কেরানা ভাইরাস েরাগ ২০১৯ (েকািভড-১৯)
আপনার যা জানা জরির
সং�মণ

এিট একিট নতু ন কেরানা ভাইরাস, যা �থম চীেনর
ইউহােন ২০১৯ সােলর িডেস�ের েদখা িদেয়িছল।

তদ� ও অনুস�ান করা হে�

মূলত অসু� েরাগীেদর কথা বলা, হাঁিচ, কািশর
সময় িছেট আসা থুথু বা কেফর মাধয্েম ছড়ায়।

�মণকারীেদর মাধয্েম এিট
অনয্ানয্ েদেশ ছিড়েয় পেড়েছ।
িবমানব�র ও অনয্ানয্ �েবশ
পেথ পরী�ার বয্ব�া আ�া�
যা�ীেদর সনা� করেত
সাহাযয্ কের।.

জীবাণু েলেগ রেয়েছ এমন িকছু �শর্ করেল েসখান েথেক
থুথু বা কেফর জীবাণু আপনার হােত েলেগ যায় এবং তারপর
আপনার নাক/েচাখ/মুেখর মাধয্েম শরীের �েবশ কের।

ল�ণ

জীবাণুর সং�েশর্ এেস থাকেল ১৪ িদেনর মেধয্ ল�ণ েদখা েদবার স�াবনা থােক।
িনেজর �াে�য্র িদেক ল�য্ রাখুন!

�র
গলা বয্থা
কািশ
�াসক�
েপশীেত বয্থা
ডায়িরয়া

েবিশরভাগ ে�ে�
এই েরাগ সহেজ
েসের যায়, তেব
িকছু ে�ে�
মারাত্মক হয় এবং
মৃতুয্ও হেত পাের।

অিবলে� িচিকৎসেকর কােছ যান
যিদ মেন কেরন েয আপিন েকানওভােব
জীবাণুর সং�েশর্ এেসেছন বা
যিদ েকানও উপসগর্ েদখা েদয়।

�িতেরাধ
বয্ি�গত পির��তার িদেক িবেশষভােব নজর িদন এবং খাবােরর ে�ে� অবশয্ই িনরাপদ
অভয্াসগিল েমেন চলেবন:
ঘন ঘন িনেজর হাত েধােবন। সাবান ও
পািন পাওয়া না েগেল অয্ালেকাহলযু�
হয্া� সয্ািনটাইজার বয্বহার করন।
হাঁিচ-কািশর সময় িনেজর নাক-মুখ
েঢেক রাখুন।

িনেজর মুখম�ল েছাঁয়া (নাক, মুখ, েচাখ
ইতয্ািদ) এিড়েয় চলুন।
েখয়াল রাখেবন যােত সব খাবার (িডমও)
ভােলা কের রা�া বা িস� করা হয়।
•খাবার, পানীয় বা বয্ি�গত িজিনস কােরা
সােথ েশয়ার কের বয্বহার করেবন না।

জীবাণুর সং�েশর্ আসার স�াবনা েরাধ করন:
কাঁচা মাছ, মাংস, হাঁস, মুগ� ইতয্ািদ (জীিবত বা
মৃত) িবি� হয় এমন বাজার বা খামাের যােবন না।
েযেকােনা পশর (জীিবত বা মৃত) সরাসির সং�েশর্
আসা বা তােদর িবচরেণর এলাকায় যাওয়া এিড়েয় চলুন।
পশ পািখর মল েলেগ থাকেত পাের এমন েকােনা িকছু
�শর্ করেবন না।
েপাষা নয় এমন েকানও পশেদর েছাঁেবন না েযমন
িবড়াল, কুকুর, ইঁদর
ু , পািখ, বাদুড় ইতয্ািদ।

িচিকৎসা

েদেখ অসু� মেন হে� এমন
মানুেষর েথেক দূর� বজায়
রাখুন। তারা েযন আপনার
গােয়র উপর হাঁিচ-কািশ না েদয়।
অিতির� িভড় বা অেনক
মানুেষর সং�েশর্ আসেত হেব
এমন জায়গা এিড়েয় চলুন।
অসু� অব�ায় �মণ করেবন না।

এই েরােগর িনিদর্ � েকােনা িচিকৎসা েনই।
উপসগর্ অনুযায়ী পিরচযর্া ও েসবা িদেয় ল�েণর উপশম করা হয়।

�ু -এর িটকা িনেয়
রাখুন―এেত েমৗসুিম
�ু হওয়ার ঝুঁ িক
কমেব এবং পাশাপািশ
েকািভড-১৯ এর
ল�ণ িকনা েসই
িব�াি�র স�াবনাও
কমেব।

েকািভড-১৯ এর
েকােনা িটকা েনই।

সা�িতক খবরাখবর ও তেথয্র জনয্ ই�ারনয্াশনাল এসওএস-এর িনেয়ািজত ওেয়বসাইেট নজর
রাখেবন:
https://pandemic.internationalsos.com/2019-ncov
দায়-বজর্ন েঘাষণা: এই ইনেফা�ািফকিট েকবলমা� িশ�ামূলক উে�েশয্ই ৈতির করা
হেয়েছ। িচিকৎসক ও �া�য্ কম�েদর পরামেশর্র িবক� িহসােব এিট বয্বহার করা যােব
না। এখােন উে�খ করা েকােনা িবষয় িনেয় আপনার েকানও �� বা আশংকা থাকেল
দয়া কের আপনার িচিকৎসেকর পরামশর্ িনন।
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