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সংক্রোমক ররোরগর উৎপত্তি 

"কখিানাভাইিাস রিাগ 2019 (COVID-19)" হল নতুন কখিানা ভাইিাস SARS-CoV-2-এি দ্বািা 

উৎপন্ন রিাগ।  

 

ত্তিত্তনকোল বৈত্তিষ্ট্য 

COVID-19-এি সবখেখয় সািািণ লক্ষণগুরল হল জ্বি, শুকখনা কার  এবং ক্লারি। অনয 

লক্ষণগুরলি মখিয িখয়খে স্বাদ ও গন্ধ না থাকা, নাক বন্ধ, কনজাংটিভাইটিস, গলা োিাপ, 

মাথাবযথা, রপর  বা গাাঁখি বযথা, রিন র্ যা , বরম বরম ভাব বা বরম কিা, ডায়রিয়া,  ীত  ীত ভাব বা 

মাথাখ ািা। রকেু বযক্তি েুব হালকা বা রনরব যখ ষ লক্ষণ অনুভব কিখত পাখি, আবাি অখনখক েুব 

তীব্র লক্ষণ অনুভব কিখত পাখি রর্মন শ্বাসকষ্ট, বুক বযথা বা সং য়ভাব। 

জটিলতাি গুরলি মখিয িখয়খে শ্বাসর্খেি রেরলওি, অযারকউি রিসরপখিিরি কষ্ট 

রসনখরাম(ARDS), রসপরসস ও রসপটিক  ক, থ্রমখবাএমখবারলজম, এবং/বা মারি-অগ যান 

রেরলওি র্াি মখিয িখয়খে হৃৎরপণ্ড, রলভাি বা রকডরনি আ াত। রিখপািয আখে রর্ COVID-19 

আক্রাি র শুএবং রকখ াি-রকখ ািী মারিরসখেম ইনফ্ল্যাখমিরি রসখরামর শুখদি মখিয(MIS-C)  

নাখম পরিরেত একটি রবিল রকন্তু গুরুতি অবস্থাি র কাি হখত  পাখি,র্া  রথখক মারিঅগ যান 

রেইরলওি এবং  ক হখত পাখি 

বয়ি মানুষ এবং অনযানয রমরডকাল সমসযা (রর্মন হাইপািখিন ন, হৃদরপণ্ড ও েুসেুখসি 

সমসযা, ডায়াখবটিস, স্থূলতা বা কযান্সাি)-র্ুি মানুষখদি গুরুতি অসুস্থতাি রবর  ঝুাঁ রক িখয়খে। 

রবশ্বস্বাস্থযসংস্থাি (WHO) তথযঅনুর্ায়ী,প্রায় 10-20%মানুষিা COVID-19 

এিমিযওদী যখময়াদীপ্রভাব,ক্লারি, এইপ্রভাবগুরলসক্তিরলতভাখব "রপাে" নাখম COVID-

19অবস্থা,"বা"দী যCOVID নাখম পরিরেত। দী য COVID সািািণ লক্ষণগুরলি মখিয িখয়খে ক্লারি, 

শ্বাসকষ্ট, জ্ঞানীয় কম যহীনতা, মাথাবযথা, বযথা (রর্মন বুখক বযথা, জখয়খে বযথা) এবং দদনক্তিন 

কাজকখম যি উপি প্রভাব রেলখত পাখি। রবখ ষ কখি র শুখদি মখিয বহু-অঙ্গ প্রভাব বা 

অখিাইরমউন অবস্থা থাকখত পাখি। একটি তীব্র COVID-19 পব য রথখক প্রাথরমক পুনরুদ্ধাখিি 

পখি লক্ষণগুরল নতুন সূত্রপাত হখত পাখি বা প্রাথরমক অসুস্থতা রথখক অবযাহত থাকখত পাখি। 

