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 ররোনিোইরোস ভ ?

 ররোনোিোইরোস করোগ চীরনর হুরেই প্ররেরের উহোন েহরর ভডরসম্বরর 

2019 সোরে এ টি ভেরেষ ভনউর োভনযো ভহসোরে উপভিত হরযভিে।

এই অেিোর েক্ষণগুভের  রযে ররযরি জ্বর, শু রনো  োভে এেং 

শ্বোস ষ্ট।

িোইরোস কে  োউর  সংক্রোভ ত  ররত পোরর এেং স স্ত েযরসর 

কেো র  সংক্রোভ ত  ররত পোরর।



প্রেীণ েেক্তিরো প্রো -ভেেে োন 

করোরগর ঝ ুঁ ভ রত কেভে।

এই জোতীয করোরগ আক্রোন্ত 

েেক্তিরো হো ুঁপোভন, হৃেররোগ, 

উচ্চ রিচোপ এেং 

ফ সফ রসর করোরগর  রতো

জটিেতোয কিোরগন।



এটি ভ িোরে সংক্র ণ হয

সংক্র ণ সংক্র রণর প্রযোন 

উপোয হ'ে  োভে এেং হো ুঁভচ 

কেওযোর  রতো শ্বোস 

কফো ুঁিোগুভের  োযের ।

েোরীভর  কেোগোরেোগও িোইরোস 
িডোরত পোরর।



 ররোনিোইরোস প্রভতররোয 

 ীিোরে?
এই  হো োরীটির জনে েতত োরন ক োনও িেো ভসন কনই এেং 

প্রোথভ   ভচভ ত্সোর  রযে ক েে সহোযতো সরেরোহ অন্তিুতি 

ররযরি।

স তরোং,  র োর েেক্তিগত এেং পভররেেগত স্বোিেভেভয েজোয 

রোখো গুরুত্বপূণ ত।



আপনোর হোত য রয ভনন

• সংক্র ণ করোয  রোর 

এ টি সহজ এেং  োে ত র 

উপোয হ'ে ঘন ঘন হোত 

কযোযো।

•   পরক্ষ 20 কসর রের 

জনে সোেোন ভেরয আপনোর 

হোত য রয ভনন।

• আপনোর হোত কযোযোর পরর, 

টিস ে েো  োগরজর কতোযোরে 

ভেরয শুভ রয ভনন।



েভে সোেোন এেং জে 

সহরজই পোওযো েোয নো এেং 

হোত েৃেে োন কনোংরো নো হয 

তরে হেোে সেোভনিোইজোর 

েেেহোর  রুন েোরত 

  পরক্ষ ৬০% 

অেোের োহে ররযরি। তরে 

েভে হোত েৃেে োন কনোংরো হয 

তরে সেস য আপনোর হোত

সোেোন ও জে ভেরয য রয

ভনন।



আপনোর হোত ঘন ঘন য রয ভনন

তরে ভেরেষত:

•   খ, নো  েো কচোখ স্পে ত  রোর 

আরগ।

• খোেোর আরগ.

