ক োভিড-19 দ্বোরো আক্রোন্ত
হওয়োর সম্ভোবনো অত্যন্ত কবভি
এর ম মোনুষদের রক্ষো রো
এবং সুরভক্ষত্ প্রেোন সংক্রোন্ত
ভনদেে ভি ো
১৩ই আগস্ট 2020 ত্োভরদে হোলনোগোে

রো হদয়দে

এই ভনদেে িনোটি

োদের জনয

এই ভনদেে িনোটি ইংলযোদের বোচ্চোসহ এমন স ল প্রোপ্তবয়স্ক কলো দের জনয যোদের করোদগ
আক্রোন্ত হওয়োর সম্ভোবনো অত্যন্ত কবভি ।
আপভন যভে ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত নোজু অবস্থোদন থোদ ন ত্োহদল এটি ভনভিত্
আপভন এ টি ভিঠি কপদয় থো দবন বো এটি হয়দত্ো আপনোর GP বো হোসপোত্োদলর
ডোক্তোর সরোসভর আপনোদ জোভনদয় থো দবন।

দর

সূিনো
আপভন যভে ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত নোজু অবস্থোদন থোদ ন ত্োহদল ইংলযোদে মহোমোভরর
এই িু ড়োন্ত পযেোদয় আপনোদ বোড়ভত্ সত্ ে ত্ো ভনদত্ বলো হদয় থো দব। এটিদ 'ভিভডং'
বলো হয়
সর োর এেন বলদে কয আপনোর এেন ক োদনো ভিভডং এর প্রদয়োজন কনই। এর োরণ
হল সমোদজ এবং পোভরপোভবে পভরদবদি এেন দরোনোিোইরোদস (দ োভিড-19) আক্রোদন্তর
হোর উদেেদযোগযিোদব দম এদসদে।
ী হদব কস বযোপোদর সুভনভেে ষ্ট এ টি ভনদেে িনো আদে আপনোর স্থোনীয় এলো োদত্ যভে ল
ডোউন হদয় থোদ ।
ভনদেে িনোটি হল সর োদরর এ টি পরোমিে এবং এটি কমদন িলো বো নো িলো আপনোর
বযভক্তগত্ পেদের বযোপোর।

ভ দসর পভরবত্ে ন হদয়দে
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ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত েুবেল মোনুষদের জনয কেওয়ো ভনদেে িনো হল ভিভডং এ থো োর
ভবষয়টি এেন স্থভগত্ রো হদয়দে। এর অথে হল:
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

আপনোদ এেন পূদবের ভিভডং সংক্রোন্ত পরোমিে কমদন িলো ের োর কনই।
আপনোর
মেস্থল যভে ক োভিড ঝুুঁ ভ মুক্ত থোদ ত্োহদল আপভন োদজ কযদত্
পোরদবন ভ ন্তু যভে সম্ভব হয় বোসো কথদ
োজ রদবন।
ভিভ ত্সোগত্িোদব করোদগ আক্রোন্ত হওয়োর সম্ভোবনো কবভি রদয়দে এধরদণর বোচ্চোরো
স্কু দল যোদব স্কু ল কেোলোর বযোপোদর সোভবে ভনদেে িনো কমদন এবং পূণে কেোলোর
ভনদেে িনো: ভবদিষ স্কু ল এবং অনযোনয ভবদিষ বযবস্থো
আপভন যদত্োবোর িোন বোইদর কযদত্ পোদরন ভ ন্তু সোমোভজ িোদব কমলোদমিোর
পভরমোণ সোভবে িোদব ম রোেোর কিষ্টো রদবন।
আপভন বযবসো সংক্রোন্ত োদজ ভবভিন্ন স্থোদন কযদত্ পোদরন, উেোহরণস্বরূপ
সুপোরমোদ ে ট, পোব (মেয পোনীদয়র ভবক্রদয়র স্থোন) এবং কেো োন। ত্দব কযেোদনই
সম্ভব অনযোনযদের োে কথদ 2 ভমটোর েূরত্ব বজোয় রোেদত্ হদব অথবো 1
ভমটোর েূরত্ব বজোয় রোেদত্ হদব এবং কসই সোদথ অনযোনয সত্ ে ত্ো অবলম্বন
রদত্ হদব
সত্ ে ত্োর সোদথ হোত্ কধোয়ো অবযোহত্ রোেদবন এবং স্বোিোভবদ র কিদয় ঘন ঘন
পভরমোণ হোত্ ধুদবন। এবং আপনোর বোসোয় এবং / অথবো োদজর স্থোদন কযসব
জোয়গোয় বোর বোর হোদত্র স্পষে লোদগ কসসব জোয়গো েুব িোদলোিোদব পভরষ্কোর
রদত্ হদব।
নযোিনোল ভসভডং সোভিে দসর োে কথদ আপভন আর ভি ফু ড পোদসেল, ঔষধপত্র
কডভলিোভর ও প্রোথভম পভরিযেো সংক্রোন্ত কসবো সুভবধোগুদলো আর পোদবন নো।

