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আপনার যা জানা প্রয় াজন
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আপনার যরদ পকান প্রশ্ন বা উয়েগ থায়ক ত্াহয়ল আপনার রিরকৎসয়কর সয়ে

পরামর্ শকরুন।
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সসসভয়োর অ্যোসকউট ররসসিররটসর

সসনররোম কররোনোভোইরোস ২ (সোস স-

সস.ও.সভ-২) সসওসভআইসি-১৯ (COVID-19)

এর কোরণ • সাস শ-রস.ও.রি-২ একটি নতু্ন জীবাণু।

• প্রথম ঘিনাটি র্নাক্ত করা হ 

সনউরমোসনয়ো হও া পলায়কর ময়ধয

িীয়নর উহান প্রয়দয়র্, ২০১৯ সায়লর

রডয়সম্বর মায়স।

• প্রথয়ম সম্ভবত্ এিা পশুয়দর ময়ধয

েরিয় পয়িরেল রকন্তু এখন এটি

মানুয়ষর ময়ধয েিায়ে।

• পযয়হতু্ িাইরাসটি নতু্ন, ত্াই আমরা

এটি সম্পয়কশআয়রা পবরর্ জানরে, আর

বত্শমায়নআমরা এ রবষয় যা জারন

পয়র ত্া পররবত্শন হয়ত্ পায়র।
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ভ্রমণকোরীরের মোধ্যরম এটট

অ্নযোনয রেরে ছসিরয়রছ।

• বত্শমায়ন অয়নক পদর্

ভ্রমণকারীয়দর ময়ধয জীবাণুটি

র্নাক্ত কয়রয়ে।

• এই ভ্রমণকারীয়দর সিংস্পয়র্ শআসা

রকেু মানুষ সিংক্ররমত্ হয় য়েন।

• এিা সম্ভব পয অনযানয স্থায়নও

রস.ও.রি.আই.রড-১৯ এর

সিংক্রময়ণর ঘিনা ঘিা।

• যরদও এই নতু্ন িাইরাসটি সম্পয়কশ

আমরা এখয়না অয়নক রকেু জারন

না, ত্ারপয়রওআমরা পরাগটি

প্ররত্য়রাধ করয়ত্ পারর এবিং এর

প্রাদুিশাব বন্ধ করয়ত্ পারর।
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এটট কীভোরে ছিোয়?
• অরধকািংর্ মানুষ অনয মানুষয়দর

পথয়ক সিংক্ররমত্ হয় য়েন।

• সম্ভবত্ এটি সরদশ, কারর্ ও ফ্লু এর

ময়ত্া একইিায়ব েিা – যখনআমরা

কথা বরল, কারর্ এবিং হা াঁরি পদই ত্খন

হা াঁরি, কারর্র পফা াঁিার মাধযয়ম েিা ।

• এই পফা াঁিাগুয়লা যখন নাক, পিাখ বা

মুয়খর ময়ধয প্রয়বর্ কয়র ত্খন মানুষ

এর োরা সিংক্ররমত্ হয়ত্ পায়র।

• দরূষত্ ল্জরনসস্পর্ শকরয়ল এই

পফা াঁিাগুয়লা আপনার হায়ত্ পলয়গ যা ।

আপরন যরদ হাত্ রদয় মুখ স্পর্ শকয়রন

ত্াহয়ল এই পফা াঁিাগুয়লা আপনার

নাক/পিাখ/মুয়খ প্রয়বর্ করয়ত্ পায়র।
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জীেোণু ছিোরনোর অ্নয উিোয়গুর ো

• প্রাথরমক িায়ব িাইরাসটি উহায়নর জীরবত্

পশু বাজায়রর একটি "জলাধার" সম্ভবত্

েরিয় রেল, মানুয়ষর ময়ধয। অনযানয

কয়রানািাইরাসগুয়লা পশুয়দর পথয়ক

েরিয় রেল বয়ল জানা যা ।

o উয়ির মাধযয়ম রমরডল ইস্ট পরসরপয়রিরর

রসনয়রাম কয়রানািাইরাস (পমরস-রস.ও.রি) 

