ক োভিড-19 সহ শ্বোসতন্ত্রের
সংক্রমন্ত্রের উপসর্গ রন্ত্রেন্ত্রে
এমন ক ো জন
যখন আমরা ক াভিড-19 ভনয়ে ভনরাপযে বাাঁচযে ভিখভি, েখন ক াভিড-19 এ আক্রান্ত হওয়ার এবং
অনযযের মযযয ো িভ়িয়ে কেও়োর ঝুাঁ ভ মাযে সহায়ো রার জনয আমরা স যেই ভ িু না ভ িু পেযেপ
ভনযে পাভর। এই পেযেপগুযো অনযানয শ্বাসেযের সংক্রমণগুযোর িভিযয় পিায মাযেও সহায়ো রযব।
ক াভিড-19 এবং ফ্লুযয়র মযো অনযানয শ্বাসেযের সংক্রমণ সহযজই িভ়িয়ে প়িযে পাযর এবং ভ িু কোয র
মযযয গুরুের অসুস্থোর সৃভি রযে পাযর।
ক াভিড-19 এর ারযণ হওয়া গুরুের অসুস্থোয প্রভেযরায রায় টি াোন খুবই াযয রী, েযব যভেও
আপভন টি া ভনযয় থায ন োরপযরও আপভন ক াভিড-19 অথবা অনযানয শ্বাসেযের সংক্রমযণ আক্রান্ত হযে
পাযরন এবং অনযানয কো জযনর মযযয ো িভিযয় ভেযে পাযরন।

এই ভনন্ত্রদগশনোটি

োর জনয

কবভিরিাগ কো জযনরই এখন আর ভবনামূযেযর ক াভিড-19 পরীো রাযনায় অযাযেস কনই। এই ভনযেয িনায়
2 টি অংযি রযয়যি:
1. যভে আপভন ক াভিড-19 সহ, কযয াযনা শ্বাসেযের সংক্রমযণর উপসগযগুযোর ারযণ অসুস্থ কবায
যরন, এবং আপভন ক াভিড-19 এর পরীো ভরযয় না থায ন োহযে অনযানয কো জনয রো
রার জনয আপভন কয স ে পেযেপ ভনযে পাযরন।
2. কয স ে কো জন ক াভিড-19 পরীো ভরযয়যিন এবং পরীোর ইভেবাচ ফোফে কপযয়যিন
োযের জনয পরামিয।

কসই সব কো জনযের জনয আোো ভনযেয িনা রয়েযি যাযেরয এনএইচএস কথয জানাযনা হয়েযি কয োরা
গুরুেরিাযব অসুস্থ হও়োর সযবযাচ্চ ঝুাঁ ভ যে রয়েযিন এবং যারা নেু ন ক াভিড-19 ভচভ ৎসার জনয কযাগয
হযে পাযরন।
স্বাস্থয এবং কসািযাে ক য়ার পভরযবযি াজ রযিন এমন বযভিযের জনয অভেভরি ভনযেয িনা রযয়যি।

ক োভিড-19 সহ, কেন্ত্র োন্ত্রনো শ্বোসতন্ত্রের সংক্রমন্ত্রের
উপসর্গ গুন্ত্র োর োরন্ত্রে গুরুতর অসুস্থ হওেোর উচ্চ
ঝুঁু ভ ন্ত্রত থো ো ক ো জন
ক াভিড-19 সহ, কযয াযনা শ্বাসেযের সংক্রমযণর উপসগযগুযোর ারযণ গুরুের অসুস্থ হওয়ার উচ্চ ঝুাঁ ভ যে
থা া কো জযনর মযযয অন্তিুয ি রযয়যি:
•
•
•
•
•

বয়স্ক কো জন
যারা গিয বেী
যারা টি া কননভন
কযয াযনা বয়যসর কো জন যাযের িরীযরর করাগ প্রভেযরায বযবস্থার অথয হে োরা গুরুের অসুস্থ
হওয়ার উচ্চ ঝুাঁ ভ যে রযয়যিন
কযয াযনা ব়েযসর কো জন যাযের ভনভেয ি েীর্যযম়োেী স্বাস্থয সম্পভ য ে সমসযা রযয়যি

কবভিরিাগ ভিিু এবং ভ যিারযের জনয ক াভিড-19 এবং অনযানয শ্বাসযযের সংক্রমণ কথয গুরুেরিাযব
অসুস্থ হও়োর ঝুাঁ ভ খুব ম।
2 বিযরর ম ব়েসী ভ িু ভিিু, ভবযিষ যর যাযের হাযটয র সমসযা আযি অথবা সমযয়র আযগই জন্মগ্রহণ
যরযি, এর পািাপাভি খুব অল্পব়েসী নবজাে রা, করসভপযরটভর ভসনসাইভি়োে িাইরাস (RSV) এর ারযণ
হাসপাোযে িভেয হও়োর ঝুাঁ ভ যে কবভি থায ।

