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স্বাস্থ্য োিায় ঃ ১৬২৬৩ 

 

 

ন াবভে িবরা া ভাইরাস কি? 

ন াবভে িবরা া ভাইরাস শ্বাসিবের নরাগ সৃকি িবর 

এম  এিটি  তু  েরবের ভাইরাস যা আবগ িি ও 

মা েবিবহ পাওয়া যায়ক । কিবসম্বর ২০১৯ এ িীব র 

উহা  িহবর প্রথম এই ভাইরাবসর িথা জা া যায়। 

 

অসুস্থ্ হবয় পড়বে িরেীয় 

 পকরোবরর সিস্যবির ক রাপি রািার 

স্বাবথ শ এিা এিটি আোিা িবে থাকু  ও 

সে শােস্থ্ায় মাস্ক ব্যেহার িরু । 

 এিান্ত প্রবয়াজ   া হবে ঘবরর োইবর 

যাওয়া নথবি কেরি থাকু । 

 সুস্থ্ ব্যকিবির নথবি িমপবে ১ কমটার 

(৩ কিট) দূরত্ব েজায় রাখু । 

 নিকর  া িবর ক িটস্থ্ সরিাকর 

হাসপািাবে যাবে । 

িি  সবেহ িরবে  আপক  িবরা া ভাইরাবস আক্রান্ত হবি পাবর ? 

আপক  যকি গি ১৪ কিব র মবধ্য- 

 িী  ো অন্যান্য আক্রান্ত নিিসমূবহ (নযিাব  স্থ্া ীয় সংক্রম  আবছ) ভ্রমে িবর থাবি , 

অথো নিাকভি-১৯ আক্রান্ত নিা  ব্যকির সংস্পবি শ এবস থাবি  

এেং আপ ার যকি- 

 জ্বর (১০০° িাবর হাইট ো িার নেকি) 

 িাকি 

 গোব্যথা 

 শ্বাসিি ইিযাকি উপসগ শ নিিা নিয় 

 

 

আপক  কিভাবে ক বজবি ক রাপি রািবে ? 

 ঘ  ঘ  হাি পকরষ্কার িরু  (সাো -পাক  অথো হযান্ড স্যাক টাইজার কিবয়) । 

 হাঁকি ও িাকি নিওয়ার নেবে কিিািার নমব  িলু । 

 যিদূর সম্ভে নিাবি- াবি-মুবি হাি কিবয় স্পিশ িরা নথবি কেরি থাকু । 

 পকরকিি / অপকরকিি ব্যকির সাবথ হাি নমোব া ো আকেঙ্গ  িরা নথবি কেরি 

থাকু । 

 আপ ার যকি জ্বর / িাকি / শ্বাসিি থাবি িবে সুস্থ্ ব্যকিবির িাছ নথবি দূবর থাকু । 

 অসুস্থ্ পশু / পাকির সংস্পবি শ আসবে   া; মাছ-মাংস ভােভাবে রান্না িবর িাবে । 

 এই নরাগ মানুষ নথবি মানুবষ ছড়াবি পাবর, উপদ্রুি এোিায় ভ্রমবের সময় নয নিউ 

এই ভাইরাবস আক্রান্ত হবি পাবর । সুিরাং এিান্ত অিযােশ্যিীয় িারে ছাড়া 

নিাকভি-১৯ সংক্রমবের প্রাদুভ শাে িেবছ এম  নিবি ভ্রমে একড়বয় িলু । 

আক্রান্ত নিি নথবি নিরা  াগকরিবির 

স্বাস্থ্যবসো প্রসবঙ্গ 

আক্রান্ত নিি নথবি যকি নিউ এবস থাবি  

এেং যাবির মবধ্য ( নিকভি- ১৯) নরাবগর 

নিা  েে  নিিা যায়ক , িারা নমাট 

১৪কি  েবর নস্বচ্ছা নিায়ারান্টাইব  

থািবে । 

আক্রান্ত নিি নথবি যকি নিউ এবস থাবি  

এেং োংোবিবি অেস্থ্াব র ১৪কিব র 

মবধ্য ( নিকভি- ১৯) নরাবগর েে  নিিা 

নিয় িবে িাৎেক ি ভাবে আইইকিকসআর 

এর হটোইব  নিা  িরবে । 

এিব া ভযািকস  আকেষ্কার  া হওয়ায় কেস্তার নরাবে প্রকিবরােই এিমাে উপায়। 

হাি িি  ধুবি হবে 

 হাঁকি িাকি নিওয়ার পর। 

 নরাগীর শুশ্রুষা িরার পর। 

 টয়বেট িরার পর।  

 যি ই হাি ময়ো হয়। 

 িাোর প্রস্তুি ও িাওয়ার আবগ ও পবর। 

 পশুপাকি কিংো পশুপাকির মে স্পিশ িরার পর। 

 
েেে নিিা কিবে োকড়বি কেশ্রাম ক বয় প্রচুর পাক  পা  িরবি হবে এেং ক িটস্থ্ হাসপািাবে কিকিৎসবির পরামি শ ক বি হবে। 

আিকিি  া হবয় সবিি িা বৃকি ও প্রকিবরােমূেি ব্যেস্থ্া অনুিীেব র মাধ্যবম ক জ, পকরোর এেং সমাজবি সুরকেি রাখু । 

-িাঃ িারকম  িেিার, নমকিিযাে অকিসার, কপকজকসএে 

 

প্রিাবরঃ 
 
পকিমাঞ্চে গ্যাস নিাম্পা ী কেকমবটি (কপকজকসএে), কসরাজগঞ্জ 
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