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

কররোনোভোইরোস ররোগ 2019 (COVID-19)
20 জুলাই 2022 তারিখে সংখ ারিত
সংক্রোমক ররোরগর উৎপত্তি
"কখিানাভাইিাস রিাগ 2019 (COVID-19)" হল নতু ন কখিানা ভাইিাস SARS-CoV-2-এি দ্বািা
উৎপন্ন রিাগ।

ত্তিত্তনকোল বৈত্তিষ্ট্য
COVID-19-এি সবখেখ়ে সািািণ লক্ষণগুরল হল জ্বি, শুকখনা কার এবং ক্লারি। অনয
লক্ষণগুরলি মখিয িখ়েখে স্বাদ ও গন্ধ না থাকা, নাক বন্ধ, কনজাংটিভাইটিস, গলা োিাপ,
মাথাবযথা, রপর বা গাাঁখি বযথা, রিন র্া য , বরম বরম ভাব বা বরম কিা, ডা়েরি়ো, ীত ীত ভাব বা
মাথাখ ািা। রকেু বযক্তি েুব হালকা বা রনরবখয ষ লক্ষণ অনুভব কিখত পাখি, আবাি অখনখক েুব
তীব্র লক্ষণ অনুভব কিখত পাখি রর্মন শ্বাসকষ্ট, বুক বযথা বা সং ়েভাব।
জটিলতাি গুরলি মখিয িখ়েখে শ্বাসর্খেি রেরলওি, অযারকউি রিসরপখিিরি কষ্ট
রসনখরাম(ARDS), রসপরসস ও রসপটিক ক, থ্রমখবাএমখবারলজম, এবং/বা মারি-অগান
য
রেরলওি র্াি মখিয িখ়েখে 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 মারিঅগান
য
রেইরলওি এবং ক হখত পাখি
ব়েি মানুষ এবং অনযানয রমরডকাল সমসযা (রর্মন হাইপািখিন ন, হৃদরপণ্ড ও েুসেুখসি
সমসযা, ডা়োখবটিস, স্থল
ূ তা বা কযান্সাি)-র্ুি মানুষখদি গুরুতি অসুস্থতাি রবর ঝুাঁ রক িখ়েখে।
রবশ্বস্বাস্থযসংস্থাি (WHO) তথযঅনুর্া়েী,প্রা়ে 10-20%মানুষিা COVID-19
এিমিযওদী খম়োদীপ্রভাব,ক্লারি,
য
এইপ্রভাবগুরলসক্তিরলতভাখব "রপাে" নাখম COVID19অবস্থা,"বা"দী COVID
য
নাখম পরিরেত। দী COVID
য
সািািণ লক্ষণগুরলি মখিয িখ়েখে ক্লারি,
শ্বাসকষ্ট, জ্ঞানী়ে কমহীনতা,
য
মাথাবযথা, বযথা (রর্মন বুখক বযথা, জখ়েখে বযথা) এবং দদনক্তিন
কাজকখমিয উপি প্রভাব রেলখত পাখি। রবখ ষ কখি র শুখদি মখিয বহু-অঙ্গ প্রভাব বা
অখিাইরমউন অবস্থা থাকখত পাখি। একটি তীব্র COVID-19 পব রথখক
য
প্রাথরমক পুনরুদ্ধাখিি
পখি লক্ষণগুরল নতু ন সূত্রপাত হখত পাখি বা প্রাথরমক অসুস্থতা রথখক অবযাহত থাকখত পাখি।
সমখ়েি সাখথ সাখথ উপসগগুরল
য
ওঠানামা কিখত পাখি (সমখ়ে সম়ে পরিবতযন হখত পাখি) বা
পুনিা়ে সংক্ররমত হখত পাখি (উন্নরতি সম়েকাখলি পখি লক্ষণগুরল রেখি আসা)। র্রদও এটি
এেনও স্পষ্ট ন়ে রর্ লক্ষণগুরল কতক্ষণ স্থা়েী হখত পাখি, বতযমান গখবষণা পিাম রদ়ে
য
রর্
রিাগীিা সমখ়েি সাখথ উন্নরত কিখত পাখি৷ রকেু গখবষণা়ে বলা হখ়েখে রর্ দী COVID
য
এমন
রলাখকখদি মখিয রবর রদো র্া়ে র্াখদি গুরুতি COVID-19 অসুস্থতা রেল, তখব রর্ রকউ (হালকা