আপভন সবসম়ে জানযে পারযবন না কয আপভন আপনার বাভ়ির বাইযরর এমন াযরা সংস্পযিয এযসযিন
ভ না যার গুরুেরিাযব অসুস্থ হও়োর ঝুাঁ ভ কবভি। োরা অপভরভচে হযে পাযরন (যযমন, পাবভে ট্রান্সযপাযটয
আপভন কযইসব কো জযনর পাযি বযসন) অথবা যাযের সাযথ আপনার ভন়েভমে কযাগাযযাগ থা যে পাযর
(যযমন, বন্ধু এবং মযযেযের সহ মী)। এর অথয হে সংক্রমযণর ভবস্তার মাযে এবং অনযযের ভনরাপে
রাখযে সাহাযয রযে এই ভনযেয ভি াযে কেও়ো পরামিয কমযন চো গুরুত্বপূণ।য

ক োভিড-19 সহ, শ্বোসতন্ত্রের সংক্রমন্ত্রের উপসর্গ সমূহ

শ্বাসেযের সংক্রমণ কো জনযের মযযয সহযজই িভ়িয়ে প়িযে পাযর। উপসগযগুযো সম্পয য সযচেন হও়ো
গুরুত্বপূণয যাযে আপভন অনযানয কো জনযের মযযয আপনার সংক্রমণ ি়িাযনার ঝুাঁ ভ মাযনার জনয পেযেপ
ভনযে পাযরন।
ক াভিড-19 এবং অনযানয শ্বাসেযের সংক্রমযণর উপসগযগুযো অযন টা এ ই র ম। িুযুমাে উপসযগযর উপর
ভিভি যর আপনার ক াভিড-19, ফ্লু অথবা অনযানয শ্বাসেযের সংক্রমণ আযি ভ না ো বো সম্ভব ন়ে।
ক াভিড-19 এবং অনযানয শ্বাসেযের সংক্রমযণ আক্রান্ত কবভিরিাগ কোয র েু েনামূে িাযব হাে া অসুস্থো
থা যব, ভবযিষ যর যভে োযের টি া কেও়ো হয়ে থায ।
আপনার মযযয যভে ক াভিড-19 এর মেন এ টি শ্বাসেযের সংক্রমযণর উপসগযগুযো থায ,, এবং আপনার
োপমাো উচ্চ হয় অথবা আপভন াযজ যাওয়ার অথবা স্বািাভব াজ ময রার মযো যযথি িাে কবায
না যরন, কসযেযে আপনায বাভ়িযে থা ার কচিা রার এবং অনযানয কো জনযের সাযথ কযাগাযযাগ
এ়িাযনার পরামিয কেও়ো হযে।
ক াভিড-19, ফ্লু এবং সাযারণ শ্বাসেযের সংক্রমযণর উপসগযগুযোর মযযয রয়েযি:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

এ টানা াভি
উচ্চ োপমাো, জ্বর অথবা ঠাণ্ডা কবায রা
আপনার স্বাে বা গযন্ধর স্বািাভব অনুিূভে কোপ পাওয়া বা পভরবভেয ে হও়ো
শ্বাসপ্রশ্বাযস অসুভবযা
বযাখযােীে ক্লাভন্ত, িভির অিাব
মাংস কপিীযে বযথা রা অথবা বযা়োযমর ারযণ নয় এমন বযথা
কখযে ইযে না রা অথবা েু যা না োগা
মাথাবযথা যা অস্বািাভব অথবা স্বািাভবয র কচয়ে েীর্যস্থা়েী
গো বযথা, না বন্ধ থা া অথবা সভেয োগা
ডা়েভর়ো, অসুস্থ কবায রা অথবা অসুস্থ হও়ো

আপভন যভে এই উপসগযগুযো থা া সহ অসুস্থ কবায যরন েযব আপনায প্রচু র ভবশ্রাম ভনযে হযব এবং
হাইযেযটড থা ার জনয পাভন পান রযে হযব। আপভন আপনার উপসগযগুভেযে সাহাযয রার জনয
পযারাভসটামযের মযো ওষুয বযবহার রযে পাযরন। িাইরাে শ্বাসেযের সংক্রমযণর জনয অযাভিবায়োটি
কেওয়ার সুপাভরি রা হ়ে না ারণ এগুযো আপনার উপসগযগুযোর উপিম রযব না অথবা আপনার
আযরাগয োযির গভেয বাভিযয় কেযব না।
ভ িু ভ িু কেযে, অনযানয উপসগযগুযো কসযর যাও়োর পযরও আপনার াভি থা যে পাযর অথবা ক্লান্ত কবায
হযে পাযর, ভ ন্তু এর মাযন এই ন়ে কয আপভন এখনও সংক্রাম ।

এনএইচএস ওয়েবসাইযট আপভন এই উপসগযগুযো সম্পয য েথয কপযে পাযরন।

আপভন যভে আপনার উপসগযগুভে ভনয়ে উভিগ্ন হন, বা কসগুভে আরও খারাপ হয়, োহযে NHS 111-এর
সাযথ কযাগাযযাগ যর ভচভ ৎসার পরামিয ভনন। জরুভর অবস্থার জনয 999 ডায়াে রুন।