ভনরোপে থো োর বযোপোদর বোস্তবসম্মত্ পরোমিে জোনোর জনয আপনোর ঘদরর বোইদর
ীিোদব ভনরোপে থো ো যোয় কসটি কেেুন।
আপভন এেনও ভনদনোক্ত সুভবধোসমূহ পোদবন:
▪
▪
▪

স্থোনীয় কস্বচ্ছোদসবী সহোয়ত্ো কযটি আপনোর কলো োল অথভরটির সোদথ কযোগোদযোদগর
মোধযদম পোওয়ো যোদব।
আপভন কযসব ভনত্য প্রদয়োজনীয় ভজভনসপত্র ও েোবোর-েোবোর ক্রয় দরন
কসগুদলো NHS িলোনটিয়োর করস্পেোর এর মোধযদম সরবরোহ রো হদব
সুপোরমোদ ে ট কডভলিোভরর জনয অগ্রোভধ োর ভিভিদত্ সময় ভনধেোরণ (আপভন যভে
ইদত্োপূদবে ভি ফু ড পোদসেদলর জনয ভনবভিত্ হদয় থোদ ন)

ক োভিড -19 এর সংক্রমণ যভে কবদড় যোয়
আবোরও ভিভডং এ যোবোর জনয আপনোদ পরোমিে কেয়ো কযদত্ পোদর যভে পভরভস্থভত্র
পভরবত্ে ন হয় এবং সমোদজ এবং পোভরপোভবে পভরদবদি ক োভিড -19 এর সংক্রমণ কবদড়
যোয়।
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NHS ভডভজটোল পভরদষবো ত্তে আপনোর নোম কগোপন রোেো হদব। পরোমদিের ক োদনো
পভরবত্ে ন হদল কসটি আমরো আপনোদ জোনোদবো। জোত্ীয় পযেোদয়র কযদ োদনো পভরবত্ে ন এই
ভনদেে িনোটিদত্ ত্ু দল ধরো হদব।
স্থোনীয় পযেোদয় কলো োল ল ডোউন শুরু হদয় কগদল কসদক্ষদত্র ভনদনোক্ত এই ত্থয কেেুন এবং
আরও ত্দথযর জনয আপনোর স্থোনীয় ল ত্তে পদক্ষর ওদয়বসোইটটি কেেুন।
আপভন যভে ভি ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত নোজু অবস্থোর মদধয থোদ ন ত্োহদল ভিভডং এ
থো োর পরোমিে ভবেযমোন ক োদনো এলো োদত্ আপনোর প্রদবি নো রোর পরোমিে কেয়ো
হদচ্ছ।

`ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত েুবেল`এর সংজ্ঞো
ইংলযোদের ভবদিষজ্ঞ ডোক্তোররো এমন ভ েু সুভনভেে ষ্ট কমভডদ ল সমসযো সনোক্ত দরদেন যো
এই িোইরোস সম্পদ ে আমরো এেন পযেন্ত যো জোভন ত্োর উপর ভিভি দর কেেো যোয় কয
ভ েু ভ েু কলো ক োভিড -19 এর োরদণ গুরুত্র অসুস্থত্ো হওয়োর মোরোত্ম ঝুুঁ ভ দত্
রদয়দেন। করোদগর ত্ীব্রত্ো বো ইভত্হোস অথবো ভিভ ৎসোর স্তরও প্রিোভবত্ দর কয োরো
এই গ্রুদপ অন্তিুে ক্ত থো দবন।
ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত েুবেল কলো দের মদধয ভননবভণেত্ কলোদ রো অন্তিুে ক্ত থো দত্
পোদরন:
▪ যোদের এ টি পূণে (সভলড) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রভত্স্থোপন রো হদয়দে।
▪ সুভনভেে ষ্ট ক োদনো যোনসোদর আক্রোন্ত বযভক্ত:
▪
যোন্সোদর আক্রোন্ত বযভক্ত যোরো সভক্রয়িোদব ক দমোদথরোভপ ভনদচ্ছন
▪ ফু সফু দসর যোনসোদর আক্রোন্ত বযভক্ত যোরো করভড যোল করভডওদথরোভপ ভনদচ্ছন
▪ ভলউদ ভময়ো, ভলদফোমো বো মোদয়োদলোমোর মত্ন রক্ত বো অভস্থ মজ্জোর
যোনসোদর আক্রোন্ত কলোদ রো যোরো ভিভ ৎসোর কয ক োদনো পযেোদয় রদয়দেন
▪ এমন স ল কলো যোরো যোন্সোদরর জনয ইভমউদনোদথরোভপ বো অনযোনয িলমোন
অযোভিবভড ভিভ ৎসো ভনদচ্ছন
▪ এমন স ল কলো যোরো যোন্সোদরর ঝুুঁ ভ এড়োদত্ অনযোনয ভিভ ৎসো গ্রহণ
রদেন যো ত্োদের করোগ প্রভত্দরোধ বযবস্থোপনোদ প্রিোভবত্ রদত্ পোদর,
কযমন কপ্রোটিন োইদনজ ইনভহভবটরস বো PARP ইনভহভবটরস
▪ এমন স ল কলো যোরো গত্ 6 মোদস অভস্থ মজ্জো বো কস্টম কসল প্রভত্স্থোপন
ভরদয়দেন বো যোরো সম্প্রভত্ ইভমউদনোসোদপ্রিন ঔষধ গ্রহণ রদেন
▪ ত্ীব্র বোস-প্রবোদসর সমসযোয় আক্রোন্ত কলো জন যোদের মদধয ভসভস্ট ফোইদব্রোভসস
বো ত্ীব্র হোুঁপোভন এবং ত্ীব্র ক্রভন অবস্ট্রো টিি পোলদমোনোভর ভডভজজগুদলোও
(COPD) অন্তিুে ক্ত রদয়দে।
▪ এমন স ল কলো যোরো ভবরল করোদগ আক্রোন্ত এবং কয োরদণ ত্োদের কক্ষদত্র
সংক্রমদণর ঝুুঁ ভ উদেেদযোগযিোদব কবদড় যোয় (দযমন কসভিয়োর ম্বোইে
ইভমউদনো কডভফভসদয়ভন্স (SCID) কহোদমোজোইগোস ভস ল কসল)
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▪
▪
▪

▪

এমন স ল কলো যোরো ইভমউদনোসোদপ্রিন কথরোভপ গ্রহণ রদেন যো ত্োদের
সংক্রমদণর ঝুুঁ ভ দ উদেেদযোগযিোদব বোড়োদনোর জনয যদথষ্ট।
এমন স ল গিে বত্ী মভহলো যোরো জন্মগত্িোদব যো পরবত্ী োদল হৃেদরোদগ আক্রোন্ত
হদয়দেন
ভিভ ৎসদ র মত্োমত্ এবং এ জন বযভক্তর িোভহেোর মূলযোয়দনর ভিভিদত্ অনযোনয
কলো জন যোদেরদ ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত েুবল
ে বদল গণয রো হয়। এই
ভসদ্ধোন্তগুদলোদ সমথেন রোর জনয GPs ও হোসপোত্োদলর ভিভ ৎস দেরদ
ভনদেে িনো কেওয়ো হদয়দে।
োদেরদ ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত েুবেল ভহদসদব কেণীিু ক্ত রো হদয়দে ত্োদের
ভবষদয় আরও ত্থয জোনোর জনয অনুগ্রহ দর NHS ভডভজটোল ওদয়বসোইট
কেেুন।

আপভন যভে এই কেণীগুদলোর ক োনটির মদধয নো পদর থোদ ন, ভ ন্তু ভবষয়টি ভনদয়
আপভন এেনও উভদ্বগ্ন রদয়দেন কসদক্ষদত্র আপনোর GP বো হোসপোত্োদলর ভিভ ৎসদ র সদঙ্গ
আপনোর উদদ্বগগুদলোর ভবষদয় আদলোিনো রো উভিত্।

