BENGALI/BENGALI

কর�োনাভাইরাস র�োগ
(COVID-19) সম্পর্কে
এটা কি
COVID-19 হচ্ছে কর�োনভাইরাস দ্বারা সৃ ষ্ট
একটি অসু স্থ তা।

হিউম্যান কর�োনভাইরাসগুলি সর্ব জ নীন এবং সাধারণতঃ
সাধারণ ঠান্ডার মত�ো হালকা অসু স্থ তার সাথে জড়িত।

লক্ষণগুলি খু ব হালকা বা গুরুতর হতে পারে।
ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার পরে লক্ষণগুলি দেখা দিতে 14 দিন
সময় লাগতে পারে।

জ ব্ র

বিস্তার
কর�োনভাইরাসগুলি সাধারণত ক�োনও সংক্রামিত ব্যক্তির
মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এই ভাবে:
f
f

f

কাশির বা হা ঁচির ফ�োঁটার মাধ্যমে
স্পর্শ করা বা হ্যান্ড-শেক-এর মত�ো ব্যক্তিগত
য�োগায�োগের মধ্যমে
এমন কিছু স্পর্শ করা যাহাতে ভাইরাস রয়েছে,
তারপরে হাত ধ�োওয়ার আগেই সেই হাত দিয়ে
আপনার চ�োখ, নাক বা মু খ স্পর্শ করার মাধ্যমে

আপনার যদি COVID-19-এর লক্ষণ থাকে - জ্বর, কাশি বা
শ্বাসকষ্ট:

f

f

f

——জীবাণু র বিস্তার কমাতে আপনার বাহু বা টিস্যু

দিয়ে আপনার মু খ এবং নাক ঢেকে রাখু ন

——ক�োনও টিস্যু

ব্যবহার করার পর সেটা স্বত্বর
আবর্জ নায় বর্জ ন করুন এবং তারপরে আপনার
হাত ধু য়ে নিন

f

f

আপনার যদি অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়
তবে 911 নম্বরে কল করুন এবং তাদেরকে
আপনার লক্ষণগুলি বলু ন

আপনার চ�োখ, নাক বা মু খ স্পর্শ করা থেকে বিরত
থাকু ন, বিশেষত আধ�োয়া হাত দিয়ে

কাশি বা হা ঁচি দেওয়ার সময়:

——তাদেরকে আপনার লক্ষণগুলি বলু ন এবং

f

আপনার হাত সাবান এবং জল দিয়ে কমপক্ষে 20
সেকেন্ডের জন্য ধু য়ে ফেলু ন

f

আলাদা ঘরে থাকু ন বা 2-মিটার দূ র ত্ব বজায়
রাখু ন

তাদের নির্দেশাবলী অনু স রণ করুন

অন্যের মধ্যে অসু স্থ তা ছড়ান�ো এড়াতে আপনি
অসু স্থ হলে বাড়িতে থাকু ন

অসু স্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ য�োগায�োগ করবেন না

এটি অন্যকে ছড়ান�ো প্রতির�োধ করতে বাড়িতে
থাকু ন (বিচ্ছিন্ন)

আপনি ক�োনও স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারের সাথে
দেখার আগে কল করুন বা আপনার স্থানীয়
জনস্বাস্থ্য কর্তৃ পক্ষকে কল করুন

সব সময় শারীরিক দূ র ত্ব অনু শ ীলন করুন

f

——আপনি যদি অন্যের সাথে থাকেন তবে

f

শ্বাসকষ্ট

সংক্রমণের বিস্তার র�োধ করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল:

f

আপনার যদি লক্ষণ দেখা দেয়

কাশি

প্রতির�োধ

এই ভাইরাসগুলি বায়ুচলাচল (ভেন্টিলেশান) সিস্টেমের
মাধ্যমে বা জলের মাধ্যমে ছড়ায় বলে জানা নেই।

f

লক্ষণ

প্রায়শই স্পর্শ করা বস্তু যেমন খেলনা, বৈদ্যুতিন যন্ত্র ও
দরজার নব এবং পৃ ষ্ঠগুলিকে পরিষ্কার এবং
জীবাণু মু ক্ত করুন
আপনার চারপাশের ল�োকজন এবং পৃ ষ্ঠগুলিকে
সু রক্ষি ত রাখার জন্য একটি নন-মেডিকেল মাস্ক বা
মু খ ের আচ্ছাদন (অর্থাৎ ফা ঁক ছাড়াই নাক এবং মু খ
পু র �োপু রি ঢাকে এমনভাবে নির্মিত এবং কানের লুপ
দ্বারা মাথার সঙ্গে বা ঁ ধা) পরিধান করুন

আরও তথ্যের জন্য
canada.ca/le-coronavirus ওয়বসাইটে যান বা

1-833-784-4397 এই নম্বরে য�োগায�োগ করুন

