(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) - Bengali Version)

কররোনোভোইরোস ররোগ ২০১৯ (COVID-19)
সংক্রামক ররাগের উৎপত্তিঃ
কররোনোভোইরোস ররোগ ২০১৯ (COVID-19) বলরে ডিরসম্বর ২০১৯ সোল রেরক হুবোই প্ররেরের উহোন
েহরর উেঘোটিে ভোইরোল ডনউর োডনযোর আক্রোন্ত ররোগটিরক রবোঝোয। র ইনলযোন্ড স্বোস্থ্য
কেতপ
ৃ রের েেন্ত অনুসোরর, নরভল কররোনভোইরোসটি কোর্কোরক
ৃ
ডহসোরব রেখো রগরে।

কগরানাভাইরাগসর আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাথত্মক লক্ষণিঃ
মেইনল্যান্ডের স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্তপ
ৃ ন্ডের প্রদত্ত র্থ্য অনুসান্ডর, এই মরান্ডের ল্েন্ডের েন্ডযয রন্ডয়ন্ডে
জ্বর, অসুস্থ্ভাি, শুকন্ডনা কাবি এিং শ্বাস বনন্ডর্ অসুবিযা হওয়া। বকন্তু বকেু মরােীর মেন্ডে আিার
এগুন্ডল্া োরাত্মক রূপ বনন্ডয়ন্ডে। িয়স্ক িযক্তি যান্ডদর অনয মকান মরাে রন্ডয়ন্ডে র্ারা এই জীিানু দ্বারা
আক্রান্ত হন্ডল্ োরাত্মক পবরেবর্ হওয়ার সম্ভািনা মিিী থ্ান্ডক।

জীব্ানু ছড়াগনার পদ্ধত্ি ও স্থাত্িত্বকালিঃ
শ্বোস প্রশ্বোরসর সোরে আসো নোরকর পোডনর র োোঁিোগুডল সংক্র রের প্রধোন োধয হয, এেোড়ো
রর্োগোরর্োরগর োধযর ও এই ভোইরোস সংক্র ে হরে পোরর। সোধোরেে ৫ ডেন বো রবডেরভোগ
ইনডকউরবেরনর স যকোল আনু োডনক ১ রেরক ১৪ ডেন পর্ন্ত।
ৃ

ব্যব্স্থাপনািঃ
এই মরান্ডের েূল্ বিবকৎসা হন্ডে সহন্ডযাবের্া।

প্রত্িগেধকিঃ
এই েুহুন্ডর্ৃ এই সংক্রােক মরান্ডের মকান প্রবর্ন্ডষযক মনই।

স্বাস্থয পরামর্িঃশ
জনসোধোরেরক অনুররোধ করো হরে রর্ েোরো রর্রনো বোইরর ডগরয খোবোররর জ োরযে বো অনযোনয
জ োরযরের রেো সো োজজক জক্রযোকলোরপ অংেগ্রহন নো করর এবং র্েোসম্ভব অনযোনয বযজির
সোরে সো োজজক েূরত্ব বজোয রোরখন।

সম্প্রেোরয এই ররোরগর ডবস্তোর প্রডেররোরধর জনয সবেো
ৃ কর োরভোরব বযজিগে এবং পডররবেগে
স্বোস্থ্যডবডধ বজোয রোখোই বযজিগে সুরেোর চোডবকোট :