েভদ আপনোর মন্ত্রযয ক োভিড-19 সহ, শ্বোসতন্ত্রের
সংক্রমন্ত্রের উপসর্গ গুন্ত্র ো কথন্ত্র থোন্ত্র এবং ক োভিড-19
পরীক্ষো নো ভরন্ত্রে থোন্ত্র ন তোহন্ত্র
ী রন্ত্রবন
বোভ়িন্ত্রত থো োর কেষ্টো রুন এবং অনয ক োন্ত্র ন্ত্রদর সোন্ত্রথ
কেোর্োন্ত্রেোর্ এভ়িন্ত্রে ে ুন
যভে আপনার মযযয যভে ক াভিড-19 এর মেন শ্বাসেযের সংক্রমযণর উপসগযগুযো থায ,, এবং আপনার
উচ্চ োপমাো থায অথবা আপভন াযজ যাবার অথবা স্বািাভব াজ ময রার মযো যযথি সুস্থ কবায না
যরন, েযব বাভ়িযে থা ার এবং অনযানয কো জনযের সংস্পিয এ়িাযনার কচিা রুন, যেেণ না আপনার
আর উচ্চ োপমাো থা যি না (যভে আপনার কথয থায ) অথবা যেেণ পযযন্ত না আপভন আর অসুস্থ
কবায রযিন না।
আপভন জাযনন এমন াযরার ভনভবি সংস্পযিয আসা এ়িাযনাটা ভবযিষিাযব গুরুত্বপূণয যভে োরা ক াভিড-19
এবং অনযানয শ্বাসেযের সংক্রমযণ আক্রান্ত হয় োহযে োযের গুরুের অসুস্থ হও়োর ঝুাঁ ভ কবভি থায , ভবযিষ
যর যাযের করাগ প্রভেযরায বযবস্থার অথয হে টি া কেও়ো সযেও, োরা গুরুের অসুস্থোর ঝুাঁ ভ যে কবভি
থায ন ।

যভে পাযরন বাভ়িযে কথয

াজ রার কচিা রুন। আপভন যভে বাভ়ি কথয

াজ রযে না পাযরন, েযব

আপনার জনয উপেব্ধ ভব ল্পগুযো সম্পয য আপনার ভনয়োগ েয ার সাযথ থা বেুন।
যভে আপনায সিরীযর কমভডয ে অথবা কডিাে অযাপয়েিযমযি কযযে বো হ়ে, োহযে আপনার কহেথয য়ার
কপ্রািাইডাযরর সাযথ কযাগাযযাগ রুন এবং োযেরয আপনার উপসগযগুযো সম্পয য জানান।
আপভন আপনার বন্ধুবান্ধব, পভরবাযরর সেসয বা প্রভেযবিীয আপনার জনয খাবার-োবার এবং অনযানয
প্রয়োজনী়ে ভজভনসপে কপযে সাহাযয চাইযে পাযরন।

েভদ বোভ়ি কথন্ত্র

আপনোন্ত্র

কবর হন্ত্রত হে

যভে আপনার মযযয শ্বাসেযের সংক্রমযণর উপসগযগুযো থা া সযেও আপনায বাভি কিযি কযযে হয়, এবং
আপনার োপমাো উচ্চ হয় অথবা আপভন অসুস্থ কবায যরন, কসযেযে আপভন জাযনন এমন াযরা ভনভবি
সংস্পযিয আসা এভিযয় চেুন যভে োযের গুরুের অসুস্থ হও়োর ঝুাঁ ভ কবভি থায , ভবযিষ যর যাযের

িরীযরর করাগ প্রভেযরায বযবস্থার অথয হে টি া কেও়ো সযেও, োরা গুরুের অসুস্থোর ঝুাঁ ভ যে কবভি থায ন
।

ভনম্নভেভখে পেযেপগুযো আপনার সংক্রমণ অনযযের মযযয িভিযয় কেওয়ার সুযযাগয
•
•
•
•

ভমযয় কেয়:

এ াভয স্তর ভেয়ে তেভর কফস িাভরং অথবা সাভজয যাে কফস মাস্ক পরা কযটি িাযোিাযব ভফট
যর
জনা ীণয স্থান এভিযয় চো কযমন গণ পভরবহন, বি যরযনর সামাভজ জমাযয়ে, অথবা কযয াযনা
জায়গা কযটি আবদ্ধ অথবা কযটির বায়ু চোচে বযবস্থা খারাপ
বাইযর এমন জা়েগা়ে ক াযনা বযা়োম রা কযখাযন আপভন অনয কো জযনর র্ভনষ্ঠ সংস্পযিয আসযবন
না
াভি বা হাাঁভচ কেবার সম়ে আপনার মুখ এবং না কেয রাখুন; াভি, হাাঁভচ কেওয়া, আপনার না
ঝািার পযর এবং খাবার খাওয়া ও খাবার-োবার নািাচািা রার পূযবয 20 কসয ন্ড যযর সাবান
এবং জে ভেয়ে আপনার হাে যুযয় কফেুন অথবা হযান্ড সযাভনটাইজার বযবহার রুন; আপনার মুখ
স্পিয রা এভিযয় চেুন

