
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

এর ন োভেল কভরো োেোইরোস

নে ডিভসম্বর তোডরভে চী এর উহো েহভর স্বোস্থ্য কতত পৃভের দ্বোরো একটি ড র্য়ৃ  ো করো

েোইরোল ড উভ োড য়োর ঘি ো জো োভ ো হভয়ডিল। কোরর্টি একটি  তু কভরো োেোইরোস ডহভসভে

ড শ্চিত হভয়ডিল যো সোভলর ন োভেল কভরো োেোইরোস েো  োভ পডরডচত যো

 ো ুভের  ধ  ্ যে আযে চিচিত হয়চি। 

ন োভেলকভরো োেোইরোস কক

কযরািাভাইরাসগুচল ভাইরাযসর একটি বৃহৎ পচরবার ো সাধারণ সচদি থেযক আরম্ভ কযর ব্রঙ্কাইটিস

ড উভ োড য়ো েো গুরুতর তীব্র শ্বস ডসভরো এর  ভতো শ্বোসকভেরআরও গুরুতর

সংক্র র্ ঘিোভত পোভর।

ন োভেল কযরািাভাইরাস শ্বোসপ্রশ্বোভসর সংক্র র্ ঘিোয় যো চীভ র হুভেই প্রভেভে

উহো নেভক প্রকি হভয়ডিল।

অন্টাচরওযত এই সংক্রমযণর প্রেম আিুমাচিক ঘটিা জািুয়ারী তোডরভে ডচডিত হভয়ডিল।

ন োভেলকভরো োেোইরোভসর সম্পভকেআরওজো ভে এ

যো 

এর লক্ষণগুললো কি
লক্ষণগুচল হালকা থেযক শুরু হয় নয  ঠোণ্ডো লোগো এেং অ যো য সোধোরর্ শ্বোসযভের সংক্র র্

নেভক  োরোত্মক ডস্থ্ডত পযনৃ্ত নযভত পোভর এেং এর  ভধয অন্তেুকৃ্ত েোকভত পোভর

• জ্বর
• কাচি
• চিশ্বাস প্রশ্বাযসর কষ্ট

ন োভেল কভরো োেোইরোস নেভক ঘিো জটিলতোয় ড উভ োড য়ো েো ডকিড র েযেতৃোর  ভতো

গুরুতর পডরডস্থ্ডত এেং ডকিু নেভে  ততুয হভত পোভর।



েচদ আপিার লক্ষণগুচল একটি সাধারণ ঠাণ্ডা লাোর থেযক থবচি খারাপ মযি হয় উেোহরর্স্বরূপ

জ্বর কোডে ড শ্বোস প্রশ্বোভস কে এবং আপচি প্রভাচবত এলাকায় ভ্রমণ কযর োযকি  লক্ষণ থদখা 

থদওয়ার ডেভ র  ভধয তোহভল কল করু থটচলযহলে অন্টাচরওযত  ম্বভর েো

নযোগোভযোগ করু আপ োর স্থ্ো ীয় সোধোরর্ স্বোস্থ্য ইউড ভির সভে

।আপচি থে 
থদিগুচল পচরদিিি কযরযেি থসগুচল সহ আপিার লক্ষণগুচল এবং আপিার ভ্রমযণর ইচতহাস চিচিত 
রূযপ উযেখ করযবি। 

আপচি েচদ থকািও প্রভাচবত অঞ্চল থেযক চিযর আযসি তযব আপিাযক 14 ডেভ র জিয স্ব-ডেশ্চিন্ন 

েো নসলফ-আইভসোভলি হভত হভে। আপ োর ভ্র ভর্র স য় আপড  2019 ন োভেল 

কভরো োেোইরোভসর সংস্পভে ৃ এভস েোকভত পোভর  এেং েোড়িভত েোকো ও অ যো যভের সোভে 

নযোগোভযোগ সী োেদ্ধ করোয় অডতডরক্ত ডেস্তোর নরোধ করভত সহোয়তো করভত পোভর। পরো ভেরৃ জ য 

েয়ো কভর আপ োর স্থো ীয় জিস্বাস্থ্য 

ইউচিট  এর সোভে 

নযোগোভযোগ করু । 

আপিার েচদ অচবলযে চিচকৎসা েত েযের প্রযয়াজি হয় তযব আপিাযক 911  ম্বভর কল করো 

উডচত এেং আপ োর ভ্র ভর্র ইডতহোস এেং লের্গুডল উভেে করো উডচত।

ভোইরোসটি কিভোলব ছডোয়
কযরািাভাইরাসগুচল প্রধািত বযচি থেযক বযচির চিকটবতী থোোযোযের মাধযযম েচ়িযয় োযক

উেোহরর্স্বরূপ নকো ও পডরেোর ক ভৃেে েো স্বোস্থ্য নসেো নকন্দ্র নেভক।

আকি কিভোলব ন োভেলকভরো োেোইরোস নেভক

ক ভজভক রক্ষো করভেপোকর

ন োভেল কভরো োেোইরোস নেভক রক্ষা পাওয়ার জিয থকািও ভযাকচসি বা টীকা উপলভয 
থিই। 

বর্তমানে প্রভাববর্ অঞ্চনের জেয অেুগ্রহ কনর নেেু ।
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চিতয চদযির চক্রয়া রযয়যে ো এমি জীবাণগুুচলর চবস্তার থরাধ করযত সহায়তা কযর ো শ্বাস কষ্ট 
জচিত অসুস্থ্তা সৃচষ্ট কযর। ভাইরাযসর সংস্পিি হ্রাস করযত এবং আপিার স্বাস্থ্য সুরচক্ষত রাখযত এই 