সমখয়ি সাখথ সাখথ উপসগ যগুরল ওঠানামা কিখত পাখি (সমখয় সময় পরিবতযন হখত পাখি) বা 

পুনিায় সংক্ররমত হখত পাখি (উন্নরতি সময়কাখলি পখি লক্ষণগুরল রেখি আসা)। র্রদও এটি 

এেনও স্পষ্ট নয় রর্ লক্ষণগুরল কতক্ষণ স্থায়ী হখত পাখি, বতযমান গখবষণা পিাম য রদয় রর্ 

রিাগীিা সমখয়ি সাখথ উন্নরত কিখত পাখি৷ রকেু গখবষণায় বলা হখয়খে রর্ দী য COVID এমন 

রলাখকখদি মখিয রবর  রদো র্ায় র্াখদি গুরুতি COVID-19 অসুস্থতা রেল, তখব রর্ রকউ (হালকা 



অসুস্থতা সহ ) COVID-19 সংক্রারমত হওয়াি পখি এই অবস্থাটি অনুভব কিখত পাখি। WHO এি 

মখত, COVID-19 টিকা দী য COVID  িনা কমাখত পাখি। রকেু গখবষণায় এও পিাম য রদওয়া 

হখয়খে রর্ টিকা রদওয়া বযক্তিখদি দী য COVID রিাখগ আক্রাি হওয়াি সম্ভাবনা কম থাখক, 

এমনরক তািা টিকা না রদওয়া তুলনায়। 

 

জীৈোনু ছড়োরনোর পদ্ধত্তি ও স্থোত্তিত্বকোল 

ট্রান্সরম ন রমাড-এ অিভুযি শ্বাস-প্রশ্বাখসি রোাঁিাি মািযখম,দরূষত পৃষ্ঠ বা বস্তুি সংস্প য,স্বল্প-

পরিসখিি অযাখিাসল বা স্বল্প-পরিসখিি বায়ুবারহত সংক্রমণ ।োিাপ বায়ুেলােল এবং/অথবা 

জনাকীণ য ইনখডাি রসটিংখসও ভাইিাস েডাখত পাখি।ইনরকউখব ন রপরিয়খডি রবর িভাগ 

অনুমান 1 রথখক 14 রদখনি মখিয, এবং রকেু রভরিখয়ে, রর্মন Omicron –এি থাকখত পাখি 

সংরক্ষপ্ত ইনরকউখব ন সময়কালপ্রায় 3 এিরদন। 

 

ৈযৈস্থোপনো 

রেরকৎসাি অিভুযি সখপাটিযভ রথিারপ, লক্ষণরভরিক রেরকৎসা,অযারেভাইিাল 

এখজেএবংোইরনজ ওষুি । 

 

প্রত্তিরেধক 

COVID-19 ভযাকরসখন ন 

 COVID-19 ভযাকরসনগুরল মানুষখক COVID-19 রিাগ রথখক বা াঁোখত কার্ যকি রবখ ষ 

কখি গুরুতি অসুস্থতা এবং মৃতুয। 

 COVID-19-এি সামরিক জনস্বাস্থয প্ররতক্তক্রয়ায় টিকাদান হল অনযতম কার্ যকিী 

হারতয়াি। নন-োম যারসউটিকযাল ইোিখভন ন   NPIs) সহ ভযাকরসখন ন ভাইিাখসি 

রবরুখদ্ধ সব যারিক সুিক্ষা প্রদান কিখত সাহার্য কিখব। 

 COVID-19 ভযাকরসন রদওয়াি পখিও, হাত পরিষ্কাি িাো এবং জনসমখক্ষ মাি পডাি 

মখতা NPI-গুরল োলু িাোি প্রখয়াজন িখয়খে র্াখত সংক্রমখণি ঝুাঁ রক কমাখনা র্ায়। 

ভযাকরসন রননরন এমন বযক্তিখদি পা াপার  ভযাকরসন রনওয়া বযক্তিখদিও NPI-গুরল 

অনুসিণ কিখত হখব। 

 COVID-19 ভযাকরসখন খনি রব দ তখথযি জনয COVID-19 ভযাকরসখন ন রপ্রািাখমি 

রথমযাটিক ওখয়বসাইি রদেুন: www.covidvaccine.gov.hk 

 