আপনোর পভরবোন্ত্রর সংক্রমে ে়িোন্ত্রনোর ঝুঁু ভ

হ্রোস

রুন

যখন আপভন অসুস্থ থায ন েখন আপনার পভরবাযরর অনযানযযের মযযয আপনার সংক্রমণ িভিযয় কেওয়ার
উচ্চ ঝুাঁ ভ থায । ভবস্তার করায রযে সহায়ো রযে আপভন রযে পাযরন এমন সহজ াজগুযোহযে:
•
•

•
•
•

•

আপভন যাযের সাযথ বসবাস যরন োযের াি কথয আপনার েূরত্ব বজা়ে রাখার কচিা রুন
কিয়ার রযে হয় এমন স্থানগুযোযে এ াভয স্তর ভেয়ে তেভর কফস িাভরং অথবা সাভজয যাে কফস
মাস্ক পরুন কযটি িাযোিাযব ভফট যর, ভবযিষ যর যাযের িরীযরর করাগ প্রভেযরায বযবস্থার অথয
হে টি া কেও়ো সযেও, োরা গুরুের অসুস্থোর ঝুাঁ ভ যে কবভি থায ন
আপভন কয যে ভিযেন কসগুভের জানাো খুযে করযখ এবং আপভন রুম কথয কবর হও়োর পর অন্তে
10 ভমভনযটর জনয কখাো করযখ বায়ু চোচে রযে ভেন
র্ন র্ন আপনার হাে কযাযবন এবং াভি অথবা হাাঁভচ কেওয়ার সময় আপনার মুখ এবং না কেয
রাখুন
েরজার হযান্ডে এবং ভরযমাট যরাযের মেন র্ন-র্ন স্পিয রা পৃষ্ঠেেগুযোয এবং রান্নার্র আর
বাথরুযমর মেন কিয়ার রা জায়গাগুযোয ভনয়ভমেিাযব বার
কযয াযনা াযরা আপনার বাসায় আসার ের ার হযে োযেরয
জানান, যাযে োরা ভনযজযের রো রার জনয সাবযান হযে
অথবা সাভজয যাে কফস মাস্ক পরা কযটি িাযোিাযব ভফট যর,
োরা পাযরন, এবং োযের হাে ভনয়ভমেিাযব যুযয় কফো

বার যর পভরষ্কার রুন।
আপনার উপসগযগুযোর বযাপাযর
পাযরন কযমন এমন কফস িাভরং
োযের সাযথ েূরত্ব বজায় রাখা যভে

জামযভডযফন্স (GermDefence) হে এ টি ওযয়বসাইট যা ক াভিড-19 এবং অনযানয িাইরাযসর হাে কথয
আপনায এবং আপনার পভরবারয সুরভেে রাখার সহজ উপায়গুভে ভচভিে রযে সাহাযয রযে পাযর। কয
স ে কো জন GermDefence বযবহার যরন োযের ফ্লুযে এবং অনযানয সংক্রমযণ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা
ম থায এবং োযের বাভিযে িভিযয় কেওয়ার সম্ভাবনা ম থায ।

ক াভিড-19 সহ, শ্বাসেযের সংক্রমণ ভনযয় ভনরাপযে জীবনযাপন যর ভনযজয এবং অনযানযযের রো রার
জনয আযরা ভনযেয িনা রয়েযি।

ভশশু এবং ভ ন্ত্রশোর-ভ ন্ত্রশোরী (18 বের অথবো তোর কেন্ত্রে
ম বেসী) েোন্ত্রদর মন্ত্রযয ক োভিড-19 সহ, শ্বোসতন্ত্রের
সংক্রমন্ত্রের উপসর্গ গুন্ত্র ো রন্ত্রেন্ত্রে
ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীযের মযযয শ্বাসেযের সংক্রমণ হওয়া সাযারণ, ভবযিষ যর িীযের মাসগুযোযে।
সাযারণ ঠাণ্ডা োগা, ক াভিড-19 এবং RSV সহ, ভবভিন্ন শ্বাসেযের সংক্রমযণর ারযণ উপসগযগুযো কেখা
ভেযে পাযর।
কবভিরিাগ ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীযের জনয, এই অসুস্থোগুযো গুরুের হযব না, এবং োরা ভবশ্রাম ভনযয়
এবং প্রচু র পভরমাযণ েরে পান রার পযর িীঘ্রই কসযর উঠযব।
শ্বাসেযের সংক্রমযণর ারযণ খুব ম ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীরা গুরুেরিাযব অসুস্থ হয়ে পয়ি। এটি
েীর্যযম়োেী িারীভর অসুস্থো রযয়যি এমন ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীযের জনযও সেয। 2 বিযরর ম
ব়েসী ভ িু ভিিু, ভবযিষ যর যারা সমযয়র আযগই জন্মগ্রহণ যরযি অথবা যাযের হৃেযরাযগর সমসযা আযি,
োরা RSV এর ারযণ গুরুেরিাযব অসুস্থ হযে পাযর।
ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীযের স্বাস্থয এবং োযের িভবষযযের জনয ভিো প্রভেষ্ঠাযন কযাগোন রা অেযন্ত
গুরুত্বপূণ।য