অসুস্থতা সহ ) COVID-19 সংক্রারমত হও়োি পখি এই অবস্থাটি অনুভব কিখত পাখি। WHO এি
মখত, COVID-19 টিকা দী COVID
য
িনা কমাখত পাখি। রকেু গখবষণা়ে এও পিাম রদও়ো
য
হখ়েখে রর্ টিকা রদও়ো বযক্তিখদি দী COVID
য
রিাখগ আক্রাি হও়োি সম্ভাবনা কম থাখক,
এমনরক তািা টিকা না রদও়ো তু লনা়ে।

জীৈোনু ছড়োরনোর পদ্ধত্তি ও স্থোত্তিত্বকোল
ট্রান্সরম ন রমাড-এ অিভুি
য শ্বাস-প্রশ্বাখসি রোাঁিাি মািযখম,দূরষত পৃষ্ঠ বা বস্তুি সংস্প ,স্বল্পয
পরিসখিি অযাখিাসল বা স্বল্প-পরিসখিি বা়েুবারহত সংক্রমণ ।োিাপ বা়েুেলােল এবং/অথবা
জনাকীণ য ইনখডাি রসটিংখসও ভাইিাস েডাখত পাখি।ইনরকউখব ন রপরি়েখডি রবর িভাগ
অনুমান 1 রথখক 14 রদখনি মখিয, এবং রকেু রভরিখ়েে, রর্মন Omicron –এি থাকখত পাখি
সংরক্ষপ্ত ইনরকউখব ন সম়েকালপ্রা়ে 3 এিরদন।

ৈযৈস্থোপনো
রেরকৎসাি
অিভুি
য
সখপাটিয ভ
এখজেএবংোইরনজ ওষুি ।

রথিারপ,

লক্ষণরভরিক

রেরকৎসা,অযারেভাইিাল

প্রত্তিরেধক
COVID-19 ভযাকরসখন ন







COVID-19 ভযাকরসনগুরল মানুষখক COVID-19 রিাগ রথখক বাাঁোখত কার্কি
য রবখ ষ
কখি গুরুতি অসুস্থতা এবং মৃতুয।
COVID-19-এ জনস্বাখস্থযি সারবক
য প্ররতক্তক্র়ো়ে ভযাকরসখন ন একটি অনযতম িুল। ননোমারসউটিকযাল
য
ইোিখভন ন(NPIs)-এি পা াপার ভযাকরসখন ন ভাইিাখসি রবরুখদ্ধ
সখবাচ্চ
য সুিক্ষা রদখত সাহার্য কিখব।
COVID-19 ভযাকরসন রদও়োি পখিও সামাক্তজক দূিত্ব, হাত পরিষ্কাি িাো এবং
জনসমখক্ষ মাি পডাি মখতা NPI-গুরল োলু িাোি প্রখ়োজন িখ়েখে র্াখত সংক্রমখণি
ঝুাঁ রক কমাখনা র্া়ে। ভযাকরসন রননরন এমন বযক্তিখদি পা াপার ভযাকরসন রনও়ো
বযক্তিখদিও NPI-গুরল অনুসিণ কিখত হখব।
COVID-19 ভযাকরসখন খনি রব দ তখথযি জনয COVID-19 ভযাকরসখন ন রপ্রাগ্ৰাখমি
রথমযাটিক ওখ়েবসাইি রদেুন: www.covidvaccine.gov.hk

স্বোস্থয পরোমি শ
জনসািািণখক অনুখিাি কিা হখে রর্ তািা রর্খনা বাইখি রগখ়ে োবাখিি জমাখ়েত বা অনযানয
জমাখ়েখতি মখতা সামাক্তজক ক্তক্র়োকলাখপ অং গ্ৰহন না কখি এবং র্থাসম্ভব অনযানয বযক্তিি
সাখথ সামাক্তজক দূিত্ব বজা়ে িাখেন।
সম্প্রদাখ়ে এই রিাখগি রবস্তাি প্ররতখিাখিি জনয সবদা
য কখঠািভাখব বযক্তিগত এবং পরিখব গত
স্বাস্থযরবরি বজা়ে িাোই বযক্তিগত সুিক্ষাি োরবকাটঠ:
















