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কর োনো ভোই োস র োগ (রকোভভড-১৯) সম্পরকে আপনো
যো যো জোনো প্রর োজন

কর োনো ভোই োস র োগ ২০১৯(রকোভভড-১৯) বলরে কী রবোঝোয়?

এই ভোই োরস গুরুে জটিলেো কী কী?

কর োনো ভোই োস র োগ ২০১৯ হরে শ্বোসেরে একটি অসুস্থেো যো বযভি-রেরকবযভিরে ছড়োরে পোর । রয ভোই োসটি রকোভভড-১৯ ঘটোয় রসটি হরে একটি
অভভনব কর োনো ভোই োস রযটি চীরন উহোরন একটি প্রোদুভভোরব অনুসন্ধোরন
সময় প্রেম ভচভিে ক ো হয়।

অরনক র োগী

যুি োরে মোনুষ ভক রকোভভড-১৯-এ আক্রোন্ত হরে পোর ?
রকোভভড-১৯ চীরন বযভি-রেরক-বযভি সংস্পরশভ ছড়োরে, চীরন
বোইর যুি োেসহ ভকছু ভকছু রদরশ ঘভনষ্ঠ রলোকজনরদ মরযয
সীভমে ভোরব ছড়োরে। এ মুহূরেভ , যোইরহোক, এই ভোই োস
বেভ মোরন যুি োরে জনরগোষ্ঠী মোরঝ ছড়োরে নো। ঠিক এই
মুহূরেভ সংক্রমরে সবরচরয় বড় ঝুুঁ ভক হরে চীরন জনগরে
জনয অেবো রয-সকল রলোকজন চীরন ভ্রমে কর রছ। সংক্রমরে
ঝুুঁ ভক সংস্পরশভ উপ ভনভভ শীল। সংক্রভমে রলোকজরন ঘভনষ্ঠ
বযভি ো সংস্পরশভ সবরচরয় বড় ঝুুঁ ভকরে আরছ, রযমন স্বোস্থয
পভ চযভো কমী এবং রয ভোই োস রকোভভড-১৯ ঘটোয় েো দ্বো ো
সংক্রভমে রলোকজরন ঘভনষ্ঠজরন ো। ভসভডভস ভনভবড়ভোরব
পভ ভস্থভে পযভরবক্ষে ক রছ।

যুি োরে ভক রকোভভড-১৯-এ রকস পোওয়ো রগরছ?
হযোুঁ। জোনুয়োভ ২১, ২০২০ েোভ রে যুি োরে রকোভভড-১৯-এ প্রেম
রকস সম্পরকভ জোনো রগরছ। যুি োরে রকোভভড-১৯ এ রকরস বেভ মোন
সংেযো ভসভডভস’ এই ওরয়বসোইরট পোওয়ো যোরে:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ cases-inus.html.

রকোভভড-১৯ কীভোরব ছড়োয়?
রয-ভোই োস রকোভভড-১৯ ঘটোয় েো উৎস সম্ভোবে রকোন জন্তু,
েরব এেন মরন হরে এই র োগ বযভি-রেরক-বযভি ছড়োরে। লক্ষয
ক ো গুরুত্বপূেভ রয বযভি-রেরক-বযভিরে ভবস্তো একটোনো চলরে
পোর । ভকছু ভকছু র োগ অেযন্ত রছোয়োুঁরচ (রযমন হোম), আবো ভকছু
ভকছু র োগ রবশ কম রছোয়োুঁরচ। এই মুহূরেভ , অস্পষ্ট রয রয-ভোই োসটি
রকোভভড-১৯ মোনুরষ মরযয ছড়োয়, েো কেটু কু সহরজ বো
দীঘভস্থোয়ীভোরব েো কর । অভভনব এই কর োনো ভোই োরস ভবস্তোর
ভবষরয় যো জোনো আরছ রস-সম্পরকভ রদেো জনয এেোরন যোন:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/
transmission.html.

