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কর�োনোভোই�োস — ককোভভড-১৯
ককোভভড -19 ভক?

ককোভভড -19 হর�ো কর�োন োভোই�োস জভনত একভ ি ক�োগ, যো অভত ক্ষু দ্র একভ ি জ ীবোণষু (ম োইর্োর্োপ ছোডো কেখো যোয় নো), 
ম োনষুরে� মর্যে ছভডরয় পরড। ককোভভড -19 জোতীয় ফ্ল-� �ক্ণ হর�ো শুষ্ককোভ ি, শ্োসকষ্ট, জ্ব�, ি� ীভ �ক েষুব ্ব�তো এবং ি� ীর�� 
বযেথো ইতযে ো ভ ে। ককোভভড-19 অভ্কোংি কক্ররে শ্োসযন্ত্ররক প্রভোভ বত কর�। যভেও কবভ ি� ভোগ সং্মণভ ি ভ বপজ্জনক নয়, তরব 
এভ ি ভ নউরমো ভ নয়ো (ফষু সফষু রস� একভ ি গুরুত� সং্মণ) হরত পোর� এবং কক্রে ভবরিরে গুরুত� ও মো� োত্মক হরত পোর�।

কর�োনোভোই�োস সং্মণ ভকভোরব ছডোয়?

কর�োন োভোই�োস মষুখ, ন োক এবং ক� োরখ� মো্যেরম ি� ীর� প্ররবি কর�। যখন ককোন 
সং্োভ মত বযেভতি শ্োস, কোভ ি অথবো আ্োরতে� সংস্পরি ্ব আসরত পোর� এমন 
পভ�মরডের� হোঁ ভ �� মো্যেরম বো সং্োভ মত হোত দ্ো� ো ক� োখ, ন োক, মষুখ স্পি ্ব ক�ো� 
মো্যেরমও কর�োন োভোই�োস ছডোরত পোর� । এভ ি ি� ীর� প্ররবি ক�ো� ৫ ভেরন� মর্যে 
বযেভতি অসষুস্থ হরয় পর�, ভকন্তু কর�োন োভোই�োস ি� ীর� প্ররবরি� ২ কথরক ১৪ ভেরন� 
মরতো কবঁ র� থোরক ককোন ্�রন� �ক্ণ প্রকোি ছোডোই। এবং ভকছষু ম োনষুে, ভ বরিেত, 
ভ িশু�ো আ্োতে হরয় অসষুস্থ নোও হরত পোর�। সষুত�োং,আ্োতে বযেভতি� অজোরতে এভ ি 
অনযেরে� মর্যে এই ভোই�োস ছভডরয় ভেরত পোর�। কর�োন োভোই�োস ভ বভভন্ন উপোেোন 
বো উপক�রণ� মর্যে কবর�ঁ থ োকরত পোর� কমপরক্ ৩ভেন বো তো�ও কবভ ি। এভ ি সহরজ 
ছডোরত পোর� ভ বভভন্ন স্পরি ্ব� মো্যেরম।

কো�ো কর�োনোভোই�োরস সং্োভমত হরত পোর�?

কযরকোন বযেভতি কর�োন োভোই�োস আ্োতে হরত পোর�ন। আ্োতে বযেভতি সষুষ্ঠ হরয় কগর�ও এভ ি ব�ো যোরব নো কয কস আবো� আ্োতে 
হরব নো। ৪৫ বছর�� উপ� কয ককোন প্রোপ্তবয় ,্ ভ বরিেত প্রব ীণ�ো এবং ইভতমর্যে যোরে� শ্োসকষ্ট জভনত অসষুস্থতো �রয়রছ, 
যোরে� ক�োগ প্রভতর�ো্ ক্মতো েষুব ্ব� তোরে� কক্ররে কর�োনভোই�োস হওয়ো� ঝষু ঁ ভ ক �রয়রছ এবং যো ম ো� োত্মক হরত পোর�।

কীভোরব সং্মণ প্রভতর�ো্ ক�ো যোয়?