 

 

http://www.covidvaccine.gov.hk/


স্বোস্থয পরোমি শ 

জনসািািখণি সদসযখদি সংক্রমখণি রবরুখদ্ধ বযক্তিগত সুিক্ষা এবং সম্প্রদাখয়ি মখিয রিাগ 

েরডখয় পডা প্ররতখিাখিি জনয সব যদা কখঠাি বযক্তিগত এবং পরিখব গত স্বাস্থযরবরি বজায় িাোি 

পিাম য রদওয়া হয়:  

• ভাখলা রেি হওয়া সাক্তজযকযাল মাি অসুস্থ বযক্তিখদি রথখক শ্বাসর্খেি ভাইিাখসি সংক্রমণ 

রিাি কিখত পাখি। লক্ষণর্ুি বযক্তিখদি (এমনরক র্রদ হালকা লক্ষণ থাখক) তাখদি জনয 

ভাখলা রেি হওয়া সাক্তজযকযাল মাি পিা অপরিহার্ য 

• পাবরলক ট্রান্সখপাখিয র্াওয়াি সময় বা জনাকীণ য জায়গায়, শ্বাসর্খেি সংক্রমখণ আক্রাি 

রিাগীি র্ত্ন রনওয়াি সময়, বা মহামািী বা ইনে্লুখয়ঞ্জাি রপক রসজখন রক্লরনক বা 

হাসপাতাখল র্াওয়াি সময় একটি ভাল লাগাখনা সাক্তজযকযাল মাি পরুন। মাি পিাি আখগ 

এবং পখি হাত মুো সহ হাখতি পরিচ্ছন্নতা সহ একটি মাখিি সটঠক বযবহাি অপরিহার্ য। 

• আপনাি রোে, মুে এবং নাক স্প য কিা এরডখয় েলুন হাত রিায়াি আখগ। 

•  ন  ন হাত স্বাস্থযকিন সম্পাদন করুন, রবখ ষত কািও মুে, নাক বা রোে স্প য কিাি 

আখগ; োওয়াি আখগ; িয়খলি বযবহাখিি পখড, হযান্ডিাইলস বা দিজাি নক রহসাখব 

জনসািািখণি ইনেখল নগুরলি স্প য কিাি পখি; বা র্েন কার  হা াঁরে রদওয়াি পখি শ্বাস 

প্রশ্বাখসি দ্বািা হাত দরূষত হখল। 

• হা াঁরে বা কার ি সময় আপনাি মুে এবং নাক টিসুয রপপাি রদখয় রেখক িােুন। ময়লার্ুি 

টিসুযগুরলখক একিু আবজযনাি বাখে রেখল রদন, তািপি হাত ভাল কখি িুখয় রেলুন। 

• তিল সাবান এবং পারন রদখয় হাত িুখয় রনন এবং কমপখক্ষ 20 রসখকখন্ডি জনয  ষুন। 

তািপি পারন রদখয় িুখয় রেলুন এবং একটি রনষ্পরিখর্াগয কাগখজি রতায়াখল রদখয় শুরকখয় 

রনন। হাত পরিষ্কাি কিাি পি আবাি সিাসরি পারনি কলটিখক স্প য কিা র্াখব না 

(উদাহিণস্বরূপ, কলটি বন্ধ কিাি আখগ একটি কাগখজি রতায়াখল বযবহাি কিা)। র্রদ হাত 

রিায়াি সুখর্াগ না থাখক বা র্েন হাখত দৃ যমান ময়লা না থাখক তখব 70 রথখক 80%  

অযালখকাহল রভরিক হযারাখবি সাহাখর্য হাখতি স্বাস্থযকিতা রনক্তিত কিখত হখব রবকল্প 

রহখসখব। 

• িয়খলি বযবহাি কিাি পখি, জীবাণু েডাখনা এডাখত ফ্ল্া  কিাি আখগ িয়খলখিি রলড 

নারমখয় িােুন। এবং 

• ভাল গৃহমিযস্থ বায়ুেলােল বজায় িােুন; 

