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মার্চ  2, 2020 

 

প্রিয় প্রিপ্রিএসপ্রসপ্রি প্রিক্ষার্থী, িপ্রিবাি এবং কমীবৃন্দ:   

 

করিানাভাইিাস (ককাপ্রভি -19) হল এমন এক কিাগ যাি ককানও ভযাকপ্রসন এখনও তৈপ্রি হয়প্রন। এই কিারগি 

িাদভুচ াব ঘটাি কিক্ষািরট কিট্ররয়ট স্বাস্থ্য প্রবভাগ (প্রিএইর্প্রি) প্রিক্ষার্থী এবং ৈারদি িপ্রিবািবৃন্দরক সিুপ্রক্ষৈ 

িাখরৈ প্রিপ্রিএসপ্রসপ্রি'ি সরে অংিীদাপ্রিরেি প্রভপ্রিরৈ কাজ কিরে। 
 

প্রিএইর্প্রি আমারদি কপ্রমউপ্রনটিি সকরলি সিুক্ষা প্রনপ্রিৈ কিরৈ ককাপ্রভি-19 সম্পরকচ  প্রমপ্রিগান স্বাস্থ্য ও মানব 

কসবা প্রবভাগ, কিাগ প্রনয়ন্ত্রণ ও িপ্রৈরিাধ ককন্দ্র, প্রমপ্রিগান অেিাজয এবং িপ্রৈরবিী কদি কানািাি স্বাস্থ্য 
প্রবভারগি স্বাস্থ্য প্রবরিষজ্ঞ, এবং িািািাপ্রি স্থ্ানীয় কনৈৃবনৃ্দ ও স্বাস্থ্য িপ্রির্যচা ককন্দ্রসমরূহি সরে প্রনয়প্রমৈ কর্থা 
বরল। এই ভাইিাস সম্পরকচ  গণমাধযরম ির্াপ্রিৈ ৈর্থযাপ্রদ অবিযই ভয়ঙ্কি বরল মরন হরৈ িারি। ৈরব সাধািণ 

কলাকজরনি এই ভাইিারস সংক্রপ্রমৈ হওয়াি ঝুুঁ প্রক কমই আরে। অবিয আমিা এখন অনযানয কদরি আক্রান্তরদি 

সংখযা েপ্রিরয় িিরৈ কদখপ্রে এবং মাপ্রকচ ন যুক্তিারেও এ িকম কবি করয়কজন আরেন,  কয কািরণ কিট্ররয়ট-

ওরয়ন কমরট্রািপ্রলটন প্রবমানবন্দি প্রদরয় িরবিকািীরদি স্বাস্থ্য িিীক্ষা কিা হরে। প্রিএইর্প্রি প্রবরেি সুপ্রনপ্রদচষ্ট 

কৈগুরলা অঞ্চল কর্থরক ভ্রমণ করি আসা কিট্ররয়টবাসীরদিও স্বাস্থ্য িিীক্ষা কিরে। প্রমপ্রিগারন ককাপ্রভি-19 কিারগ 

আক্রান্ত হওয়াি ক োন ঘটনো আজ িযচন্ত ঘরটপ্রন। 
 

আিনাি প্রনরজি এবং িপ্রিবারিি সুস্থ্ৈা প্রনপ্রিৈ কিাি সরবচািম উিায় হল সবসময় িপ্রিষ্কাি-িপ্রিেন্নৈাি 

উিম অভযাস র্র্চ া কিা: 
 কমিরক্ষ 20 কসরকরেি জনয সাবান এবং িাপ্রন প্রদরয় আিনাি হাৈ ধুরয় কেলুন বা অযালরকাহল প্রভপ্রিক 

হযাে সযাপ্রনটাইজাি বযবহাি করুন 

 হাৈ না ধুরয় আিনাি কর্াখ, নাক বা মুখ স্পিচ কিা এপ্রিরয় র্লুন 

 অসুস্থ্ কলাকজরনি সরে ঘপ্রনষ্ঠ সংস্পিচ এপ্রিরয় র্লনু—এবং আিপ্রন প্রনরজ অসুস্থ্ হরল বাপ্রিরৈ অবস্থ্ান 

করুন! 