বত ্বম োরন কর�োন োভোই�োরস� জনযে ককোনও ভযে োকভসন বো সষুভ নভে ্বষ্ট ওেষ্ু  কনই। অযে ো ভ টিবোরয়ো ভ িক বো ঘর�োয়োভোরব এ� প্রভতকো� 
বো কর�োন োভোই�োসরক কমর� কফ�ো যোয় নো। কর�োন োভোই�োস ককব�মোরে আ্োরতে� সোরথ কযোগোরয োগ এডোরন ো এবং ঘন ঘন হোত 
ক্োয়ো� মো্যেরম এ� ভবস্ো� প্রভতর�ো্ ক�ো সম্ভব।

· সোব োন ও পোভ ন ভেরয় বো�বো� হোত ক্োয়ো ব ো অযে ো�রকোহ�ভভভতিক হযে োডে সযে ো ভ নিোইজো� বযেবহো� করুন।

 »  নরখ� ভ ন� কথরক কভজি পয ্বতে হোত ভো�ভোরব পভ�্ো� �োখো� ভ বেয়ভ ি ভ নভচিত ক�রত সোবোন ভেরয় কমপরক্ ২০কসরকডে 
ভো� কর� েষুইহোত ্ষুরয় কফ�ষুন।

 »  বো ভ হ� কথরক ভফর�, বোথরুম বযেবহোর�� প�, খোব োর�� আরগ এবং কোভ ি, হোঁ ভ � ব ো ন োক পভ�ষ্কো� ক�ো� প� সব ্বে ো হোত 
্ষুরয় ভ নন।

 » হোত নো ্ষুরয় মষুখমডে� স্পি ্ব ক�ো যোরব নো।

·  কোউটিো�, ে�জো� ভছিভকভন ইতযে ো ভ ে স্থোরন কর�োন োভোই�োস থোকরত পোর� তো অযে ো�রকোহ� বো ভ লি� ইতযে ো ভ ে জ ীবোণষুন োিক 
বযেবহো� কর� ভ নয়ভমত পভ�ষ্কো� করুন:

 »  অযে ো�রকোহ�: ৭০% ঘনরবে� মর্যে আইরসোরপ্রো ভ প� অযেো�রকোহ�ভ ি কর�োন োভোই�োস জ ীবোণষুরক দ্রুত কমর� কফ�রব। 
কোউটিো� িপস, ে�জো� ভছিভকভন এবং অনযে োনযে স�ঞ্োমগুভ�� মরতো অভ্ক বযেবহৃত স্থোনগুর�ো পভ�ষ্কো� ক�রত পোর�ন 
এভ ি বযেবহো� করুন। এভ ি ৬০% কথরক ৭০% বযেবহোর� সরব ্বোচ্চ কোজ কর�; ১০০% অযেো�রকোহ� বযেবহোর� কোজ হয় নো। 
অযে ো�রকোহ� যভে ১০০% হয়, তরব ২ কোপ অযেো�রকোহর� ১ কোপ জ�/পোভ ন অনষুপোরত� জ�/পোভ ন কযোগ করুন। প্রথরম 
সোবোন এবং জ� ভেরয় পভ�ষ্কো� করুন, তো�পর� অযে ো�রকোহ� দ্রবণভ ি ভেরয় পভ�ষ্কো� করুন এবং এভ িরক শুভকরয় ভেন।

 »  ভ লি�: ভ লি� সো্ো�ণত ৫% দ্রবরণ আরস। এভ ি ত�� ক�রত ঠ োডেো পো ভ ন (গ�ম পোভ ন কোজ ক�রব নো) বযেবহো� করুন।  কমরঝ 
বো ঘর�� অনযে োনযে স্থোন পভ�্ো� ক�রত ৫ গযে ো�ন পোভ নরত ২ কোপ ভ লি� গুডো বযেবহো� করুন ( ২০ ভ�িো� পোভ নরত ৫০০ 
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এমএ� ভ লি�)। অল্প পভ�মোরণ ততভ� ক�রত ৪ কোপ জর� ৩ কিভব� �োম� ভ লি� বযেবহো� করুন ( ১ ভ�িো� পোভ নরত ৫০ 
এমএ� ভ লি�)। প্রথরম সোবোন এবং পোভ ন ভেরয় পভ�ষ্কো� করুন, তো�পর� ভ লি� দ্রবণ ভেরয় পভ�ষ্কো� করুন এবং বোতোরস 
শুভকরয় ভেন।

 » হযে োরডে�গুভ� জ ীবোণষুন োিক ভনরয় ঘন ঘন পভ�ষ্কো� করুন।

 »  কোপড ্ষুরয় কফ�ষুন ভডিো�রজটি/ কোপড কোঁ� ো সোব োন এবং যভে সম্ভব হয়, গ�ম পোভ ন ভেরয়। যভে আপনো� ওয়োভ িং 
কমভ িনভ িরত প্রোক-্ষুয় ো �্ থোরক তরব এভ ি অবিযেই ভ নভচিত ক�রবন। যভে কোপড হোত ভেরয় ্ষুরত হয় তরব কবভ ি কর� 
সোবোন ভেরয় ্ষুরয় ভ নন এবং সম্ভব হর� সষুরয ্ব� আর�োরত শুভকরয় ভ নন।