উপসর্গ গুন্ত্র ো রন্ত্রেন্ত্রে এমন ভশশু এবং ভ ন্ত্রশোর-ভ ন্ত্রশোরীরো
খন বোভ়িন্ত্রত থো ন্ত্রব এবং খন তোরো ভশক্ষো প্রভতষ্ঠোন্ত্রন
ভিরন্ত্রত পোরন্ত্রব
ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীযের হাে া উপসগয কযমন না ভেয়ে পাভন প়িা, গো বযথা রা অথবা সামানয
াভি থা া, অনযথা়ে যারা িাযো আযি, োরা োযের ভিো প্রভেষ্ঠাযন কযাগোন রা অবযাহে রাখযে
পারযব।
ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীরা যারা অসুস্থ এবং যযের উচ্চ োপমাো রযয়যি োযের বাভ়িযে থা যে হযব
এবং অনয কো জনযের সংস্পযিয আসা এভিযয় চেযে হযব, কযখাযন োরা ো রযে পারযব। োরা আবার
স্কুে, যেজ অথবা চাইল্ড ক ়োযর ভফযর কযযে পারযব এবং স্বািাভব ভক্র়ো োপ আবার িুরু রযে পারযব
যখন োযের আর উচ্চ োপমাো থা যব না এবং োরা উপভস্থে থা ার মযো যযথি িাযো থায ।

শ্বাস যির উপসগযগুযো রযয়যি এমন স ে ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীযের াভি এবং/অথবা হাাঁভচ কেও়োর
সম়ে োযের মুখ এবং না ভডসযপাযজবে টিসুয ভেয়ে কেয রাখযে এবং টিসুয বযবহার অথবা কফযে কেবার
পযর োযের হাে কযা়োর জনয উৎসাভহে রযে হযব।
আপনার সন্তান অসুস্থ হযে খন সাহাযয চাইযে হযব ো জানাটা ঠিন হযে পাযর। যভে আপভন আপনার
সন্তানয ভনয়ে ভচভন্তে হন, ভবযিষ যর যভে োযের ব়েস 2 বিযরর ম হ়ে, কসযেযে আপনায ভচভ ৎসা
সহা়েো ভনযে হযব।

আপনোর ক োভিড -19 এর পরীক্ষোর ি োি পভজটিি
হন্ত্র
ী রন্ত্রবন
বোভ়িন্ত্রত থো োর কেষ্টো রুন এবং অনয ক োন্ত্র ন্ত্রদর সোন্ত্রথ
কেোর্োন্ত্রেোর্ এভ়িন্ত্রে ে ুন
যভে আপনার ক াভিড-19 পরীোর ফোফে ইভেবাচ হয়, কসযেযে আপনার মযযয ক াযনা উপসগয না
থা যেও আপনার ক াভিড-19 হও়োর সম্ভাবনা খুব কবভি। আপনার মযযয ক াযনা উপসগয না থা যেও
আপভন অনযানযযের মযযয সংক্রমণ িিাযে পাযরন।
ক াভিড-19-এ আক্রান্ত অযন কো 5 ভেন পযর আর অনযযের াযি সংক্রাম হযব না। যভে আপনার
ক াভিড-19 পরীোর ফোফে ইভেবাচ হয়, কসযেযে োহযে আপনার পরীো রাযনার পর কথয 5 ভেন

পযযন্ত বাভ়িযে থা ার কচিা রুন এবং অনযানয কো জনযের সংস্পযিয আসা এভ়িয়ে চেুন। 18 বির অথবা
োর কচযয় ম ব়েসী ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীযের জনয ভিন্ন পরামিয রয়েযি।
এই সময়ের মযযয অনযানযযের মযযয ক াভিড-19 এর সংক্রমযণর ঝুাঁ ভ