• প্ররত সপ্তাখহ অিত একবাি গৃহস্থরল পরিষ্কাি করুন 1 ইন 99  পাতলা  রিে (5.25% 

রসারডয়াম হাইখপাখক্লািাইির্ুি 990 রমরল জখলি সাখথ 10 রমরল রিে রম াখনা) রদখয় ,15 - 

30 রমরনখিি জনয রিখে রদন এবং তািপখি জল রদখয় িুখয় রেলুন৷ িাতব পৃখষ্ঠি জনয, 

70% রদখয় জীবাণুমুি করুন; 

• র্রদ স্থানগুরল রিসরপখিিরি রসখক্র ন, বরম বা মলমূত্র দ্বািা দরূষত হয়, তাহখল দৃ যমান 

বস্তু পরিষ্কাি কিাি জনয  ক্তি ালী র াষক রডসখপাখজবল রতায়াখল বযবহাি করুন। 

তািপি উপর্ুি জীবাণুনা ক রদখয় পৃষ্ঠ এবং পাশ্ব যবতী এলাকা জীবাণুমুি করুন। 

ননখমিারলক পৃখষ্ঠি জনয, 1 ইন 49  গৃহস্থালী রিে রদখয় জীবাণুমুি করুন (10 রমরল 

গৃহস্থালী রিখেি রমশ্রণ র্াখত 5.25% হাইখপাখক্লািাইি দ্রবণ থাখক490 র মরল জখল)রদখয় 



জীবাণুমুি করুন, 15 - 30 রমরনখিি জনয রেখড রদন এবং তািপি জল রদখয় িুখয় 

রেলুন। িাতব পৃখষ্ঠি জনয, 70% অযালখকাহল রদখয় জীবাণুমুি করুন; 

• ররখনজ পাইপগুরল সটঠকভাখব এবং রনয়রমতভাখব বজায় িােুন (সপ্তাখহ প্রায় একবাি) 

পরিখব গত স্বাস্থযরবরি রনক্তিত কিখত প্ররতটি ররন আউিখলখি (ইউ-ট্রযাপ) প্রায় আিা 

রলিাি জল োলুন; 

• ভাল  িীখিি প্ররতখিাি গখড তুলুন এবং স্বাস্থযকি জীবনিািা বজায় িােুন। এটি সুষম 

োদয, রনয়রমত বযায়াম এবং পর্ যাপ্ত রবশ্রাখমি মািযখম অজযন কিা রর্খত পাখি 

• িূমপান কিখবন না এবং অযালখকাহল রসবন এরডখয় েলুন। 

 

 

ভ্রমণ পরোমি শ 

ভ্রমণকািীখদি রনম্নরলরেত স্বাস্থয পিাম যগুরল রমখন েলা উরেত :  

• ভ্রমখণি আখগ সব যখ ষ সুপারি  অনুর্ায়ী COVID-19 রিাখগি রবরুখদ্ধ কার্ যকিভাখব িক্ষা 

কিখত COVID-19 টিকাকিন সমূ্পণ য করুন (COVID-19 টিকাদাখনি রবস্তারিত জানাি 

জনয, অনুিহ কখি COVID-19 টিকাদান কম যসূরেি রবষয়রভরিক ওখয়বসাইি রদেুন: 

www.covidvaccine.gov.hk); 

• পাবরলক ট্রান্সখপাখিয র্াওয়াি সময় বা জনাকীণ য জায়গায় থাকাি সময় একটি ভাল রেি 