অসুস্থ্ বযজিরের শ্বোসেরের ভোইরোস সংক্র ে ররোধ কররে সোজজৃকযোল োস্ক বযবহোর
কোর্করী।
ৃ
লেেজডনে ররোগীরের জনয (হোলকো লেে েোকরলও) সোজজৃকযোল োস্ক পরো
উডচে।
জনপবরিহন মনওয়ার সেয় িা জনাকীে ৃ স্থ্ান্ডন থ্াকার সেয় একটি সারক্তজকযাল্ োস্ক
পরুন। েুন্ড াি পরার আন্ডে এিং পন্ডর েুন্ডে মেল্ার সান্ডথ্ হান্ডর্র স্বাস্থ্যকরর্া সহ
সটিকভান্ডি একটি োস্ক িযিহার করা জরুবর।
ঘন ঘন হার্ স্বাস্থ্যকরন সম্পাদন করুন, বিন্ডিষর্ কারও েু , নাক িা মিা স্পি ৃ করার
আন্ডে; াওয়ার আন্ডে; িয়ন্ডল্ি িযিহান্ডরর পন্ডে, হযােরাইল্স িা দরজার নক বহসান্ডি
জনসাযারন্ডের ইনস্টন্ডল্িনগুবল্র স্পি করার
ৃ
পন্ডর; িা য ন কাবি হাাঁবি মদওয়ার পন্ডর শ্বাস
প্রশ্বান্ডসর দ্বারা হার্ দূবষর্ হন্ডল্।
হাাঁবি িা কাবির সেয় আপনার েু এিং নাক টিসুয মপপার বদন্ডয় মেন্ডক রা ুন। েয়ল্াযুি
টিসুযগুবল্ন্ডক একিু আিজৃনার িান্ডে মেন্ডল্ বদন, র্ারপর হার্ ভাল্ কন্ডর যুন্ডয় মেল্ুন।
েরল সোবোন এবং পোডন ডেরয হোে ধুরয ডনন এবং ক পরে ২০ রসরকরন্ডর জনয ঘষুন।
েোরপর পোডন ডেরয ধুরয র লুন এবং একটি ডনষ্পডিরর্োগয কোগরজর রেোযোরল ডেরয শুডকরয
ডনন। হোে পডরষ্কোর করোর পর আবোর সরোসডর পোডনর কলটিরক স্পে ৃ করো র্োরব নো
(উেোহরেস্বরূপ, কলটি বন্ধ করোর আরগ একটি কোগরজর রেোযোরল বযবহোর করো)। র্ডে হোে
রধোযোর সুরর্োগ নো েোরক বো র্খন হোরে েতেয োন যলো নো েোরক েরব ৭০ রেরক ৮০%
অযোলরকোহল ডভডিক হযোন্ড্রোরবর সোহোরর্য হোরের স্বোস্থ্যকরেো ডনজিে কররে হরব ডবকল্প
ডহরসরব।
বনষ্কািন পাইপগুবল্ সটিকভান্ডি এিং বনয়বের্ িজায় রা ুন প্রায় এক সপ্তান্ডহ
পবরন্ডিিের্ স্বাস্থ্যবিবয বনক্তির্ করন্ডর্ প্রবর্টি মেন্ডনর আউিন্ডল্ন্ডি U-ট্রাপস প্রায় আযা
বল্িার পাবন োল্ুন।
সকল অবযবহৃে রেরনর বডহগ ৃ নপে গুরলো বন্ধ করর ডেন।
িয়ন্ডল্ি িযিহার করার পন্ডর, জীিােু েোন্ডনা এোন্ডর্ ফ্লাি করার আন্ডে িয়ন্ডল্ন্ডির বল্ড
নাবেন্ডয় রা ুন। এবং
শ্বাসকন্ডের ল্েেগুবল্ থ্াকার সেয়, একটি সারক্তজকযাল্ েুন্ড াি পরুন, স্কুন্ডল্ কাজ িা ক্লান্ডস
অংি মনওয়া মথ্ন্ডক বিরর্ থ্াকুন, জনাকীে ৃ জায়োয় যাওয়া এিং অবিল্ন্ডে বিবকৎসার
পরােি মনয়ার
ৃ
মিো করুন।

ভ্রমগনর উপগের্িঃ
জনগেরের হংকংরযর বোইরর অপ্ররযোজনীয ভ্র ে এড়োরে েতঢ় ভোরব বলো হরে। র্ডে হংকংরযর
বোইররর রেে/অঞ্চলগুলরে ভ্র ে অবোডিে হয েরব একটি সোজজৃকযোল োস্ক বযবহোর কররে হরব
এবং হংকংরয ড রর আসোর পরবডেৃ 14 ডেন পর্ন্ত
ৃ েো চোডলরয ডনরে হরব। জনগরের নীরচর স্বোস্থ্য
পরো েগুরলো
ৃ
গ্রহে করো উডচেঃ