মাযে আপভন ভ িু ভ িু পেযেপ

ভনযে পাযরন।
যভে পাযরন বাভ়িযে কথয

াজ রার কচিা রুন। আপভন যভে বাভ়ি কথয

াজ রযে না পাযরন, েযব

আপনার জনয উপেব্ধ ভব ল্পগুযো সম্পয য আপনার ভনয়োগ েয ার সাযথ থা বেুন।
যভে আপনায সিরীযর কমভডয ে অথবা কডিাে অযাপয়েিযমযি কযযে বো হ়ে, োহযে আপনার কহেথয য়ার
কপ্রািাইডাযরর সাযথ কযাগাযযাগ রুন এবং োযেরয আপনার পরীোর ইভেবাচ ফোফে সম্পয য জানান।
আপভন আপনার বন্ধুবান্ধব, পভরবাযরর সেসয বা প্রভেযবিীয আপনার জনয খাবার-োবার এবং অনযানয
প্রয়োজনী়ে ভজভনসপে কপযে সাহাযয চাইযে পাযরন।

এই সময় াযের কিযষ, যভে আপনার উচ্চ োপমাো থায অথবা অসুস্থ কবায যরন, োহযে এই পরামিযটি
কমযন চোর কচিা রুন যেেণ না আপভন স্বািাভব ভক্র়ো োপ পুনরা়ে িুরু রার মযো যযথি সুস্থ কবায
যরন এবং আপনার আর উচ্চ োপমাো না থায , যভে আপনার কথয থায ।
যভেও অযন কো 5 ভেন পযর অনযানযযের জনয আর সংক্রাম হযবন না, আবার ভ িু ভ িু কো োযের
সংক্রমযণর িুরু হওয়া কথয 10 ভেন পযযন্ত অনযানযযের সংক্রাম হযে পাযরন। আপনার পরীো রাযনার
পর কথয 10 ভেযনর জনয এমন কো জনযের সাযথ কেখা রা এভ়িয়ে চেযে হযব, যাযের ক াভিড-19 এর
ারযণ গুরুেরিাযব অসুস্থ হও়োর ঝুাঁ ভ কবভি, ভবযিষ যর যাযের িরীযরর করাগ প্রভেযরায বযবস্থার অথয হে
টি া কেও়ো সযেও, োরা ক াভিড-19 এ গুরুের অসুস্থোর ঝুাঁ ভ যে কবভি থায ন।

েভদ বোভ়ি কথন্ত্র

আপনোন্ত্র

কবর হন্ত্রত হে

আপনার পরীোর ইভেবাচ ফোফযের 5 ভেযনর মযযয যভে আপভন আপনার বাভ়ি কথয কবর হন কসযেযে
ভনম্নভেভখে পেযেপগুযো অনযানযযের মযযয ক াভিড-19 িিাযনার সম্ভাবনায ভমযয় কেযব:
•
•
•
•

এ াভয স্তর ভেয়ে তেভর কফস িাভরং অথবা সাভজয যাে কফস মাস্ক পরুন কযটি িাযোিাযব ভফট
যর
জনা ীণয স্থান এভিযয় চেুন কযমন গণ পভরবহন, বি যরযনর সামাভজ জমাযয়ে, অথবা কযয াযনা
জায়গা কযটি আবদ্ধ অথবা কযটির বায়ু চোচে বযবস্থা খারাপ
বাইযর এমন জা়েগা়ে ক াযনা বযা়োম রুন কযখাযন আপভন অনয কো জযনর র্ভনষ্ঠ সংস্পযিয আসযবন
না
াভি বা হাাঁভচ কেবার সম়ে আপনার মুখ এবং না কেয রাখুন; াভি, হাাঁভচ কেওয়া, আপনার না
ঝািার পযর এবং খাবার খাওয়া ও খাবার-োবার নািাচািা রার পূযবয 20 কসয ন্ড যযর সাবান
এবং জে ভেয়ে আপনার হাে যুযয় কফেুন অথবা হযান্ড সযাভনটাইজার বযবহার রুন; আপনার মুখ
স্পিয রা এভিযয় চেুন

আপনোর পভরবোন্ত্রর সংক্রমে ে়িোন্ত্রনোর ঝুঁু ভ

হ্রোস

রুন

যখন আপভন সংক্রাম থায ন েখন আপনার পভরবাযরর অনযানযযের মযযয আপনার সংক্রমণ িভিযয়
কেওয়ার উচ্চ ঝুাঁ ভ থায । ভবস্তার করায রযে সহায়ো রযে আপভন রযে পাযরন এমন সহজ
াজগুযোহযে:
•
•

•
•

আপভন যাযের সাযথ বসবাস যরন োযের াি কথয আপনার েূরত্ব বজা়ে রাখার কচিা রুন
কিয়ার রযে হয় এমন স্থানগুযোযে এ াভয স্তর ভেয়ে তেভর কফস িাভরং অথবা সাভজয যাে কফস
মাস্ক পরুন কযটি িাযোিাযব ভফট যর, ভবযিষ যর যাযের িরীযরর করাগ প্রভেযরায বযবস্থার অথয
হে টি া কেও়ো সযেও, োরা গুরুের অসুস্থোর ঝুাঁ ভ যে কবভি থায ন
আপভন কয যে ভিযেন কসগুভের জানাো খুযে করযখ এবং আপভন রুম কথয কবর হও়োর পর অন্তে
10 ভমভনযটর জনয কখাো করযখ বায়ু চোচে রযে ভেন
র্ন র্ন আপনার হাে কযাযবন এবং াভি অথবা হাাঁভচ কেওয়ার সময় আপনার মুখ এবং না কেয
রাখুন

