াওয়ালেি এবাং অসসু্থ্ অিরু্ব 

করলেি, তাহলে এই সময়কালে বুলকর িুধ খ্াওয়ালিা অবযাহত রাখ্া 

সবলেলয় সহজ এবাং সবলেলয় কম োপপূে ভ নবকল্প হলব। 

কলরািার্াইরালস সাংক্রানমত হওয়া সলেও আপিালক আপিার নিশুলক 

বুলকর িুধ খ্াওয়ালিা অবযাহত রাখ্া উনেত। এিা সম্ভবত তালিরলক 

সুরনক্ষত রাখ্লত সহায়তা করলব। যনি আপিার ককালিা উলদ্বগ কথলক 

থালক তাহলে আপিার নমডওয়াই , কহেথ নর্ক্তজিার বা GP কক ক াি 

করুি। আপিারও খ্ুবই সাবধাি থাকা উনেত কয আপনি কযি আপিার 

নিশুর সলঙ্গ ঘুনমলয় িা পলেি। 

যনি আপনি পেে কলরি তাহলে আপনি বুলকর িুধ এেলপ্রস করলত 

পালরি এবাং ককালিা সসু্থ্ বযক্তক্তলক বেলত পালরি কয কলয়ক বা সকে 

ন লডর সময় হলে নতনি কযি আপিার নিশুলক আপিার দ্বারা এেলপ্রস 

করা বুলকর িুধ খ্াওয়াি। 

https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/going-home/sleeping-safely/
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/going-home/sleeping-safely/
https://www.nhsinform.scot/ready-steady-baby/early-parenthood/going-home/sleeping-safely/
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• following breast pump and equipment cleaning 

recommendations after each use (as you would always do) 

• washing and cleaning bottles and other equipment 

thoroughly in hot soapy water, before sterilising (as you 

would always do) 

আপনি নিম্নবনে ভত কালজর মাধযলম আপিার নিশুর কলরািার্াইরালস 

আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবিা হ্রাস করলত পালরি: 

• বুলকর িুধ পাি করালিার সময় সহ, আপিার নিশুলক িরীলরর খ্ুব 

কাোকানে ধলর রাখ্ার সময় মাস্ক্ বা মুখ্ আবরেী পলর 

• আপিার নিশু, কেস্ট পাম্প, কবাতে বা অিয ককািও ন নডাং 

উপকরে স্পি ভ করার আলগ আপিার হাত ধুলয় 

• নিশুলক িুধ খ্াওয়ালিা বা ধরার সময় কানি বা হা াঁনে কিবার সম্ভাবিা 

এনেলয় েেলবি 

• যনি আপনি বযবহার কলরি তাহলে প্রলতযক বার বযবহার করার 

পর কেস্ট পাম্প এবাং উপকরে পনরষ্কার করার সুপানরিগুলোর 

অিুসরে কলর (কযমি আপনি সব ভিা কলর থালকি) 

• জীবােুমুক্ত করার আলগ কবাতেগুলোলক এবাং অিযািয 

উপকরেগুলোলক গরম সাবাি জলে সমূ্পে ভ ও র্ালোর্ালব 

কধালবি এবাং পনরষ্কার করলবি (কযমি আপনি সব ভিা কলর থালকি) 

Vaccination while breastfeeding or planning to 

breastfeed 

The coronavirus vaccines are recommended for individuals who 

are breastfeeding or expressing milk. You should continue to 

বুরকর িধু্ পোন করোরনোর বো বুরকর িধু্ পোন করোরনোর 

পভরকল্পনো করোর সমরয় টটকোিোন 

কলরািার্াইরালসর টিকা এমি বযক্তক্তলির জিয সপুানরি করা হয় যারা 

বুলকর িুধ খ্াওয়ালেি বা বুলকর িুধ কেলপ কবর করলেি। আপিার 

নিশুলক রক্ষা করলত টিকা কিওয়ার পর আপিার বুলকর িুধ পাি করালিা 
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breastfeed after vaccination to protect your baby. There's no risk of 

passing the virus to your baby through breastmilk.  

More about coronavirus vaccination while breastfeeding  

োনেলয় কযলত হলব। বুলকর িুলধর মাধযলম আপিার নিশুর মলধয র্াইরাস 

েোলিার ককািও ঝুাঁ নক কিই.  

বুলকর িুধ পাি করালিার সময় কলরািার্াইরালসর টিকা সম্পনকভত আরও 

তথয  

For more information about coronavirus (COVID-19) in 

Bengali go to www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali/ 

[বাাংোয়] কলরািার্াইরাস (ককানর্ড-19) সম্পলকভ আরও তথয জািার 

জিয www.nhsinform.scot/translations/languages/bengali/ কত যাি 
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