েরিয় রেল।

o গন্ধয়গাকুল পথয়ক রসরি ার অযারকউি

পরসরপয়রিরর রসনয়রাম (সাস শ)। এই

িাইরাসটি এই মুহয়ূত্ শ েরিয় পিয়ে না।

• রকেু অনযানয কয়রানািাইরাস ময়লর মাধযয়ম

েরিয় য়ে, আর রস.ও.রি.আই.রড-১৯

(COVID-19) হ ত্ এইিায়বই েরিয় য়ে।
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অ্নয অ্রনকঅ্সুরের মর ো ররোরগর

 ক্ষণগুর ো শুরু হয়

জ্বর কোসে শ্বোসকষ্ট রিেীর েযোথো িোয়সরয়োগ ো েযোথো

আক্রান্ত হও ার প্রা একরদন পয়র পরাগ লক্ষণগুয়লা পদখা যা রকন্তু এগুয়লা

১৪ রদন পয শন্ত স্থা ী হয়ত্ পায়র।

রকেু মানুয়ষর পকান লক্ষণ পদখা যা না, অ্সধ্কোাংরের সামানয অসুস্থত্া পদখা

যা । এটি গুরুত্য়রা হয় উঠয়ত্ পায়র এবিং কখয়না কখয়না মারাত্মক হয় 

উঠয়ত্ পায়র।
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ররোগ সনণ সয় এোং সিসকৎসো

পযয়হতু্ এই পরায়গর লক্ষণগুয়লা

অনযানয অয়নক পরায়গর লক্ষয়ণর

ময়ত্া এজনয পরাগ রনণ শয় র জনয

পরীক্ষা করার প্রয় াজন পয়ি (গলার

ময়ধয পসা াব ঢুরকয় গলার লালা এয়ন

পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা)।

সনসেসষ্ট রকোরনো সিসকৎসো রনই।

সামানয লক্ষয়ণর পক্ষয়ত্র জ্বর কমায়না

বা বযাথার উপর্য়মর ওষুধ রদয় 

রিরকৎসা করা পযয়ত্ পায়র।

লক্ষণগুয়লা যরদ ত্ীব্রআকার ধারণ

কয়র ত্াহয়ল হাসপাত্ায়ল পরয়খ

রিরকৎসা করার প্রয় াজন পয়ি।
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সস.ও.সভ.আই.সি-১৯

(COVID-19) প্রস ররোরধ্র

জনয
ভোর ো েযক্তিগ স্বোস্থ্যসেসধ্ রমরন

ি ুন

• সাবান এবিং পারন রদয় বারবার

আপনার হাত্ পররষ্কার করুন।

• সাবান ও পারন পাও া না পগয়ল

অযালয়কাহলরিরিক হযান্ড

সযারনিাইজার বযবহার করুন।

• মুখমণ্ডয়ল (পিাখ, নাক এবিং মুয়খ) 

হাত্ পদও া পথয়ক রবরত্ থাকুন।
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অ্নোেৃ থোকো এসিরয় ি নু

• অ্সুস্থ্ মোনুষরের রথরক

েরূর থোকুন – ত্ায়দর হা াঁরি ও

কারর্ পযনআপনার গায় না

পয়ি।

• খাবার, পানী বা বযল্ক্তগত্

পকায়না রকেু অয়নযর সয়ে

িাগািারগ করয়বন না।

• অয়নক পলায়কর সিংস্পয়র্ শ

আসয়ত্ হয়ত্ পায়র এমন

কাজ এরিয় িলুন।
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অ্নযোনয প্রস ররোরধ্র উিোয়গুর ো
• সযা াঁত্সযা াঁয়ত্ বাজার বা পক্ষয়ত্ যায়বন না।