ভাখলা রেি হও়ো সাক্তজক
য যাল মাি অসুস্থ বযক্তিখদি রথখক শ্বাসর্খেি ভাইিাখসি সংক্রমণ
রিাি কিখত পাখি। লক্ষণর্ুি বযক্তিখদি (এমনরক র্রদ হালকা লক্ষণ থাখক) তাখদি জনয
ভাখলা রেি হও়ো সাক্তজক
য যাল মাি পিা অপরিহার্ য
জনপরিবহন রনও়োি সম়ে বা জনাকীণ য স্থাখন থাকাি সম়ে একটি সািক্তজকযাল মাি
পরুন। মুখো পিাি আখগ এবং পখি মুখে রেলাি সাখথ হাখতি স্বাস্থযকিতা সহ
সটঠকভাখব একটি মাি বযবহাি কিা জরুরি।
আপনাি রোে, মুে এবং নাক স্প কিা
য
এরডখ়ে েলুন হাত রিা়োি আখগ।
ন ন হাত স্বাস্থযকিন সম্পাদন করুন, রবখ ষত কািও মুে, নাক বা রোে স্প য কিাি
আখগ; োও়োি আখগ; ি়েখলি বযবহাখিি পখড, হযান্ডিাইলস বা দিজাি নক রহসাখব
জনসািািখণি ইনেখল নগুরলি স্প কিাি
য
পখি; বা র্েন কার হাাঁরে রদও়োি পখি শ্বাস
প্রশ্বাখসি দ্বািা হাত দূরষত হখল।
হাাঁরে বা কার ি সম়ে আপনাি মুে এবং নাক টিসুয রপপাি রদখ়ে রেখক িােুন। ম়েলার্ুি
টিসুযগুরলখক একিু আবজযনাি বাখে রেখল রদন, তািপি হাত ভাল কখি িুখ়ে রেলুন।
তিল সাবান এবং পারন রদখ়ে হাত িুখ়ে রনন এবং কমপখক্ষ 20 রসখকখন্ডি জনয ষুন।
তািপি পারন রদখ়ে িুখ়ে রেলুন এবং একটি রনষ্পরিখর্াগয কাগখজি রতা়োখল রদখ়ে শুরকখ়ে
রনন। হাত পরিষ্কাি কিাি পি আবাি সিাসরি পারনি কলটিখক স্প য কিা র্াখব না
(উদাহিণস্বরূপ, কলটি বন্ধ কিাি আখগ একটি কাগখজি রতা়োখল বযবহাি কিা)। র্রদ হাত
রিা়োি সুখর্াগ না থাখক বা র্েন হাখত দৃ যমান ম়েলা না থাখক তখব 70 রথখক 80%
অযালখকাহল রভরিক হযারাখবি সাহাখর্য হাখতি স্বাস্থযকিতা রনক্তিত কিখত হখব রবকল্প
রহখসখব।
ি়েখলি বযবহাি কিাি পখি, জীবাণু েডাখনা এডাখত ফ্ল্া কিাি আখগ ি়েখলখিি রলড
নারমখ়ে িােুন। এবং
শ্বাসকখষ্টি লক্ষণগুরল থাকাি সম়ে, একটি সািক্তজকযাল মুখো পরুন, িুখল কাজ বা ক্লাখস
অং রনও়ো রথখক রবিত থাকুন, জনাকীণ য জা়েগা়ে র্াও়ো এবং অরবলখে রেরকৎসাি
পিাম রন়োি
য
রেষ্টা করুন।
ভাল গৃহমিযস্থ বা়েুেলােল বজা়ে িােুন;
প্ররত সপ্তাখহ অিত একবাি গৃহস্থরল পরিষ্কাি করুন 1 ইন 99 পাতলা রিে (5.25%
রসারড়োম হাইখপাখক্লািাইির্ুি 990 রমরল জখলি সাখথ 10 রমরল রিে রম াখনা) রদখ়ে ,15 30 রমরনখিি জনয রিখে রদন এবং তািপখি জল রদখ়ে িুখ়ে রেলুন৷ িাতব পৃখষ্ঠি জনয,
70% রদখ়ে জীবাণুমুি করুন;








র্রদ স্থানগুরল রিসরপখিিরি রসখক্র ন, বরম বা মলমূত্র দ্বািা দূরষত হ়ে, তাহখল দৃ যমান
বস্তু পরিষ্কাি কিাি জনয ক্তি ালী র াষক রডসখপাখজবল রতা়োখল বযবহাি করুন।
তািপি উপর্ুি জীবাণুনা ক রদখ়ে পৃষ্ঠ এবং পাশ্ববতী
য
এলাকা জীবাণুমুি করুন।
ননখমিারলক পৃখষ্ঠি জনয, 1 ইন 49 গৃহস্থালী রিে রদখ়ে জীবাণুমুি করুন (10 রমরল
গৃহস্থালী রিখেি রমশ্রণ র্াখত 5.25% হাইখপাখক্লািাইি দ্রবণ থাখক490 রমরল জখল)রদখ়ে
জীবাণুমুি করুন, 15 - 30 রমরনখিি জনয রেখড রদন এবং তািপি জল রদখ়ে িুখ়ে
রেলুন। িাতব পৃখষ্ঠি জনয, 70% অযালখকাহল রদখ়ে জীবাণুমুি করুন;
ররখনজ পাইপগুরল সটঠকভাখব এবং রন়েরমতভাখব বজা়ে িােুন (সপ্তাখহ প্রা়ে একবাি)
পরিখব গত স্বাস্থযরবরি রনক্তিত কিখত প্ররতটি ররন আউিখলখি (ইউ-ট্রযাপ) প্রা়ে আিা
রলিাি জল োলুন;
ভাল িীখিি প্ররতখিাি গখড তু লুন এবং স্বাস্থযকি জীবনিািা বজা়ে িােুন। এটি সুষম
োদয, রন়েরমত বযা়োম এবং পর্াপ্ত
য রবশ্রাখমি মািযখম অজযন কিা রর্খত পাখি
িূমপান কিখবন না এবং অযালখকাহল রসবন এরডখ়ে েলুন।

