
লিফলিটটট মল োল োগ
সহকোলে পড়ু ল লেলক এবং

অ যলেে েক্ষো করু 

আপনার ভ্রমণ ট্রিপট্রি ররপপািট করুন এবং

যরি ককানও আক্রান্ত ক াপকর সাপে আপনার
ককানও কযাগাপযাগ হপ়েপে বপ মপন হ়ে

তা ও ররপপািট করুন।

এসব রবষপ়ে আপরা তেয কপপত আমাপির সাইি ট্রি

রিরসি করুনআমাপির সাপে কযাগাপযাগ করুন।
https://pt-pt.facebook.com/ACMigracoes/

বা অরিবাসীপির কাপে ক করুন সহা়েতা  াইন
808 257 257 OR (+351) 21 810 61 91

৮০৮ ২৫৭ ২৫৭ অেবা ০৫১-২১৮১০৬১৯১

আমেো সহল োলগতো কেলবো।

Com a colaboração  

যরি আপরন ককানও ক্ষরতগ্রস্থ অঞ্চ কেপক রিপর
আপসন, অেবা যরি আপনার ককানও সংক্রারমত বযক্তির
সাপে কযাগাপযাগ হপ়ে োপক ,রযরন কপরানা িাইরাস
( ককারিি -১৯ ) এআক্রোন্ত এখ তলব ,অবশ্যই
আগোমী ১৪ লেল ে ে য সোবধো তো অবিম্ব 

করু ।

    

যরি আপরন রনম্নর রিত  ক্ষণগুর র ককানও রবকাশ
কলে তলব এসএ এস 24-এ কযাগাপযাগ করুন:

  

ল লেলক এবং অ যলেে েক্ষো
করু 

অ ়ুগ্রহপূব বক কি করু 
SNS 24

808 24 24 24 

LOGO 

কলেো োভোইেোস (COVID-19)

অ যো য লিোলকলেে
সোলে ল োগোল োগ

করু 

আপ োে শ্েীলেে
তোপমোত্রো 2 লে একটট

লে মোপ়ু এবং
ল ব�ভুক্ত করু 

কোলশ্

জ্বে

প্রসোেলে লবলভন্দ

 খ আপ োে ম়ুলখে উপে ঝ়ুুঁ ক়ু ল 
বো ল ুঁক়ু  এবংআপ োে পূব ববতী বো
স্পশ্ বকৃত লপপোলেে সোলে লব�়ুলত
লব যোলস তোতক্্ষলেকভোলব স্থো 

ল ওযো উলিত

খ়ুব সহলেইআপ োে হোত ধ়ুলয ল  
েি এবং েি লেলয বো একটট
আিলকোহি লভলিক সমোধো 

বযবহোে করু 

আপল খ়ুব সহলেইস্পশ্ বকরু 
ওযোশ্ এবং লিসলফন্ট লিোে
হযোলেিস, হযোলেিস এবং

স়ুেক্ষোগুলি

COM A COLABORAÇÃO
COM A COLABORAÇÃO



 

 

  
 

READ THE LEAFLET 

CAREFULLY AND IF NEEDED 

 

 

 

 

 

AND REPORT YOUR RECENT TRIP AND 

WHETHER YOU CAME IN CONTACT WITH 

SOMEONE INFECTED 

 

TO HAVE MORE INFORMATION VISIT 

https://pt-pt.facebook.com/ACMigracoes/ 
 

OR CALL TO Migrants Support Line 

808 257 257 OR (+351) 21 810 61 91 

 

 

WE CAN HELP! 

 

 

Com a colaboração   

 

  

 

If you returned from an affected área, or if you 

been in contact with someone infected with 

the Coronavirus (COVID-19), please be alert for 

the next 14 days: 

 

     

If you develop any of the following symptoms, 

contact SNS 24: 

 

  

   

 

 

 
 

PROTECT YOURSELF                    

AND OTHERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEASE CALL 

SNS 24  

808 24 24 24  

 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

AVOID CONTACT 

WITH OTHER PEOPLE 

MEASURE AND 

REGISTER YOUR 

BODY TEMPERATURE 

2 TIMES A DAY  

COUGH  

FEVER 

DIFFICULTY IN BREATHING 

WHEN COUGHING OR SNEEZING 

COVER YOUR MOUTH AND NOSE 

WITH YOUR FOREARM OR WITH 

TISSUE PAPER THAT SHOULD BE 

PLACED IMMEDIATELY IN THE BIN 

FREQUENTLY WASH YOUR HANDS 

WITH SOAP AND WATER OR USE 

AN ALCOHOL-BASED SOLUTION 

WASH AND DISINFECT DOOR 

HANDLES, HANDRAILS AND THE 

SURFACES YOU TOUCH 

FREQUENTLY 

https://pt-pt.facebook.com/ACMigracoes/

