
ক�োভিড-19:
ভ� জোনতে হতে এেং ভ� �রতে হতে 

ভ� জোনতে হতে

ভ� �রতে হতে

ক�োভিড-19 হচ্ছে এ�টি নতুন শ্োসযচ্্রের করোগ যো এ�জন 
ব্যক্তি কেচ্� আচ্র�জন ব্যক্তির মচ্্্য সংক্রভমত হচ্ত পোচ্র 
এবং সম্ভবতঃ সংক্রভমত উপভরতল (সোরচ্েস) কেচ্�ও ছডোয়। 
৮০ বছচ্রর কবভি বয়স্ক ব্যক্তি যোরো অন্যোন্য করোচ্গও আক্রোন্ত 
তোচঁ্ের মচ্্্য এই করোচ্গর মোরোত্ম� পভরণভতর ঝঁুভ� সবচ্েচ্য় 
কবভি। এই করোচ্গর মূল লক্ষণগুচ্লো হচ্ছে জ্বর, শু�চ্নো �োভি ও 
শ্োস�ষ্ট। বত্তমোচ্ন এর ক�োচ্নো িী�ো বো ভেভ�ৎসো কনই। 

প্রতেযে� জনসোধোরণ

 ■ ভ�ছুক্ষন পর পর হোত ্ুচ্য় 
ভনন অেবো হ্যোন্ড স্যোভনিোইজোর 
ব্যবহোর �রুন

 ■ হোভঁে বো �োভির সময় নো� মুখ 
ঢো�ুন বো আডোল �রুন

 ■ অসুস্থ কবো্ �রচ্ল বোভডচ্ত 
েো�ুন

 ■ আপনোর িরীচ্র ক�োভিড-19 
এর উপসগ ্তগুচ্লো েুই ভেচ্নর 
কবভি কেখো কগচ্ল ভেভ�ৎসচ্�র 
পরোমি ্ত ভনন

 ■ আপনোর �োভি অেবো জ্বর নো 
েো�চ্ল মোস্ক ব্যবহোর �রচ্বন 
নো

 ■ স্পি ্ত নো �চ্র অভিবোেন �রুন 
(�রমে্তন অেবো আভলঙ্গন 
পভরহোর �রুন)

েয়স্ক েযেক্তি (ভেতেষেঃ 
৮০+) এেং যোরো 

ডোয়োতেটিস, ফুসফুস ও 
হোতিটের অসুতে িুগতেন

 ■ উচ্চ রতিেোপ বো ডোয়োচ্বটিচ্সর 
মচ্তো েীর ্তস্থোয়ী করোচ্গর জন্য 
ভতনমোচ্সর ঔষ্ সংগ্রহ �চ্র 
রোখুন 

 ■ জনসমোগম, জলপচ্ে ভ্রমন 
ও অপ্রচ্য়োজনীয় ভবমোনযোত্ো 
এভডচ্য় েলুন

 ■ যত কবভি সময় সম্ভব রচ্র 
অবস্থোন �রুন এবং যখন 
বোইচ্র যোচ্বন, তখন অন্যচ্ের 
কেচ্� �মপচ্ক্ষ ৬েুি েরূত্ব 
বজোয় রোখুন 

 ■ অসুস্থ ভপ্রয়জনচ্ের পভরেয ্তো 
অেবো ভনচ্জ অসুস্থ হচ্ল ভ� 
�রচ্বন তোর এ�টি পভর�ল্পনো 
ততভর �চ্র রোখুন 

ভিভ�ৎস� এেং 
স্োস্যে�র্মী

 ■ উন্নত সংক্রমণ প্রভতচ্রো্ 
পদ্ধভতর প্রভিক্ষণ ভনন ও 
বোস্তবোয়ন �রুন 

 ■ হোল�ো উপসগ ্তযুতি মোনুচ্ষর 
ঢল কমো�োভবলোর জন্য প্রস্তুত 
েো�ুন 

 ■ আপনোর স্োস্থ্যচ্�চ্্রে ঐক্ছে� 
অচ্ত্োপেোর স্থভগত �রচ্ত 
এবং কিভটিচ্লিরসহ ভনভবড 
পয ্তচ্বক্ষচ্ণ রোখো করোগীর 
সংখ্যোবকৃ্দ্ধ �রবোর এ�টি 
পভর�ল্পনো �রুন

সর্োজ এেং সর�োর 

 ■ িোইরোস এবং প্রভত�োর 
সম্পচ্�্ত স্পষ্ট, গ্রহণচ্যোগ্য 
এবং সোমঞ্জস্যপূণ ্ত তে্য 
সরবরোহ �রুন

 ■ সোমোক্জ� েরূত্ব ভনক্চিত 
�রোর জন্য গহৃীত 
পেচ্ক্ষপগুভলর ব্যয় এবং 
উপ�োভরতো ভবচ্লেষণ �রুন 
এবং সব ্তোভ্� ঝঁুভ�পূণ ্তচ্ের 
সুরক্ষোর ভবষয়টি ভবচ্বেনো 
�চ্র ভসদ্ধোন্ত ভনন

 ■ উপলভধি �রুন কয, আমরো 
প্রভতভেন নতুন নতুন ভবষয় 
জোনভছ এবং আমোচ্ের আচ্রো 
জোনো ও িোইরোচ্সর ভবস্তোচ্রর 
কপ্রভক্ষচ্ত আমোচ্ের গহৃীত 
পেচ্ক্ষপগুচ্লোচ্� আচ্রো 
কবিী উপচ্যোগী �চ্র তুলচ্ত 
হচ্ত পোচ্র 

ক�োভিড-19 এ�টি জরুভর অেস্ো। এিো স্োিোভে� কয, এর দ্োরো 
সে কেেই প্রেযেক্ষিোতে ভ�ংেো কযোগোতযোগেযেেস্োয় ভেক্ছিন্নেো, পণযে 
প্রোভতিতে েোধো েো অর টেননভে� সং�ি ইেযেোভের র্োধযেতর্ ক্ষভেগ্রস্ত হতে। 
েোই, এর প্রিোে �র্োতনোর জনযে িূভর্�ো কনয়োর এেনই সর্য়।


