কররোনোভোইরোস

COVID-19

চেস্টার কাউন্টি স্বাস্থ্য ন্টিভাগ

জেরন রোখুন
ঘটনো েোনুন, তথ্য জেয়োর করুন, ভীত হরেন নো

COVID-19 আক্রোন্ত জকোরনো েযক্তির েনয
পররচর্োয
জকোরনো েন্ধু েো পররেোররর সদরসযর েোরিরত জসরর ওঠোর জেরে রনরোপদ পররচর্োর
য উপোয়।
আরোরমর েযেস্থো করুন এেং লেণসমূহ

েোরিরত েীেোণু রেস্তোর জরোধ করুন:


েোরির জকোরনো রনরদযষ্ট জেডরুম েো জেসরমরের মরতো পৃথ্ক স্থোরন
রনরেরক আলোদো করর রোখো উরচত






ঘন ঘন তোরদর জপোেোক এেং রেেোনো ধুরয় জেলুন



থ্োলো-েোসন, জতোয়োরল েো ইরলকট্ররনক রডভোইরসর মরতো পররেোররর
ক্তেরনসপে জেয়োর করো এরিরয় চলুন
েসোর স্থোন (living space) েোর েোর েীেোণুমুি করুন এেং 20
জসরকন্ড সোেোন ও েল রদরয় হোত ধুরয় জেলুন



অপ্ররয়োেনীয় দেনোথ্ীরদর
য
এরিরয় চলুন



রমথ্ক্তিয়ো/জমলোরমেো সীরমত করুন। রমথ্ক্তিয়োর সময়
পররচর্োকোরী
য
এেং অসুস্থ েযক্তি উভরয়রই মুখ এেং নোক জেরক
রোখো উরচত

COVID-19-এ আক্রোন্ত জেরেরভোগ জলোরকর মরধয হোলকো
লেণ জদখো র্োয় এেং তোরদর স্ব-রেক্তিন্ন অেস্থোয় েোরিরত
জসরর ওঠো উরচত

সম্ভে হরল তোরদররক পররেোররর অনযোনয সদসয জথ্রক আলোদো
েোথ্রুম েযেহোর কররত রদন



পর্রেেণ
য
করুন:

র্খনই সম্ভে, ঘরর COVID-19 জথ্রক জসরর উঠরেন এমন েযক্তিরদর



প্ররয়োেন মরতো কোরে দমনকোরী েো জ্বর হ্রোসকোরীর মরতো
েযেস্থোপে রেহীনভোরে রেক্তক্র হয় এমন ওষুধ জসেন করোন।
লেণ সোধোরণত করয়ক রদন জথ্রক এক সপ্তোহ স্থোয়ী হয়



হোলকো লেণ জদখো রদরল অরেলরে জকোরনো স্বোস্থযরসেো
সরেরোহকোরীরক অেরহত করুন:

o
o
o

শ্বাসকার্য সমসযা
ে
িুর্ক অিযাহত িযথা িা োপ ন্টিভ্রান্টি
নীলাভ চ াোঁট িা মুখ

2-1-1
আপনোর খোেোর জপরত, রেল পরররেোধ েো অনযোনয প্ররয়োেনীয়
জসেো জপরত সহোয়তো প্ররয়োেন হরল কল করুন

জকোরনো অসুস্থ েযক্তি কখন রেক্তিন্নতোর অেসোন ঘটোরত

েোন্ত থ্োকুন এেং েোরিরত থ্োকুন

পোররন?


COVID-19 আক্রোন্ত এেং লেণ র্ুি জর্সে েযক্তিরক তোরদর রনরেরদর েোরিরত পররচর্োয
গ্রহরণর রনরদযেনো জদয়ো হরয়রেল তোরো রনম্নরলরখত েরতয েোরিরত রেক্তিন্নতোর অেসোন
কররত পোররন:

o

জ্বর-হ্রাসকারী ওষুর্ের িযিহার না কর্র জ্বর ন্টনর্র্ের
ে
ন্টভন্টির্ত চসর্র ও ার পর্র কমপর্ে 3 ন্টিন (72 ঘণ্টা)

অনলোইরন মুরদ সোমগ্রীর েরমোরয়ে করুন
েো জকোরনো েন্ধুরক জসগুরলো রদরয় জর্রত
েলুন।

চকর্ট চগর্ে;

o
o


এিং শ্বাস প্রশ্বার্সর লের্র্র চের্ে উন্নন্টত (চযমন, কান্টি, শ্বাসকষ্ট);
আপনার লের্ প্রথম চিখা চিোর পর্র কমপর্ে 7 ন্টিন চকর্ট চগর্ে

COVID-19 আক্রোন্ত েযক্তিরদর পোররেোররক সংস্পরেরয েনয:

o

সংস্পি িান্ট
ে ়ির অভযির্র েলমান ির্ল ন্টির্িন্টেত হওোে COVID-19 আক্রাির্ির পান্টরিান্টরক সংস্পর্ি ে
আসা িযক্তির্ির অিিযই আক্রাি িযক্তির ন্টিক্তিন্নতা চথর্ক মুক্তির পর 14 ন্টির্নর জনয সঙ্গ ন্টনর্রার্ে
থাকর্ত হর্ি। এর অথ হর্লা
ে
পান্টরিান্টরক সংস্পর্ি আসা
ে
িযক্তির্ির প্রথম ঘটনার চের্ে লম্বা সমে িান্ট়ির্ত
থাকর্ত হর্ি

o

পন্টরেযা ে প্রিানকারী ন্টহসার্ি আপনার মর্েয লের্ চিখা ন্টির্ত শুরু করর্ল অন্টিলর্ম্ব আপনার স্বাস্থ্যর্সিা
প্রিানকারীর্ক অিন্টহত করুন

সোমোক্তেক দূরত্ব আসরল েোরীররক দূরত্ব
েেোয় রোখো সম্পরকযত রেষয়, সোমোক্তেক
রেক্তিন্নতো নয়। েন্ধুেোন্ধে এেং পররেোররর
সোরথ্ রনয়রমত রনধোররত
য
ইরমইল, জেোন
কল, জেসটোইম / স্কোইপ উপরভোগ করুন।
অরনযর সোরথ্ রনরোপদ জর্োগোরর্োগটো
গুরুত্বপূণ!য