মিবয: তদািরকি বযবস্থা োডা 2 বেখিি কম ব়েসী র শুখদি জনয রেস মাি এি পিাম
রদও়ো হ়ে না।

য

ভ্রমণ পিাম য
জনসািািখণি সদসযখদি দৃঢ়ভাখব অনুখিাি কিা হখে হংকংখ়েি বাইখি অপ্রখ়োজনী়ে ভ্রমণ
এডাখত। হংকংখ়েি বাইখিি রদ /এলাকা়ে ভ্রমণ কিা অরনবার্ হখল,
য
তাখদি উরেতরনখনাি স্বাস্থয
পিাম গুরল
য
মখনাখর্াগ রদও়ো:


ভ্রমখণি আখগ সবখয ষ সুপারি অনুর্া়েী COVID-19 রিাখগি রবরুখদ্ধ কার্কিভাখব
য
িক্ষা
কিখত COVID-19 টিকাকিন সম্পূণ করুন
য
(COVID-19 টিকাদাখনি রবস্তারিত জানাি
জনয, অনুগ্ৰহ কখি COVID-19 টিকাদান কমসূয রেি রবষ়েরভরিক ওখ়েবসাইি রদেুন:
www.covidvaccine.gov.hk);



পরিদ নয এরডখ়ে েলুন রকালাহলপূন স্থান
য
এবং র্তদূি সম্ভব অনযানয মানুখষি সাখথ
র্থার্থ সামাক্তজক দূিত্ব বজা়ে িােুন;



একটি সাক্তজক
য যাল মাি পরুন এবংসব সমখ়ে বজা়ে িাোকখঠাি বযক্তিগত এবং হাত
স্বাস্থযরবরি;



ন ন হাখতি স্বাস্থযরবরি সম্পাদন করুন, তিল সাবান এবং জল রদখ়ে হাত িুখ়ে রনন
এবং কমপখক্ষ 20 রসখকখন্ডি জনয ষুন, জল রদখ়ে িুখ়ে রেলুন এবং একটি
রনষ্পরিখর্াগয কাগখজি রতা়োখল রদখ়ে শুরকখ়ে রনন;র্রদ হাত রিা়োি সুরবিা পাও়ো না
র্া়ে, বা র্েন হাত দৃ যমানভাখব রনাংিা না হ়ে, 70% রথখক 80% অযালখকাহল-রভরিক
হযান্ডিাব রদখ়ে হাত পরিষ্কাি কিা একটি কার্কি
য রবকল্প।;



োদয রনিাপিা এবং স্বাস্থযরবরি রমখন েলুন রর্মন দুি, রডম এবং মাংস সহ কাাঁো বা কম
িান্না কিা প্রাণীি পণয োও়ো এরডখ়ে েলুন, অথবা এমন োবাি র্া পশুি রনিঃসিণ, মলমূত্র
(রর্মন প্রস্রাব) বা দূরষত পণয দ্বািা দূরষত হখত পাখি, র্রদ না রসগুরল সটঠকভাখব িান্না
কিা হ়ে, িুখ়ে বা রোসা োরডখ়ে।



হংকংখ়েি বাইখি থাকাকালীন অসুস্থ রবাি কিখল, রবখ ষ কখি র্রদ অরভজ্ঞতা
হ়েখিসরপখিিরি উপসগ, য একটি সাক্তজক
য যাল মাি পখিনএবং একবাখি ডািাখিি পিাম
রনন; এবং



হংকং-এ রেখি আসাি পি হখল, অরবলখে একজন ডািাখিি সাখথ পিাম য
করুনখর্খকাখনালক্ষণ, সাম্প্ররতক ভ্রমখণি ইরতহাস সম্পখকয ডািািখক জানাখনাি
উখদযাগ রনন, এবং একটি ভাল লাগাখনা সাক্তজক
য যাল মাি রিাখগি রবস্তাি রিাখি বযবহাি
করুন ।

য