োজ ও

মেসংস্থোন

আপনোর মেস্থল যভে ক োভিড ঝুুঁ ভ মুক্ত থোদ ত্োহদল আপভন
যভে সম্ভব হয় বোসো কথদ
োজ রো উভিৎ।

োদজ কযদত্ পোরদবন ভ ন্তু

ক োদনো ক োদনো কক্ষদত্র আপভন হয়দত্ো এ টি ভব ল্প িূ ভম ো গ্রহণ বো সোমভয় িোদব
আপনোর োদজর ধরণ পভরবত্ে ন রদত্ পোদরন।
বোসোয় বদস োজ রোর জনয বো
মেস্থদল আপনোর যভে ক োদনো সহোয়ত্োর ের োর
হয় ত্োহদল আপভন অযোদেস টু ওয়োদ ে র জনয আদবেন রদত্ পোদরন ।
সোমদথেযর বোইদর এর ম স ল অভত্ভরক্ত েরি কযটি োজ রোর জনয ের োর কস
বযোপোদর অযোদেস টু ওয়ো ে সহোয়ত্ো প্রেোন রদব কযগুদলো এ জন িোকুরীেোত্োর বহন
রোর সঙ্গত্ বোধযবোধ ত্োর মদধয পদড় নো।

মেসংস্থোন সংক্রোন্ত অভধ োরসমূহ
আপনোর যভে ক োদনো উদদ্বগ থোদ ত্োহদল আপভন আপনোর সুভনভেে ষ্ট পভরভস্থভত্ ও
আপনোর িোকুরী সংক্রোন্ত অভধ োরসমূদহর বযোপোদর পরোমিে কপদত্ পোদরন Acas
ওদয়বসোইদট বো Acas কহল্পলোইদন 0300 123 1100 নম্বদর কফোন দর।
আপনোর মেস্থদল স্বোস্থয ও ভনরোপিো ভনদয় যভে ক োদনো উদদ্বগ থোদ
যোদের োদে এটি ত্ু দল ধরদত্ পোদরন:
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ত্োহদল আপভন

▪
▪

আপনোর মেস্থদলর ইউভনয়ন
কহলথ অযোে কসফটি এভেভ উটিি বো আপনোর স্থোনীয়

ত্তে পক্ষ

সংভবভধবদ্ধ অসুস্থত্োজভনত্ েু টি
সর োদরর ভনদেে িনো অনুযোয়ী ভিভডং এ থো োর পরোমদিের ভিভিদত্ আগোমী 1 আগস্ট
কথদ আপভন স্টযোটু টভর ভস কপ/সংভবভধবদ্ধ অসুস্থত্োজভনত্ েু টি (SSP)এর জনয আর
কযোগয হদবন নো বো এই সুভবধো কিোগ রদত্ পোরদবন নো। আপনোদ ভনরোপদে োদজ
ভফভরদয় আনোর জনয আপনোর িোকুরীেোত্ো আপনোদ সোহোযয রদব পোিোপোভি আপভন
যভে বোসো কথদ
োজ রদত্ নো পোদরন ত্োহদল আপনোর িোকুরীেোত্ো আপনোদ
মেস্থদল
িোদলোিোদব হোত্ পভরষ্কোর পভরচ্ছন্ন রোেো ও েূরত্ব বজোয় রোেোর অিযোস কমদন িলদত্
সহোয়ত্ো প্রেোন রদব।

NHS িলোনটিয়োর করসপেোরদের ভন ট কথদ
পোওয়ো সহোয়ত্ো
NHS িলোনটিয়োর করসপেোরগণ অন্তত্ আগোমী ভডদসম্বর 2020 পযেন্ত সহোয়ত্ো প্রেোন
িোভলদয় যোদবন।
▪