• পযয়কান পশু (জীরবত্ বা মতৃ্) এবিং ত্ায়দর

পররয়বয়র্র এলাকার সরাসরর সিংপয়র্ শ

আসয়বন না। পশুয়দর মল পলয়গ থাকয়ত্

পায়র এমন পকায়না জা গা স্পর্ শকরয়বন

না।

• পপাষা ন এমন প্রাণী― রবিাল, কুকুর, 

ত্ীক্্ষণদন্তী প্রাণী, পারখ, বাদুি ইত্যারদর

সিংস্পর্ শএরিয় িলুন।

• প্রাণী পথয়ক পাও া পয পকান খাবার (মািংস, 

রডম) খাও ার পূয়ব শসম্পূণ শিায়ব রান্না করা

হয় য়ে রক না ত্া রনল্িত্ করুন।

• ফ্ল'ুর টিকা রনয় রাখুন―এয়ত্ পমৌসুরম

ফ্লু হবার ঝুাঁ রক কময়ব এবিং সম্ভাবয

রস.ও.রি.আই.রড ১৯ (COVID-19) এর

লক্ষণ বয়ল িুল ধারণা সটৃির সম্ভাবনাও

কময়ব।

এেরনো এমন রকোন

প্রমোণ িোওয়ো যোয়সন

রয রিোষো প্রোণী
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িরীক্ষো করো এোং র োরকরো কীভোরে

সাংক্রসম র োরকর সাংস্পরে সএরসরছ  ো

েুুঁরজ রের করো
িাইরাস েরিয় পিা বন্ধ করা কী গুরুত্বপূণ শ

• আক্রান্তয়দর সনাক্ত করার জনয প্রয়বর্পয়থ

“পরীক্ষার” বযবস্থা করা হয়ত্ পায়র। আপরন

পকাথা রেয়লনআপনায়ক ত্া হ য়ত্া ল্জয়েস

করা হয়ত্ পায়র, আরআপনার ত্াপমাত্রা পময়প

পদখা হয়ত্ পায়র।

• স্বাস্থযকমীরা “কন্টাক্ট পেরসিং” করয়ত্ পায়রন-

যায়দর রস.ও.রি.আই.রড-১৯ (COVID-19)হয় য়ে

ত্ার সিংস্পয়র্ শযারা এয়সয়ে ত্ায়দর সনাক্ত করয়ত্।

• এই ‘সিংস্পয়র্ শআসা মানুষয়দর’ বলা হয়ত্ পায়র

o ঘয়র ১৪ রদন থাকয়ত্ যায়ত্ ত্ারা অনযয়দর

সিংক্ররমত্ করয়ত্ না পায়র।

o যরদ লক্ষণ পদখা যা এজনয ১৪ রদন ধয়র ত্ায়দর

স্বাস্থয পয শয়বক্ষণ করা।

• স্বাস্থয আরধকাররকয়দর উপয়দর্ অনুসরণ করুন।
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যসেআিসন অ্সুস্থ্ হন  োহর সক কররেন

• ভ্রমণ কররেন নো

• হা াঁরি কারর্ যায়ত্ অয়নযর সিংস্পয়র্ শনা যা ত্া

পখ াল করুন-সহজলিয টিসুয বা মাস্ক বযবহার

করুন-আর সাবান এবিং পারন রদয় হাত্ ধুয় 

রনন।

• সিসকৎসো রসে গ্রহন করুন – আপরন

পকাথা রেয়লন ত্া ডাক্তারয়দর জানান, আর

আপরন যরদ পকান অসুস্থ পলায়কর সিংস্পয়র্ শ

পথয়ক থায়কন ত্াও জানান।

• যরদ আপনার হাসপাত্ায়ল যাও ার প্রয় াজন

না পয়ি-ত্াহয়ল যয়ত্ািা সম্ভব বারিয়ত্ থাকুন।

কায়জ যায়বন না। যয়ত্াক্ষয়ণ সুস্থ না হন

ত্য়ত্াক্ষণ অনয পলায়কর সয়ে সবয়িয় কম

সিংয়যাগ করুন।
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সব শর্ষ খবর ও ত্য়থযর প্ররত্ নজর রাখুন

https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov

সস.ও.সভ.আই.সি-১৯ (COVID-19) 

সম্পসকস আররো  থয



রকোনও প্রশ্নআরছ

দাবী পররত্যাগ: এই বণ শনা শুধুমাত্র রর্ক্ষামূলক উয়েয়র্য তত্রর করা হয় য়ে।

এটি পপর্াদার রিরকৎসয়কর পরাময়র্ শর রবকল্প না। এখায়ন বরণ শত্ পকান রবষয় 

আপনার যরদ পকান প্রশ্ন বা উয়েগ থায়ক ত্াহয়ল আপনার রিরকৎসয়কর সয়ে

পরামর্ শকরুন।
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