·  মো্ বো মষুরখ োি আপনোরক সষু�ক্ো ভেরব: যভে আপভন কর�োন োভোই�োস সং্মরণ অসষুস্থ ক�োগ ী� কসবো কর�ন তরব একভ ি 
N95 মষুরখ োি আপনোরক ভ ন�োপে �োখরত পোর�। এভ ি আপনোরক সোভজ ্বকযে ো� মোর্� ক�রয় অরনক কবভ ি সষু�ক্ো ভেরব, এরক্ররে 
সোভজ ্বকযে ো� মো্ খষুব স ী ভ মত সষু�ক্ো কেয়। একভ ি মো্ সভ ঠক ভোরব বযেবহো� ক�ো জোনরত হরব:

 »  অযে ো�রকোহ� ভভভতিক হযে োডে সযে ো ভ নিোইজো� বো সোব োন এবং জ� ভেরয় আপনো� হোত পভ�ষ্কো� করুন, তো�পর� আপনো� 
মষুখ এবং নোকভ ি মষুরখ োি ভেরয় কেরক ভ নন, আ� ভনভচিত কর� ভ নন কয আপনো� মষুখ এবং মোর্� মর্যে ককোনও ফোঁক কনই। 

 »  মষুরখ োিভ ি বযেবহো� ক�ো� সময় স্পি ্ব ক�রবন নো। মষুরখ োিভ ি সযে োঁতরসঁ রত বো নষ্ট হরয় কগর� নতষু ন মো্ বো মষুরখ োি বযেবহো�  
করুন।

 »  মষুরখ োিভ ি বযেবহো� কিরে মোথো� ভ পছরন আিরক কেওয়ো� জনযে কয ই�োভ টিক বো ভফতো বযেবহো� ক�ো হয় তো ্র� খষুর� 
আনষুন (মষুরখ োিভ ি ভ নজ হোরত স্পি ্ব ক�রবন নো) এবং অভব�রবে এভ ি একভ ি বদ্ধ বোরসে/ ময়�ো কফ�ো� বোরসে কফর� ভেন 
এবং আপনো� হোত সোবোন পোভ ন ভেরয় ্ষুরয় ভ নন।

 »  মষুরখ োি পষুন:বযেবহো�রযোগযে নয়। যভে আপনো� মষুরখ োিভ ি একভ ি N95 মষুরখ োি হয় তরব পষুন�োয় বযেবহো� ক�রত পোর�ন 
কসরক্ররে এভ ি জ ীবোণষুমষুতি ক�ো� জনযে ৩০ ভমভ নরি� জনযে ১৬০ ভডভরি ফোর�নহোইি (৭২ ভডভরি কসভ টিররিড) এ গ�ম 
পোভ নরত ফষু ভ িরয় কনন বো কবক কর� ভ নন। অথবো যভে আপনো� ৫ভ ি মো্ থোরক তরব প্রভতভ ি আ�োেো আ�োেো বযে োরগ 
�োখষুন এবং বযেবহো� কিরে ভভন্ন ভভন্ন বযে োরগ �োখষুন। তোরত প্রভত ৫ ভেন অতে� একভ ি মো্ বযেবহো� হরব। যো ভ ন�োপে।

 »   যভে আপভন কর�োন োভোই�োস সং্মরণ অসষুস্থ বযেভতি� কসবো কর�ন তরব মষুরখ োরি� পভ�বরত ্ব মষুরখ� উপর� ককোনও 
কয ককোন ্�রন� কোপড বযেবহো� নো ক�োই ভো�। কোপডভ ি আপনো� ভ নঃশ্োস কথরক সযে োঁতরসঁ রত উঠরব, বোইর� কথরক 
কছোঁয় োর� কছোঁয় ো ভ ছিোগুভ� আপনো� কোরছ কপঁরছ কেওয়ো সহজ কর� তষু �রব।