▪
▪
▪

আপনোর ক নো োটো, ঔষধপত্র (আপনোর পভরবোদরর ক উ বো আপনোর বিু বোিব
যভে এগুদলো সংগ্রহ রদত্ নো পোদর) বো জরুরী অনয ভ েু আপনোর জনয সংগ্রহ
রো।
এ টি ভনয়ভমত্ বিু ত্বপূনে কফোন ল কযটি পূদবে ভিভডং এ থো োর পরোমিে প্রোপ্ত
এ জন বযভক্ত বো অনয এ জন কস্বচ্ছোদসবী রদবন।
কমভডদ ল অযোপয়িদমদি যোওয়ো আসোর জনয যোনবোহদনর বযবস্থো
সহোয়ত্ো পোবোর জনয 0808 196 3646 নম্বদর স োল 8টো কথদ রোত্ 8টোর
মদধয ল রুন বো NHS িলোনটিয়োর করসপেোরস ওদয়বসোইটটি ভিভজট
রুন। যোনবোহদনর সহোয়ত্ো পোবোর জনয আপনোর স্বোস্থয কসবো মীদের সোদথ
থো বলুন।

ক বো প্রেোন োরী বযভক্তর

োে কথদ

সহোয়ত্ো

আপনোর দেনভেন প্রদয়োজদন সহোয়ত্ো দরন এমন স ল অপভরহোযে কসবো প্রেোন োরী
বযভক্ত বো ভিভজটররো আপনোদ অবযোহত্িোদব ভিভজট রদত্ পোদরন যভে নো যভে নো
ত্োদের মদধয ক োভিড-19 এর ক োদনো উপসগে কেেো কেয়।
ত্োরো সোমোভজ েূরত্ব বজোয় রোেোর ভনদেে িনো কমদন িলদবন কযসব কক্ষদত্র এ োন্ত ও
বযভক্তগত্ সোভন্নদধয আসোর ের োর কনই।
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আপনোর বোসোয় আসো কসবো প্রেোন োরী বযভক্ত যভে আপনোর বোভড়র কবত্নিু ক্ত এ জন
বযভক্ত হদয় থোদ ন ত্োহদল ত্োরো কহোম ক য়োর এবং পোদসেোনোল কপ্রোদট টিি ইকুইপদমদির
(PPE) বযোপোদর ত্থয পোদবন প্রভিিন অফ কহোম ক য়োর গোইদডদন্স এবং PPE ফর
ক য়োর ওয়ো ে োর কডভলিোভরং কহোম ক য়োর গোইদডদন্স।
আপনোর ক বো প্রেোন োরী বযভক্তর কবত্ন যভে আপনোর নো ভেদত্ হয় ত্োহদল কসক্ষদত্র এই
ভনদেে িনোটি কেেুন গোইদডন্স ফর কেোজ হু কপ্রোিোইড আনদপড ক য়োর ফর কিেস অফ
ফযোভমভল.

আপভন যভে এ টি স্থোনীয় ল
থোদ ন

ডোউন এলো োদত্

আপভন যভে ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত েুবেল থোদ ন এবং এমন এ টি এলো োদত্ থোদ ন
কযেোদন ভিভডং শুরু রোর জনয জনস্বোস্থয সংক্রোন্ত বোড়ভত্ পেদক্ষপ ের োর ত্োহদল
কসদক্ষদত্র সর োর আপনোর োদে ভিঠি ভলেদব এবং আপনোদ বোসোয় থো োর পরোমিে
কেয়ো হদব এবং ভিভডং এ থো দত্ হদব।
আপভন যভে বোসো কথদ
পোদরন:
▪