• িযরেি েেেহোর  রোর পরর।

• করে েো েরজো হেোরেেগুভের 

 রতো পোেভে  স ভেযোগুভে

স্পে ত  রোর পরর।

• েো  োভে এেং হো ুঁভচ কেওযোর 

পরর েখন হোত শ্বোরসর 

আর্দ্ততোর সোরথ েভূষত হয

• গ্লোিস সভররয এেং করোগীর 

সোরথ কেোগোরেোগ  রোর পরর।



সো োক্তজ  েরূত্ব িোপন

স স্ত সো োক্তজ   োে তক্র  

েন্ধ  ররত হরে, এেং 

গুরুতর সো োক্তজ  ভেক্তিন্নতো 

ততভর  ররত হরে।

েতিো সম্ভে েোভডরত থো  ন।

জনতো এেং হোত  ো ুঁপোরনো

এভডরয চে ন।

অগ্রোভয োর ভিভিরত েোভড 

কথর   োজ  রুন।



• সো োক্তজ  জ োরযত 

এভডরয চে ন।

• গণপভরেহন এভডরয চে ন।

• ক োনও আ ন্ত্রণ গ্রহণ 

 ররেন নো এেং  োউর 

আপনোর েোভডরত আ ন্ত্রণ 

 ররেন নো।

• কেোগোরেোগ রোখ ন, তরে

েোরীভর  কেোগোরেোগ কথর  

ভেরত থো  ন। তরে েভে 

সিোটি অভনেোে ত হয, 

অরনের কথর    পরক্ষ 6 

ফ ি েরূর রোখ ন।



  রখোে েেেহোর  রুন

েোভড কথর  কেররোরনোর স য 

এ টি   রখোে পরুন, ভেরেষত 

েখন সর োরী জোযগো েো জনো ীণ ত 

জোযগোয ভ্র ণ  ররন।

 োস্কটি সট  িোরে পভরযোন  রো 

গুরুত্বপূণ ত, েোর  রযে   রখোে 

অপসোররণর আরগ এেং পরর 

স্বোিেভেভয েত্ন কনওযো অন্তিুতি।

আপনোর নো ,   খ এেং ভচে  টি 

এ টি   রখোে ভেরয আেরণ  রত 

িুেরেন নো।



  রখোে েেেহোর  রুন

• শ্বোস ষ্ট এেং ে র র

করোগীরের করোগীরো েভে

অররোপচোররর   রখোে 

ভেরয   খটি কগোপন  ররন 

তরে এই করোরগর ভেস্তোর 

প্রভতররোরয  োে ত র িূভ  ো 

ভনরত পোরর।

• এই করোরগর ভ িু 

েক্ষণে ি করোগীরের

অগতেো এ টি   রখোে পরো 

উভচত।



• কেভেরিোগ  োন রষর 

ক োনও েক্ষণ থোর  নো

তরে তোরো অনেরের  রযে

িোইরোস িভডরয ভেরত

পোরর। স তরোং আপভন

অস ি কেোয নো  ররেও

  রখোেটি পররত িুেরেন 

নো।

•   রখোেটি সোক্তজত োে হরত 

হরে নো। আপভন তুরেো, 

ফেোভি  েো কে ক োনও 

যররণর কহো   োস্কও 

েেেহোর  ররত পোররন।



উপরন্তু ...
• হো ুঁভচ এেং  োভের আরগ

টিস ে ভেরয আপনোর   খ 

এেং নো টি কগোপন 

 রুন।

• েেেহৃত টিস েগুভের  েন্ধ 

ট্র্েোে  েোরন কফরে ভেন।

• আপনোর েভে রু োে নো 

থোর  তরে আপনোর হোতো

েেেহোর  রুন।

• িযরেি ফ্লোে  রোর আরগ 

 িোরটি কফরে ভেন।



• আরেপোরের পভররেে পভরষ্কোর 

রোখ ন।

• আপভন সোযোরণত সোেোন এেং

জে েো জীেোণ নোে  কে

ভেরয স্পে ত  ররন এ ন 

পষৃ্ঠগুভে পভরষ্কোর 

 রুন। উেোহরণস্বরূপ সোরণী, 

েরজোর হেোেেগুভে, আরেো  

স েইচগুভে,  োউন্টোরিপস, 

কনোেস, কডস্কগুভে, 

কিভেরফোনগুভে,  ীগুভে,

 ীরেোডতগুভে, িেোপসগুভে 

ইতেোভে



েক্ষণগুভে উপভিত হরে 

ভচভ ৎসো পরো ে ত

• েক্ষণগুভে উপভিত হরে, 

এ টি পথৃ  ঘরর চরে েোন।

• আপনোর ভডনোরওযেোর এেং

েেক্তিগত ক্তজভনসপত্র 

পভরেোররর অনে সেসেরের 

কথর  আেোেো  রুন।

• েক্ষণগুভে আরও খোরোপ হরয

কগরে কফোরন েো অনেোইরন
ডোিোররর পরো ে ত ভনন।



• েখন কেরহর তোপ োত্রো েকৃ্তি 

পোয, আইে রপ্রোরফন এভডরয 

চে ন । উচ্চ তোপ োত্রো ইভিত 

কেয কে েরীরটি িোইরোরসর 

সোরথ েডোই  ররি। 

অেোভন্টপোইররটিক্সে ি 

পেোরোভসিো ের  এ টি

 োে ত র পেোথ ত ভহসোরে

েেেহোর  রুন ।

• শুয  োত্র আপনোর ডোিোররর 

ভনরেতেনোয হোসপোতোরে েোন ।

• ভিিোভ ন ভড, ভিিোভ ন ভস 

এেং ভিিোভ ন এ 

এর পভর োণ েকৃ্তি  রুন

• ন ন েো কেে র পোভন ভেরয 

গোগ তে  রুন।

• তরে গ্রহরণর পভর োণ 

েোভডরয গেোটি আর্দ্ত

রোখ ন।

• জেীয েোষ্প ইনরহরেেন ।



 োনভস  এেং েোরীভর  স্বোিে

আ রো এ টি  ট ন স রযর  যে

ভেরয েোক্তি । কে ক োনও যররণর 

কনভতেোচ  আরেগ আ োরের 

 োনভস  এেং েোরীভর  স্বোরিের 

উপর কনভতেোচ  প্রিোে কফেরত

পোরর। স তরোং আপনোর আরেরগর 

অেিোটি আপনোর অেেেই জোনো 

এেং ে ঝরত হরে।

প্রোথ তনো ও স্মরণ  রোর পোেোপোভে 

েেোযো , ইনরডোর কগ স, েই পডো

এেং   রআন পো   রর স্বোিে র 

জীেনেোপন েজোয রোখ ন।



• েোভডর ভিতরর েো েোইরর হো ুঁিোর 

রুটিন ততভর  রুন । েোইরর 

চেোর স য   রখোেটি েেেহোর 

 রো উভচত।

• ফে এেং সেক্তজ ঘন ঘন 

েেেহোর  রুন । ঘরর স্বোিে র 

খোেোর খোন।

• িোজো খোেোর এভডরয চে ন ।

• স য েেয  ররত নতুন 

ভ িু ভেখ ন , 

কে ন এ টি নতুন িোষো, রোন্নো 

 রো, েোগোন  রো এেং আরও

অরন  ভ িু ..



এ ো ীরত্বর কনভতেোচ  

প্রিোে এডোরত আপনোর

ভপ্রযজন এেং আত্মীযরের 

সোরথ কেোগোরেোগ  রুন এেং 

কেোগোরেোগ  রুন । অভডও 

এেং ভিভডও  ে ভেরয এর  

অপরর  স থ তন  রুন।

জীেন সম্পর ত এ টি 

আেোেোেী েৃটষ্টিভি রোখ ন 

এেং স খী হওযোর কচষ্টো

 রুন ।



• ভনিতররেোগে 

এেং খো ুঁটি উত্স কথর 

সংেোে পড ন এেং করোগটি 

সট  িোরে কেোঝোর কচষ্টো 

 রুন ।

• গুজরে ভেশ্বোস  ররেন 

নো েো িভডরয কেরে নো ।

• েোন্ত  রনর অেিো যরর 

রোখোর কচষ্টো  রুন ।