রকোভভড-১৯-এ উপসগভগুরলো কী কী?
রকোভভড-১৯-এ র োগীরদ মরযয শ্বোসেরে মৃদ ু রেরক
গুরুে অসুস্থেো রদেো রদয় এবং এ উপসগভ হরে
• জ্ব
• কোভশ
• শ্বোসকষ্ট

উভয় ফু সফু রস ভনউরমোভনয়ো রদেো রদয়।

আভম ভনরজরক কীভোরব সু ক্ষো ক রে পোভ ?
রয-সকল ভোই ো স রকোভভড-১৯ ঘটোয় রসগুরলো
যোওয়োই হরে প্রভের োরয সরবভোত্তম পন্থো।

শ্বোসেরে ভোই োস ভবস্তো প্রভের োয ক ো জনয দদনভিন
প্রভের োযমূলক ভকছু সহজ পদরক্ষপ আরছ। এ অন্তভভু ি
• অসুস্থয রলোকজরন ঘভনষ্ঠ সংস্পশভ এভড়রয় চলুন।
• অরযোয়ো হরে ভদরয় আপনো রচোে, নোক, এবং মুে স্পশভ
ক ো এভড়রয় চলুন।
• আপনো হোে বো বো সোবোন এবং পোভন ভদরয় কমপরক্ষ ২০ রসরকন্ড
যুরয় ভনন। সোবোন ও পোভন বযবস্থো নো েোকরল কমপরক্ষ ৬০%
এলরকোহল যুি হযোন্ড সযোভনটোইজো বযবহো করুন।

আপভন অসুস্থয হরল, অনযরদ মোরঝ শ্বোসেরে
র োগ ছড়োরনো ভব ে োেরে, আপনোরক যো
ক রে হরব
• অসুস্থয হরল বোভড়রে েোকুন।
• আপনো কোভশ বো হোুঁভচ সময় টিসুয ভদরয় মুে ঢোকুন এবং
পর টিসুয আবজভ নো পোরে রফরল ভদন।
• বো বো স্পশভ-ক ো ভজভনস এবং স্থোন পভ ষ্কো
এবং জীবোেুমুি করুন।

আভম যভদ সম্প্রভে চীন ভ্রমে কর েোভক এবং অসুস্থয
হরয় েোভক, েোহরল কী ক েীয়?
আপভন যভদ ভবগে ১৪ ভদরন চীরন রযরয় েোরকন এবং জ্ব , কোভশ, বো
শ্বোসকরষ্ট অসুস্থয রবোয কর ন, আপভন ভচভকৎসো গ্রহে ক রবন।
আপনো স্বোস্থয রসবো প্রদোয়রক অভফরস রফোন কর রসেোরন যোরবন
এবং েোরদ রক আপনো ভ্রমে এবং আপনো উপসগভ সম্পরকভ
জোনোরবন। আপনো অসুস্থেো সোরে অনযোনয রলোকজরন সংস্পরশভ নো
ঘটিরয় কীভোরব ভচভকৎসো রসবো গ্রহে ক রে হরব রস-ভবষরয় আপনোরক
েো ো ভনরদভ শনো ভদরব। অসুস্থয অবস্থোয়, রলোকজরন সোরে সংস্পশভ
এভড়রয় চলুন, বোইর যোরবন নো এবং অনযোনযরদ মোরঝ অসুস্থেো
ছড়োরনো সম্ভোবনো হ্রোস ক ো জনয ভ্রমে ভবলভিে করুন।

রকোন ভযোকভসন আরছ ভক?
বেভ মোরন রকোভভড-১৯ রেরক সু ক্ষো জনয রকোন ভযোকভসন রনই। সংক্রমে প্রভের োয
ক ো সরবভোত্তম পন্থো হরে রয-ভোই োস রকোভভড-১৯ ঘটোয় েো সংস্পশভ এভড়রয় চলো।

রকোন ভচভকৎসো আরছ ভক?
রকোভভড-১৯ এ রকোন সুভনভদভ ষ্ট এভিভোই োল ভচভকৎসো রনই।
রকোভভড-১৯-এ আক্রোন্ত র োগী উপসরগভ উপশরম জনয ভচভকৎসো
রসবো চোইরে পোর ।

আর ো েরেয জনয: www.cdc.gov/COVID19
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সংস্পশভ এভড়রয়

