
কেরানাইভাইরাস কী?
কেরানাভাইরাএই ভাইরাস�িলর এক� বহৃত পিরবার যা মানুেষর বা �াণীেদর অস�ুতার কারণ
হেত পাের, মানেুষর মধ কেরানভাইরাস �াসযে�র সং�মেণর কারণ িহসােব পিরিচত, সাধারণ
ঠা�া �থেক �� কের আরও মারা�ক �রাগ পয��,

 

�কািভড -১৯ িক?

�কািভড -১৯ হল সব�ািধক স�ান পাওয়া কেরানাভাইরাস �ারা সং�ামক �রাগ ("co" কেরানা;
"vi"ভাইরাস " ১৯" বছর এ� �দিশ�ত হেয়েছ) এই নত�ন ভাইরাস� বা �রাগ� িডেস�র ২০১৯ এ
চীেনর উহান শহের �াদভু� াব �� হওয়ার আেগ এ� আজানা িছল,

 

�কািভড -১৯ এর ল�ণ�িল কী কী?
�কািভড -১৯ এর সাধারণ ল�ণ�িল হল �র, �াি� এবং �কেনা কািশ ��তর ��ে�, এ�
িনউেমািনয়া , ��র �াসয� এবং হেত পাের মতৃ� �,
 

�কািভড -১৯ এর জন� �কানও ভ�াকিসন, ঔষধ বা িচিকৎসা আেছ িক?

এখেনা না, আজ পয��, �কািভড -১৯ �িতেরােধর জন� �কানও ভ�াকিসন এবং িনিদ� �
অ�াি�ভাইরাল।ওষধু �নই, তেব, �িত��েদর ল�ণ�িল �থেক মিু� �দওয়ার জন� িবেশষ য�
�নয়া �েয়াজন, �বশীরভাগ��তর অস�ু ব�ি�েদর হাসপাতােল ভিত�  কের িবেশষ যে�র মাধ�েম
স�ু করা হেয়েছ, স�াব� ভ�াকিসন এবং িকছ�  িনিদ� � ঔষেধর �তিরর �চ�ায় রেয়েছ,

 

কারা �বশী এই �রােগর ঝঁুিকেত রেয়েছ?

এখনও গেবষণা চলেছ িক ভােব �কািভড -১৯ মানেুষর উপর �ভাব �ফেল, তেব ব�� ব�ি� এবং
যারা ক�ন �রােগর সােথ জিড়ত (�যমন উ� র�চাপ, হােটর �রাগ, ফুসফুেসর �রাগ, ক�া�ার বা
(ডায়ােব�স) ��তর অস�ুতা �ায় �বশী �দখা �দয় অন�েদর ত�লনায়,
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িনয়িমত আপনার হাত সাবান এবং পািন বা এলেকাহল িদেয় ধুেয় �ফলুন,
কারন িনযিমত হাত পির�ার এই ভাইরাস�িল হত�া কের,

মানুষ   �থেক কমপে� 1 িমটার (3 ফুট) এক� িনরাপদ দূর� রাখুন।
ভাইরাস� লালা �ফঁাটায় থােক এবং ঘিন� পিরসের �াস-��ােসর
মাধ�েম সং�ািমত হেত পাের, িবেশষত যখন তারা কািশ, হঁািচ �দয় বা
�র হয়।

�চাখ, নাক এবং মুখ �শ� করা এিড়েয় চলুন, কারণ হাত�িল �শ� কের
এবং ভাইরাস বাছাই কের। পৃ��িল একবার ব� দূিষত হেয় �গেল,
হাত�িল আপনার �চাখ, নাক বা মুেখ ভাইরাস �ানা�র করেত পাের।
�সখান �থেক ভাইরাস� আপনার �দেহ �েবশ করেত পাের এবং
আপনােক অসু� করেত পাের

িনি�ত ক�ন �য আপিন এবং আপনার চারপােশর �লােকরা ভাল �াস-
��ােসর হাইিজন অনুসরণ কেরন। এর অথ� আপনার যখন কািশ বা হঁািচ
হয় তখন আপনার বঁাকােনা কনুই বা �সু� িদেয় আপনার মুখ এবং নাক�
�ঠেক �ক রাখুন। তারপের অিবলে� ব�ব�ত �স�ু�িল িন�ি� ক�ন।
�কন? �ফঁাটা ভাইরাস ছড়ায়। ভাল �াস ��ােসর হাইিজন অনুসরণ কের
আপিন আপনার চারপােশর �লাকজনেক �যমন ঠা�া, ��  এবং �কািভড
-১৯ এর ভাইরাস �থেক র�া কেরন।

হাত িমলােনা বা �কালােকািল করা �থেক িবরত থাকুন, উপের উে�িখত
কারেন, যত   �বশী   স�ব বাসায় থাকুন, �যমনটা িবেশষ�রা িনেদ� শ
িদে�, যিদ আপনার �র, কািশ এবং �াস িনেত অসুিবধা হয় তেব
আপনার পািরবািরক ডা�ার এর সােথ �যাগােযাগ ক�ণ িতিন আপনােক
প��েয়াজনীয় �া��স�ত পরামশ� িদেবন, এ� আপনােক ক�ন �রাগ �থেক
র�া বা ভাইরাস িব�ার �রাধ করেত সহায়তা করেব,

িনেজেক র�া করেত এবং �রােগর িব�ার �িতেরাধ করেত আিম কী
করেত পাির?
 

 

 

 

 

 
All the measures included in the present leaflet follow what
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