প্রচতচদযির পদযক্ষপগুচল গ্রহণ করুি

• আপিার হাত প্রায় সাবাি এবং জল অেবা অযালযকাহল চভচিক হযান্ড সযাচিটাইজাযরর 
মাধযযম পচরষ্কার করুি

• হাাঁচি এবং কাচি আপিার হাতায় মুখ চদযয় করুি

• আপিার থিাখ  োক েো  েু স্পে কৃরভে  ো

• োরা অসুস্থ্ তাযদর সাযে থোোযোে এ়িাি
• আপচি অসুস্থ্ হযল বাচ়িযত োকুি

েচদ আপচি এমি থকািও অঞ্চযল ভ্রমণ কযরি ো কযরািা ভাইরাযসর ঘটিার জিয পচরচিত তভে

এগুডল এ়িোভ োর ডেেভয় ড শ্চিত হ 

• উচ্চ ঝুাঁ চকপূণি অঞ্চল থেমি খামার জীডেত পশুর েোজোর এেং এ  অঞ্চল নযেোভ প্রোর্ী

জেোই করো নযভত পোভর

• িূকর  ুরগী হো াঁস এেং ে য পোডে সহ প্রোর্ীভের জীবিত বা মৃত সোভে নযোগোভযোগ

• পশুর আবজি িা বা চিিঃসরণ েুি পষৃ্ঠগুচল

আকি কি ন োভেলকভরো োেোইরোভসর কিককৎসো

নপভেপোকর

কযরািাভাইরাযসর জিয থকািও চিচদিষ্ট চিচকৎসা চকংবা থকািও টীকা থিই ো কযরািাভাইরাস থেযক 
রক্ষা কযর। সাধারণ মািুযের কযরািাভাইরাসজচিত অসুস্থ্তায় আক্রান্ত থবচির ভাে বযচির চিযজর 
থেযকই থসযর উঠযবি।

আপিাযক ো করা উচিৎ

• অযিক জল বা তরল পাি করা
• চবশ্রাম চিি এবং েতটা সম্ভব ঘুমাি
• েলা বযো বা কাচি থেযক সহায়তা করযত চহউচমচিিায়ার বযবহার করুি বা েরম জযল 

স্নাি করুি



ভ্রিণ িরোর সিয় বো কিলর আসোর পলর যকি আকি অসসু্থ 
হলয় পকড
আপচি েচদ ভ্রমযণর সময় বা চিযর আসার পযর অসুস্থ্ হযয় পয়িি তযব অযিযর সাযে থোোযোে 

এ়িাি এবং থটচলযহলে অন্টাচরওযক  ম্বভর কল করু েো আপ োর স্থ্ো ীয়

জ স্বোস্থ্য

ইউড ি এর

সোভে নযোগোভযোগ করু । তোভের জো ো 

• আপিার লক্ষণগুচল
• আপচি থকাোয় ভ্রমণ কযরযেি বা চেযলি

• আপিার েচদ পশুযদর সাযে উেোহরর্ স্বরূপ একটি পশু বাজাযর দিিি করা সরোসডর েো
অসুস্থ্ েযশ্চক্তর সোভে ঘড ষ্ঠ নযোগোভযোগ ঘভি েোভক

আপচি েচদ কািািার ফ্লাইযট োকাকালীি বা আেমযির সময় অসসু্থ্ থবাধ কযরি তযব ফ্লাইট 
অযাযটযন্ডন্ট বা কািািার সীমান্ত পচরযেবা আচধকাচরকযক জািাি। 

ন োভেল কভরো োেোইরোস সম্পডকতৃ ভ্র ভর্র পরো ে সৃম্পভকৃ জো ভত নেেু 

আিোর যকি িলে হয় যয আিোর ভোইরোসটি রলয়লছ তলব 
আিোলি কি িরো উকিত
আপিার িরীযর েচদ ন োভেল কভরো োেোইরোভসর লের্গুডল নেেো নেয় তভে

 ম্বভর ডচডকৎসোর পরো ভেরৃ জ য নিডলভহলে অন্টোডরওভত কল করু েো আপ োর স্থ্ো ীয়

জ স্বোস্থ্য ইউড ভি নযোগোভযোগ করু 

। 

আপচি থে থদিগুচল পচরদিিি কযরযেি থসগুচল সহ আপিার লক্ষণগুচল এবং আপিার ভ্রমযণর 
ইচতহাস চিচিত রূযপ উযেখ করযবি।

আপিার েচদ তোৎক্ষব ক চিচকৎসার প্রযয়াজি হয় তযব  ম্বভে কল করুি এবং আপিার ভ্রমযণর 
ইচতহাস ও লক্ষণগুচল উযেখ করুি।
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