•
•

েরজার হযান্ডে এবং ভরযমাট যরাযের মেন র্ন-র্ন স্পিয রা পৃষ্ঠেেগুযোয এবং রান্নার্র আর
বাথরুযমর মেন কিয়ার রা জায়গাগুযোয ভনয়ভমেিাযব বার বার যর পভরষ্কার রুন
কযয াযনা াযরা আপনার বাসায় আসার ের ার হযে োযেরয আপনার ইভেবাচ পরীোর
ফোফযের বযাপাযর জানান, যাযে োরা ভনযজযের রো রার জনয সাবযান হযে পাযরন কযমন
এমন কফস িাভরং অথবা সাভজয যাে কফস মাস্ক পরা কযটি িাযোিাযব ভফট যর, োযের সাযথ
েূরত্ব বজায় রাখা যভে োরা পাযরন, এবং োযের হাে ভনয়ভমেিাযব যুযয় কফো

জামযভডযফন্স (GermDefence) হে এ টি ওযয়বসাইট যা ক াভিড-19 এবং অনযানয িাইরাযসর হাে কথয
আপনায এবং আপনার পভরবারয সুরভেে রাখার সহজ উপায়গুভে ভচভিে রযে সাহাযয রযে পাযর। কয
স ে কো জন GermDefence বযবহার যরন োযের ফ্লুযে এবং অনযানয সংক্রমযণ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা
ম থায এবং োযের বাভিযে িভিযয় কেওয়ার সম্ভাবনা ম থায ।

আপভন েভদ এমন ক োন্ত্রনো বযভির কলোজ ন্টোক্ট হন েোর
ক োভিড-19 পরীক্ষোর ি োি ইভতবোে পোওেো
হন্ত্রেন্ত্রে তোহন্ত্র আপভন ী রন্ত্রবন
কো জন যারা ক াভিড-19 এ আক্রান্ত াযরা সাযথ এ ই পভরবাযর বসবাস যরন যারা সংক্রভমে হও়োর
সযবযাচ্চ ঝুাঁ ভ যে রয়েযিন ারণ োযের েীর্যস্থা়েী র্ভনষ্ঠ কযাগাযযাগ থা ার সম্ভাবনা সবযচযয় কবভি। কো জন
যারা ক াভিড-19 এ আক্রান্ত এমন াযরা বাভ়িযে রাভেযাপন যরযিন যখন োরা সংক্রাম ভিযেন োরাও
উচ্চ ঝুাঁ ভ যে রযয়যিন।
আপভন যভে এ টি পভরবাযর থায ন অথবা রাভে যাপন যরন কযখাযন াযরা ক াভিড-19 পরীোর ফোফে
ইভেবাচ এযসযি কসযেযে আপনার সংক্রমণ হযে 10 ভেন পযযন্ত সম়ে োগযে পাযর। আপনার ক াযনা উপসগয
না থা যেও, অনযযের মযযয ক াভিড-19 িভ়িয়ে কেও়ো সম্ভব।
আপভন ভনম্নভেভখে পেযেপগুযো গ্রহণ যর অনয কো জনযের ঝুাঁ ভ
•

•
•

•

মাযে পাযরন:

আপনার পভরভচে কযয াযনা াযরা সাযথ কযাগাযযাগ রা এভ়িয়ে চেুন যারা গুরুেরিাযব অসুস্থ
হও়োর ঝুাঁ ভ যে রয়েযিন যভে োরা ক াভিড-19 এ আক্রান্ত হন, ভবযিষ যর যাযের িরীযরর করাগ
প্রভেযরায বযবস্থার অথয হে টি া কেও়ো সযেও, োরা ক াভিড-19 এ গুরুের অসুস্থোর ঝুাঁ ভ যে
কবভি থায ন
আপনার পভরবাযরর কো জযনর বাইযর অনয াযরাও ভনভবি সংস্পিয এভিযয় চেুন, ভবযিষ যর
জনা ীণয, আবদ্ধ অথবা বাযজিাযব বা়েু চোচে যর এমন স্থাযন
আপনার যভে অনয কোয যের সাযথ র্ভনষ্ঠ কযাগাযযাযগর প্রয়োজন হ়ে, অথবা আপভন ক ানও জনা ীণয
জা়েগা়ে থায ন েযব এ াভয স্তর ভেয়ে তেভর এ টি উপযুি কফস িাভরং বা এ টি সাভজয যাে
কফস মাস্ক পরুন
সারাভেন ভনয়ভমেিাযব সাবান ও পাভন ভেযয় ভনযজর হাে কযান অথবা হযান্ড সযাভনটাইজার বযবহার
রুন