সজক্রয (COVID-19) ভোইরোরস আক্রোন্ত রেে/এলোকোয ভ্র রনর স য জনসোধোররের জ্বর
বো শ্বোসকরের লেেস ূরহর রলোরকর সোরে ঘডনষ্ঠ রর্োগোরর্োগ এডড়রয চলো উডচে। র্ডে
েোরের সোরে ঘডনষ্ঠ রর্োগোরর্োগ এড়োরনো সম্ভব নো হয এরেরে একটি সোজজৃকযোল োস্ক
বযবহোর কররে হরব এবং হংকং-এ ড রর আসোর 14 ডেন পর্ন্ত
ৃ েো চোডলরয রর্রে হরব।



হাসপার্ান্ডল্ যাওয়া মথ্ন্ডক বিরুর্ থ্াকুন এিং প্রন্ডয়াজনীয় মেন্ডে হাসপার্ান্ডল্ যাওয়ার সেয়
িযক্তিের্ সর্কৃর্ার সান্ডথ্ হার্ পবরষ্কার রা ুন ও সাক্তজক
ৃ যাল্ োস্ক িযিহার করুন।
ময মকান েতহপাবল্র্ প্রােীন্ডদর (েুরেী/পাব /কুকুর/বিোল্) সংস্পি ৃ এিং র্ান্ডদর েল্েূে
মথ্ন্ডক সর্কৃ থ্াকুন।
জীিন্ত মপাল্্টট্র িাজার, আর্দ্ৃ স্থ্ান িা াোর পবরদিনৃ করা এবেন্ডয় িল্ুন।
যান্ডদর শ্বাসর্ন্ডের মকান সেসযা িা র্ার ল্েে আন্ডে িা অসুস্থ্ন্ডদর সান্ডথ্ ঘবনে মযাোন্ডযাে
এবেন্ডয় িল্ুন।
ম াল্া িাজান্ডর পশু/পাব র োংি াওয়া মথ্ন্ডক বিরর্ থ্াকুন মিং ময ান্ডন র্া হন্ডে র্া মথ্ন্ডক
সিাইন্ডক অনুৎসাহীর্ করুন।
বনরাপদ এিং স্বাস্থ্যকর ান্ডদয গ্রহন্ডনর বনয়ে মেন্ডন িল্ুন মযেন কাাঁিা িা আযা-কাাঁিা প্রােীয়
ািার পবরহার করুন যথ্াাঃ দুয, বডে, োংি িা ময সি ািার পশুর েূে দ্বারা দূবষর্ িা দূবষর্
পনয যবদ না মসগুন্ডল্া সটিকভান্ডি রান্না করা িা যুন্ডয় ম াসা োোন্ডনা না হয়।
হংকংন্ডয়র িাইন্ডর যবদ অসুস্থ্ মিায কন্ডরন, বিন্ডিষ কন্ডর যবদ জ্বর িা কাাঁবি হয় র্ ন
সাক্তজক
ৃ যাল্ োস্ক পবরযান করন্ডিন এিং মসইসান্ডথ্ মহান্ডিল্কেী িা ভ্রেন সেন্বয়কারীন্ডক
(িুবরস্ট োইড) অিবহর্ করুন এিং র্াৎেবনক বিবকৎসন্ডকর পরােি বনন।
ৃ
হংকংন্ডয় বেন্ডর আসার পন্ডর যবদ জ্বর িা অনযানয ল্েেগুন্ডল্া অনুভি কন্ডরন, র্াোর্াবে
একজন ডািান্ডরর সান্ডথ্ পরােি বনন
ৃ
এিং সাম্প্রবর্ক ভ্রেন্ডনর বিষন্ডয় ডািারন্ডক অিবহর্
করুন এিং মরান্ডের বিস্তার মরান্ডয সহায়র্া করার জনয সাক্তজক
ৃ যাল্ োস্ক িযিহার করুন।
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