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েকােরানাভাইরাস েরােগ বা 
(COVID-19)-এর িবষেয় িকছ�  তথ�

এই েরাগ�ট িক?
েকােরানাভাইরাস েরাগ (COVID-19) হল 
েকােরানাভাইরােসর এক�ট নত� ন �কারিবেশষ, 
েয�টেক িনউেমািনয়ার উপসেগ �র সে� �থমবার 
শনা� করা হয় িচেনর হ� েবই রােজ� অবি�ত উহান 
শহের।

েবিশরভাগ ঘটনা�িলর ে�ে� এ�টেক িসফুড এবং 
প� বাজােরর সে� যু� এক�ট মহামাির িহেসেব 
িচি�ত করা হেয়েছ।



েকােরানাভাইরাস েরাগ (COVID-19)-এর 
েমাকািবলা করার জন� েকানও ট�কা আেছ 
িক?
আপাতত েকােরানাভাইরাস েরাগ (COVID-19)-এর 
হাত েথেক সুর�া পাবার জন� েকানও ট�কা 
উপলভ� নাই।

এই ভাইরাস�ট িক ভােব ছড়ায়?
স�বত এক�ট প� �জািতর মেধ� 
েকােরানাভাইরাস েরাগ (COVID-19)-এর উৎপত্িত 
ঘেট এবং তারপর এ�ট মানুেষর মেধ� ছিড়েয় পেড়। 

একজন মানুেষর েথেক অন� মানুেষর মেধ� 
েনােভল েকােরানা ভাইরােসর ছিড়েয় পরার ঘটনা 
�িতেবিদত হেয়েছ, তেব এখনও পয �� এ�ট েবাঝা 
যায়িন েয কতটা সহেজ এ�ট ঘটেত পাের।

মানুষ আ�া�কারী েকােরানাভাইরােসর অন�ান� 
�কার একজন ব���র েথেক অন� ব���েত ছিড়েয় 
পড়েত পাের, একজন েরাগা�া� ব���র েথেক 
দিূষত তরলিব� ু(কািশ বা হািঁচ) অথবা তার 
দষূণ�� হােতর �শ � লাগার মাধ�েম।  
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েকােরানাভাইরাস েরাগ (COVID-19)-এর 
িক েকানও িচিকৎসা আেছ?
েকানও িনিদ�� উপচার েনই

�ধানত পিরচয �ামূলক িচিকৎসা করা হয় যার 
ল�� হল উপসগ ��িলেক কিমেয় আনা।

গলায় ব�থা

িনঃ�ােসর দুব �লতা 

মাথাব�থা
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কািশ

এই েরােগর উপসগ � িক?
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�ভাব�ে� েদশ�িল েথেক আসা ব���েদর 
জন� �েয়াজনীয় ���য়া�িল কী কী?
�মেণর আেগ, �মণ করার সময় অথবা �মণ েশষ 
করার পর, �াসতে�র সং�মেণর উপসগ � েদখা 
িদেল, যা�ীেদর িন�িলিখত িনেদ�শ অনুসরণ করার 
পরামশ � েদওয়া হয়:

িশগিগির িচিকৎসামূলক পিরচয �া �হণ 
করা। ডা�ােরর অিফস অথবা 
ইমারেজ�� �েম যাবার আেগ, েফােন 
কথা বেল আপনার সা�িতক যা�া 
আর উপসগ ��িলর িবষেয় জানান। 

অন� েলােকেদর সে� েযাগােযাগ 
এিড়েয় চলুন।

অসু� থাকা কালীন যা�া করেবন না।

কাশবার অথবা হাচঁবার সময় আপনার 
মুখ আর নাক এক�ট �টসু অথবা 
আপনার জামার হাতল িদেয় েঢেক 
রাখুন (হাত িদেয় নয়)।

ঘন ঘন কের, অ�ত ২০ েসেকে�র জন� 
আপনার হাত সাবান আর জল িদেয় ধুেয় 
েফলুন। এক�ট অ�ালেকাহল িভত্িতক 
হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার ক�ন যিদ 
সাবান আর জল উপলভ� না থােক। 



؟ আরও তথ� পাবার জন� িক িক ে�াত 
রেয়েছ? 
আমরা সুপািরশ কির েয আপিন সরকাির �া�� 
সং�া�িল েথেক স�ঠক তথ� �া� ক�ন এবং 
সাধারণ েরাগ ব�ািধর স�ে� তথ� িবতরণ না ক�ন।
যিদ েকানও সময় েমিডকাল সােপাট� অথবা েকানও 
িকছ�  �জ�াসা করার দরকার পেড়, তাহেল অনু�হ 
কের েযাগােযাগ ক�ন:

• অপােরশন েকে� “এ��জাবা’     
 পিরেষবা—�া�� িবভাগ ৮০০১৭১৭

• �া�� ও �িতেরাধ ম�ণালয় ৮০০১১১১১

• দুবাই �া�� কতৃ�প� ৮০০৩৪২ 
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েরাগ�ট �িতেরাধ করার উপায়

প�পািখ (জীব� বা মতৃ), প� 
বাজার এবং প� জিনত পণ� 
(েযমন কাচঁা মাংস) এিড়েয় 
চলুন।

েকানও ব���র মেধ� �সনত� 
স�িক�ত অসু�তার উপসগ � 
েদখা িদেল তােক এিড়েয় চলুন।

ঘন ঘন কের, অ�ত ২০ 
েসেকে�র জন� আপনার হাত 
সাবান আর জল িদেয় ধুেয় েফলুন। 

এক�ট অ�ালেকাহল িভত্িতক 
হ�া� স�ািনটাইজার ব�বহার ক�ন 
যিদ সাবান আর জল উপলভ� না 
থােক।

হািঁচ আর কািশ এেল এক�ট �টসু 
িদেয় মুখ েঢেক িনন। 
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েকানও েরােগর উপসগ � েদখা িদেল 
যা�া করেবন না। 