·   মো্ বযেবহো� করুন, অনযেরক ভ ন�োপে �োখষুন: কো�ণ কয ককউ অজোরতে এ� দ্ো� ো আ্োতে হরত পোর�, একভ ি সো্ো�ণ কোপরড� 
মো্ পভ�্োন কর� জনসমো্ো�রণ� জমোরয়ত হয় এমন স্থোরন এই ভোই�োস আ্োরতে� হোত কথরক বোঁ� ো রত পোর�ন, যভে সবোই 
তো পভ�্োন কর�। ককোন প্রভতরে্ক ছোডো কভমউভনভ িরত কর�োন োভোই�োস ছভডরয় প�ো প্রভতর�ো্ ক�ো� এভ ি একমোরে উপোয়। 
তথোভ প আপনোরক ঘন ঘন হোত ্ষুরত হরব এবং ২ ভমিো� (৬ ভফি) েষু�বে কমরন ��রত হরব, কো�ণ আপনো� মো্ আপনো� 
প্রভতরবি ীরক সষু�ক্ো কেয়, আপনোরক নয়।

·   আপনো� স্োস্থযে ভ ন� ীক্ণ করুন। যভে আপনো� হোঁ ভ � হয়, শুষ্ক কোভ ি, শ্োস ভ নরত সমসযে ো, বষুরক বযেথো বো � োপ, এবং জ্ব� হয়, তরব 
প্রথরম আপনো� ডোতিো�রক কয়ো করুন অথবো ক ীভোরব এবং ককোথোয় ভ �ভকৎসো ক�োরবন কস সম্পরক ্ব ভ নরে ্বিনো� জনযে স্থোন ীয় 
স্োস্থযে আভ্কোভ �করক ক� করুন। ককোভভক-১৯ এ� কথরক মো� োত্মক শ্োসকষ্ট (তীব্র শ্োসযরন্ত্র� সং্মণ ভসরড্োম - এআ�ভডএস) 
হরত পোর�, ফর� ক�োগ ী� অবস্থো গুরুত� কক্ররে ভ �ভকৎসো� মর্যে অভসেরজন এবং একভ ি যো ভ ন্ত্রক কভভ টির�ি� অতেভষু ্বতি থোকরব 
যো ককব�মোরে স্োস্থযেরসবো সষুভ ব্োরত পোওয়ো যোয়। 

িো� ী ভ �ক কযোগোরয োগ স ী ভ মত করুন

আপভন যভে ভোরবন কয আপনো� এ�োকোয় কর�োনভোই�োরস আ্োতে ক�োগ ী �রয়রছ, তরব, অনযেরে� সোরথ আপনো� 
কযোগোরয োগ এভডরয় ��ষুন এবং বো ভডরত থোকষু ন। জনোক ীণ ্ব অঞ্চ�গুভ� কথরক েূর� থোকষু ন কযখোরন আপভন আ্োতে বযেভতিরে� 
সংস্প ্বরি আসরত পোর�ন এবং আপনো� মর্যে কর�োন ো ভোই�োসভ ি ছডোরত 
পোর� বর� মরন কর�ন।

এভ ি ক�ো কভ ঠন এবং মোনভসকভোরব হতোিোজনক অথবো উভয়। 
কযোগোরয োগ স ী ভ মত ক�ো� অথ ্ব ভ বভছিন্নতো নয়: িো� ী ভ �ক কযোগোরয োরগ� 
পভ�বরত ্ব কফোরন কথো ব�ষুন। জোন ো� ো এবং ে�জো ভেরয় মোনষুরে� সোরথ 
কথো ব�ষুন। েষুই ভ মিো� বো ছয় ফষু ি েূর� (যো� অথ ্ব েষু ভ ি বোহু� তেঘ ্বযে  
েূর�) েোঁ ভ ডরয় অরনযে� সোরথ বযেভতিগত কথো ব�ষুন । 

আপভন যভে সষুষ্ঠ ও সব� হন তরব আপনো� সম্প্রেোরয়� অনযেরে� যো� ো 
বয় ,্ প্রভতবভধি ইতযেো ভ ে� কো�রণ ভোই�োরস� দ্ো� ো অসষুস্থ বো সবর�রয় 
কবভ ি ঝষু ঁ ভ ক� ভ িকো� হরয়রছন বো হওয়ো� সম্ভোবনো আরছ তরব তোরে� 
জনযে খোব ো�, পভ�ষ্কো� পোভ ন ও অনযে োনযে প্ররয়োজন ীয় সোমরি ী স�ব�োরহ� বযেবস্থো কর� সহোয়তো করুন।

6 ফষু ি
2 ভ মি ো�

আপনো� কেয়ো মো্ আপনো� প্রভতরবিীরক সষু�ক্ো ভেরব আ� 
তোরে� মষুরখোি আপনোরক সষু�ভক্ত ক�রব।