▪
▪

বো ল

ডোউদনর বোইদরর এলো ো কথদ

োজ

রদত্ নো

আপনোর িোকুরীেোত্ো হয়দত্ো আপনোদ ফোদলেো রদত্ পোরদবন দরোনোিোইরোস
জব ভরদটনিন স্কীম অনুযোয়ী আপনোদ সোমভয় েু টি প্রেোন রদত্ পোদর যভে
আপনোদ ইদত্োপূদবে 1 মোিে 2020 ও 30 জুন 2020 এর মদধয পর পর অন্তত্
3 বোর সোমভয় েু টি প্রেোন রো হদয় থোদ । স্কীমটি অদটোবর 2020 এর কিষ
পযেন্ত িলদব।
আপভন হয়দত্ো আপনোর িোকুরীেোত্োর োে কথদ সংভবভধবদ্ধ অসুস্থত্োজভনত্ েু টি
কপদত্ পোদরন এই ভিভিদত্ কয আপভন ভিভডং এর জনয োজ রদত্ পোরদেন নো
আপভন কবনভফদটর জনয কযোগয ভহদসদব ভবদবভিত্ হদত্ পোদরন
স্থোনীয় পযেোদয় ল ডোউন শুরু হদয় কগদল আরও ভনদেে িনোর জনয
আপনোর স্থোনীয় ত্তে পদক্ষর ওদয়বসোইটটি কেেুন এবং স্থোনীয় এলো োর জনয
পোবভল কহলথ ভনদেে িনোটি অনুসরণ রুন। আপভন যভে এমন এ টি এলো োদত্
োজ দরন কযেোদন অত্যন্ত নোজু অবস্থোদন থো ো কলো জনদেরদ এেনও
ভিভডং রোর পরোমিে প্রেোন রো হদচ্ছ, ত্োহদল সম্ভব হদল আপনোদ বোসো কথদ
োজ রোর ও স্থোনীয়িোদব ভবভধ ভনদষধ প্রদযোজয থো ো এলো োর মদধয অবভস্থত্
মেস্থদল নো যোবোর পরোমিে প্রেোন রো হদচ্ছ। আপভন যভে উক্ত এলো োটির
বোইদর থোদ ন ত্োহদল আপনোদ হয়ত্ এ টি ভিভডং কলটোদরর জনয অনুদরোধ
জোনোদত্ হদব আপনোর িোকুরীেোত্োদ প্রমোণ ভহদসদব কেেোদনোর জনয কয আপভন
আপনোর সিরোির মেস্থদল আসদত্ পোরদবন নো।
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ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত েুবেল ভিশু এবং ত্রুণ
বযভক্ত
ভিশু ও অল্পবয়স্ক বযভক্তদের উপর ক োভিড-19 এর ঝুুঁ ভ র বযোপোদর কপভডয়োভি
কমভডভসন ভবদিষজ্ঞরো সবেদিষ ত্থয প্রমোণ পযেোদলোিনো দর কেদেদেন।
সদবেদিষ ত্থয প্রমোদণ কযটি এদসদে ত্ো হল অভধ োংি ভিশু ও অল্পবয়স্ক বযভক্তদের
মোরোত্ন অসুস্থ হদয় পড়োর ঝুুঁ ভ
ম। িভবষযদত্ আমরো আিো ভর ম সংেয ভিশু
ও অল্প বয়স্কদের নোম ভিভডং করোগীদের ত্োভল োয় অন্তিুে ক্ত থো দব।
এ জন ভিশু বো অল্প বয়স্ক বযভক্তদ যভে ভিভডং এ থো ো করোগীদের ত্োভল ো কথদ বোে
কেয়ো হয় ত্োহদল িভবষযদত্ দরোনোিোইরোদসর সংক্রমণ বোড়দলও ত্োদেরদ ভিভডং এ
যোবোর পরোমিে প্রেোন রো হদব নো।
এ টি ভিশু বো অল্পবয়স্ক বযভক্তদ ভিভডং এর করোগীদের ত্োভল ো কথদ বোে কেয়ো হদব
ভ নো কসই ভসদ্ধোদন্তর বযোপোদর আপভন ভিশু ভবদিষজ্ঞ বো GP এর সোদথ থো বলদত্
পোদরন। এসব ভসদ্ধোদন্তর বযোপোদর থো বলদত্ ত্োরো এই গ্রীষ্ম োদল আপনোর সোদথ
কযোগোদযোগ রদবন।

বোৎসভর

ফ্লু কপ্রোগ্রোম

2020 ও 2021 সোদলর ফ্লু িযো ভসন কপ্রোগ্রোদমর অংি ভহদসদব এই কপ্রোগ্রোমটি িলো োলীন
সমদয় বোসোটির অনযোনয সেসয যোরো ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত েুবেল ভহদসদব ভিভিত্ হদবন
ত্োরো স দলই ফ্লু িযো ভসন পোবোর কযোগয হদবন।
ভিভ ৎসোগত্িোদব অত্যন্ত েুবেল ভহদসদব ভিভিত্ অভধ োংি কলো জনই ইদত্োমদধয ফ্লু
িযো ভসদনর জনয কযোগয হদয় থো দবন।
বোৎসভর

ফ্লু কপ্রোগ্রোদমর বযোপোদর আরও ত্থয এেোদন পোদবন।
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