যভে আপনার মযযয শ্বাসেযের সংক্রমযণর উপসগযগুযো কেখা কে়ে েযব বাভ়িযে থা ার কচিা রুন এবং অনয
কো যের সংস্পযিয আসা এভিযয় চেুন এবং উপসগয রযয়যি এমন কো জনযের জনয কেওয়া ভনযেয িনা কমযন
চেুন।
আপভন যভে ক াভিড-19 এ আক্রান্ত াযরা িযাক্ট হন ভ ন্তু োযের সাযথ বাস না যরন অথবা োযের
বাভ়িযে অবস্থান না যরন, কসযেযে আপভন সংক্রভমে হও়োর ম ঝুাঁ ভ যে রযয়যিন। ক াভিড-19 সহ,
শ্বাসেযের সংক্রমণ ভনযয় ভনরাপযে জীবনযাপন যর ভনযজয এবং অনযানযযের রো রার জনয আযরা
ভনযেয িনা রযয়যি।

ভশশু এবং ভ ন্ত্রশোর-ভ ন্ত্রশোরী েোরো 18 বের অথবো তোর
কেন্ত্রে ম বেসী েোন্ত্রদর পরীক্ষোর ি োি ইভতবোে
এন্ত্রসন্ত্রে
এটি সুপাভরি রা হ়ে না কয ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীযের ক াভিড-19 এর জনয পরীো রাযনা কহা
যভে না এ জন কহেথ কপিাোর িারা ভনযেয ভিে হ়ে।
যভে ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীযের ক াভিড-19 পরীোর ফোফে ইভেবাচ হয়, কসযেযে োহযে োরা
পরীো রাযনার পর কথয 3 ভেন পযযন্ত বাভ়িযে থা ার কচিা রযব, যভে পাযর এবং অনযানয কো জনযের
সংস্পযিয আসা এভ়িয়ে চেযব। 3 ভেন পর, যভে োরা িাে কবায যর এবং উচ্চ োপমাো না থায ,
কসযেযে অনযানযযের মযযয সংক্রমণ িভ়িয়ে প়িার ঝুাঁ ভ অযন ম। এর ারণ হে ভিিু এবং ভ যিারভ যিারীযের প্রাপ্তব়েস্কযের েু েনা়ে ম সময়ের জনয অনযানয কো জনযের জনয সংক্রাম হও়োর প্রবণো
রয়েযি।
ভিিু এবং ভ যিার-ভ যিারীরা যারা সাযারণে স্কুে, যেজ অথবা চাইল্ড ক ়োযর যা়ে এবং এমন াযরা
সাযথ বসবাস যর যাযের ক াভিড-19 পরীোর ফোফে ইভেবাচ হয়েযি োযেরয স্বািাভব িাযব উপভস্থে
থা যে হযব।

েভদ আপনোর ক োভিড-19 কথন্ত্র থোন্ত্র (ইনন্ত্রিোগ্রোভি কেক্সে
ভব ল্প) তোহন্ত্র আপভন েোন্ত্রদর সোন্ত্রথ বসবোস ন্ত্ররন তোন্ত্রদর
মন্ত্রযয সংক্রমন্ত্রের ভবস্তোর হওেোন্ত্র ভ িোন্ত্রব মোন্ত্রনো েোে
যভে আপনার ক াভিড-19 কথয থায , েযব আপনার পভরবাযরর অনযানযযের আপনার াি কথয এটিযে
আক্রান্ত হওয়ার এ টি উচ্চ ঝুাঁ ভ রয়েযি। আপনার পভরবাযর সংক্রমযণর ভবস্তার মাযে আপভন যা যা
রযে পাযরন।

1. অনযযের সাযথ র্ভনষ্ঠ সাভন্নযযয আসা সীভমে রুন। মুযনাে এো া়ে যেটা সম্ভব ম সম়ে বয়ে
রুন।
2. ভন়েভমেিাযব র্ন র্ন স্পিয রা পৃষ্ঠেেগুযো এবং রান্নার্র ও বাথরুযমর মযো কিয়ার রা

জা়েগাগুযোয পভরষ্কার রুন।
3. ভন়েভমেিাযব সাবান এবং পাভন বযবহার যর আপনার হাে যুয়ে ভনন, ভবযিষ যর াভি এবং
হাাঁভচ কেবার পযর।
4. আপভন যাযের সাযথ বসবাস যরন োযের াি কথয যেটা সম্ভব সহায়ো ভনন। অপ্রয়োজনী়ে
সংস্পিয এ়িাযে পভরষ্কার রা এবং ভনরাপযে খাবার আনার জনয সহায়ো চান।
5. কিয়ার রযে হয় এমন জায়গায় সম়ে াটাযনার প্রয়োজন হযে কফস িাভরং বযবহার রুন।
6. রুযম িাযো বা়েুচোচযের বযবস্থা রাখুন।
7.

ভডসযপাযজবে টিসুযযে াভি এবং হাাঁভচ ভেন এবং সরাসভর ভবযনর মযযয কফেুন।