কিা সাক্তজযকযাল মাি পরুন এবং সব যদা সব যদা কখঠাি বযক্তিগত এবং হাখতি পরিচ্ছন্নতা 

বজায় িােুন; এবং; 

• আপরন র্রদ হংকংখয়ি বাইখি অসুস্থ রবাি কখিন, রবখ ষ কখি র্রদ আপরন শ্বাসকখষ্টি 

উপসগ যগুরল অনুভব কখিন, একটি ভালভাখব লাগাখনা সাক্তজযকযাল মাি পরুন এবং 

একবাখি ডািাখিি পিাম য রনন; 

 

COVID-19 এ আক্রোন্ত ৈযক্তিরের জনয স্বোস্থয সংক্রোন্ত পরোমি শ 

রর্ বযক্তিখদি জনয ইরতবােক পিীক্ষা কিা হখয়খে COVID-19 নীখেি স্বাস্থয পিাম যগুরলখত 

মখনাখর্াগ রদওয়া উরেত:  

• র্ািা রবর  ঝুাঁ রকখত িখয়খেন  খর্মন রিাগ প্ররতখিাি ক্ষমতা কখম র্াওয়া মানুষ, বয়ি 

মানুষ, অিরন যরহত রেরকত্সা অবস্থাসম্পন্ন মানুষ) এবং লক্ষণর্ুি বযক্তিখদি দ্রুত 

রেরকত্সা পিাম য রনওয়াি পিাম য রদওয়া হয়; 

• লক্ষণর্ুি বযক্তিখদি বারডখত থাকাি এবং বাইখি র্াওয়া এডাখনাি পিাম য রদওয়া হখচ্ছ; 

http://www.covidvaccine.gov.hk/


• র্াাঁখদি উপসগ য রনই, তাাঁিা বাইখি রবখিাখত বা কাখজ রর্খত পািখবন। অনযরদখক, COVID-

19 আক্রাি র ক্ষাথীখদি িুখল ক্লাস রনওয়া রথখক রবিত থাকা উরেত র্তক্ষণ না পর্ যি 

RAT পিীক্ষাি েলােল রনখগটিভ না আখস; 

• সংক্ররমত বযক্তিখদি ভাল রেটিং সাক্তজযকাল মাি, KF94 মাি,KN95 মাি পিাি পিাম য 

রদওয়া হখচ্ছ বা শ্বাসর্ে খর্মন N95 রিসরপখিিি) প্রথম ইরতবােক পিীক্ষাি েলােখলি 

তারিে রথখক 5 রদন গণনা কিাি জনয র্তদিূ সম্ভব। তাখদি উচ্চ ঝুাঁ রকখত থাকা বযক্তিখদি 

সাখথ রর্াগাখর্াগ এডাখনা উরেত, োবাখিি জনয অনযখদি সাখথ রিরবল ভাগ করুন, 

জনবহুল স্থাখন র্াওয়া এবং গণজমাখয়ত; 

•  রনষ্ঠভাখব স্বাখস্থযি অবস্থা গভীিভাখব পর্ যখবক্ষণ করুন এবং উপসগ য রদো রদখল বা 

আিও োিাপ হখয় রগখল সখঙ্গ সখঙ্গ ডািাখিি পিাম য রনন; 

• র্থাসম্ভব রোলা জানালা দ্বািা আপনাি  িখক ভালভাখব বায়ুেলােলর্ুি িােুন; এবং 

• সব সময় বযক্তিগত ও পরিখব গত স্বাস্থযরবরিি রদখক নজি রদন। ভাগাভারগ কিা 

ক্তজরনসপত্র ও সুখর্াগ-সুরবিা পরিষ্কাি ও জীবাণুমুি কিা (রর্মন িয়খলি) বারডখত  ন  ন 

এবং বযবহাখিি পি 

 

 

 