 কাপ্রি অর্থবা হাুঁপ্রর্ কদওয়াি সময় টিসুয প্রদরয় নাক-মখু ঢাকুন এবং আিনাি হাৈ ধুরয় কেলুন 

 সর্িার্ি বযবহৃৈ প্রজপ্রনসিত্র বা িৃষ্ঠৈল িপ্রিষ্কাি কিরৈ প্রির্ অর্থবা অনুরূি ককান দ্রবন বযবহাি 

করুন 

 

আিনাি অর্থবা িপ্রিপ্রর্ৈ কািও যপ্রদ জ্বি, কাপ্রি, অর্থবা োসকষ্ট হরয় র্থারক, এবং সম্ভাবয এমন কািও সরে 

সংস্পিচ ঘরট র্থারক প্রযপ্রন ভ্রমণ করিরেন অর্থবা হয়রৈা ককাপ্রভি -19 এি সংস্পরিচ এরসরেন, ৈাহরল িরয়াজনীয় 

প্রনরদচিনা কিরৈ অনুগ্রহ করি প্রিএইর্প্রিি সরে কযাগারযাগ করুন এই নম্বরি: 313-876-4000. িাদভুচ াব সম্পরকচ  
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আিনাি যপ্রদ সাধািণ কয ককান িশ্ন র্থারক, ৈাহরল দয়া করি আমারদি কল করুন অর্থবা 
dhdoutbreak@detroitmi.gov ঠিকানায় ইরমইল করুন। যপ্রদ আিনাি প্রর্প্রকৎসা িপ্রির্যচা দিকাি হয়, 

ৈাহরল দয়া করি আিনাি প্রর্প্রকৎসকরক অর্থবা হাসিাৈারল আরগভারগই কোন করি ৈা জাপ্রনরয় িাখুন, যারৈ 

করি ৈািা অনযরদি সিুক্ষাি জনয িরয়াজনীয় সৈকচ ৈা অবলম্বন কিরৈ িারিন।  
 

আমিা ইনফু্লরয়ঞ্জাসহ সমস্ত ভাইিাসঘটিৈ অসুস্থ্ৈা কর্থরক সুিপ্রক্ষৈ র্থাকাি প্রবষয়টিরক প্রনিন্তি উৎসাপ্রহৈ কপ্রি, 

যা র্লপ্রৈ বেি কিট্ররয়ট, প্রমপ্রিগান এবং মাপ্রকচ ন যুক্তিারে বহু কলাকজনরক আক্রান্ত করিরে, এবং এখন এগুরলাি 

ভিা কমৌসুম র্লরে। আিপ্রন এবং আিনাি িপ্রিবাি যপ্রদ ফু্ল িট অর্থচাৎ ইনফু্লরয়ঞ্জাি টিকা না প্রনরয় র্থারকন, ৈাহরল 

কজরন িাখুন কয এটি 6 মাস বা ৈাি কবপ্রি বয়সীিা প্রনরৈ িারি। টিকা কদওয়াি জনয দয়া করি আিনাি 

িপ্রিবারিি িাক্তািরক অর্থবা 313-876-4667 নম্বরি কোন করি প্রিএইর্প্রি টিকাদান প্রিপ্রনরকি সরে 

কযাগারযাগ করুন।  
 

এই িপ্রিপ্রস্থ্প্রৈ দ্রুৈ বদরল যারে। সবরর্রয় হালনাগাদ ৈরর্থযি জনয দয়া করি প্রসপ্রিপ্রস'ি ওরয়বসাইটটি কদখুন, যাি 

ঠিকানা (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html)। 

 

অনুগ্রহ করি এই মরমচ আেস্ত র্থাকুন কয প্রিএইর্প্রি এই কিারগি িরকাি ঘপ্রনষ্ঠভারব অনুসিণ কিরে, এবং 
আিনাি সুিক্ষা প্রনপ্রিৈ কিাি জনয আমিা ককাপ্রভি-19 এি িাদভুচ ারবি প্রবষয়টিরক অগ্রাপ্রধকাি প্রদপ্রে। 
 
 

আিনাি প্রবেস্ত,  

 

 
 

িাাঃ নাপ্রজবাহ কক. কিহমান, এমপ্রি, এমপ্রিএইর্ 

কমপ্রিকযাল প্রিরিক্টি 

কিট্ররয়ট স্বাস্থ্য প্রবভাগ 
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