জন�াে�য্র ��াবনা

COVID-19 এ সং�িমত মানুষেদর
পাশাপািশ সং�েশর্ আসা মানুষজেনর জনয্
ভাইরাস েথেক
সং�িমত
(বা অসু�) বয্ি�:
একজন �া�য্ েপশাদার আপনার
COVID-19 েরাগ িনণর্য় িনি�ত
কেরেছন।

সং�েশর্ আসা বয্ি�:
আপিন COVID-19 এ সং�িমত েকানও বয্ি�র সং�েশর্ এেসিছেলন
• যখন তারা সং�ামক িছল, এবং
• কমপে� 15 িমিনেটর জনয্, 2 িমটােরর কম (6 ফু ট) দূরে�
িছেলন।
আপনার মেধয্ অসু�তা েবেড় ওঠার ঝুঁ িক আেছ।

COVID-19 স�েকর্ সাধারণ তথয্
COVID-19 কী?
COVID-19 হেলা কেরানা-ভাইরাস পিরবােরর ভাইরােসর কারেণ হওয়া সং�মণ।

COVID-19 এর উপসগর্ গিল কী?
•

ভাইরােসর সং�েশর্ আসার পর, উপসগর্ েদখা িদেত 14 িদন পযর্� সময় লাগেত পাের।

•
•

�ধান উপসগর্গিল হল: �র, কািশ, �াসক� এবং �াদ ও �াণ িনেত না পারা।
অনয্ানয্ স�াবয্ উপসগর্গিল হল: গলা বয্থা, বিম বিম ভাব, বিম করা, মাথা বয্থা, েপশীর
বয্থা, ডায়ািরয়া এবং চরম �াি�।
কখনও কখনও েকানও উপসগর্ ল�য্ করা যায় না বা, ঠা�া লাগার মেতা খুব মৃদয্ু উপসগর্
েদখা যায়।

•
•
•

আরও মারাত্মক, িনউেমািনয়ার মেতা ফু সফু েসর সং�মেণর উপসগর্ও েদখা িদেত পাের।
খুব কম ে�ে�ই, অসু�তা মারাত্মক আকার েনয়। বয়� ও ডায়ােবিটস, হাটর্ বা �াসয� জিনত
দীঘর্�ায়ী েরাগ থাকা মানুষ অথবা যােদর েরাগ �িতেরাধ �মতা খুব দুবর্ল (ইিমউেনাসাে�সড)
তাঁেদর মৃতুয্র ঝুঁ িক সবেথেক েবিশ।
COVID-19

এর িক েকানও িচিকসা আেছ?

বতর্ মােন COVID-19 �িতেরাধ করার েকানও িটকা বা িচিকসা েনই।

কীভােব COVID-19 এর সং�মণ ছড়ায়?
•

যখন COVID-19 এ সং�িমত েকানও বয্ি� কথা বেল, কােশ বা হাঁেচ তখন বায়ুেত
তরল �পেলট এেস িমেশ যায়। মল েথেকও সং�মণ ছড়ােত পাের।
এই ভাইরােস সং�িমত েকানও বয্ি�র মেধয্ উপসগর্ �কাশ পাওয়ার 2 িদন আেগ এবং
কেয়কিদন পর পযর্� েসই বয্ি�র েথেক সং�মণ হেত পাের।
COVID-19 েথেক দূিষত তলেদশ বা ব� হাত েদওয়ার পর আপিন েসই হাত মুখ, নাক ও
েচােখ িদেলও আপিন সং�িমত হেয় েযেত পােরন।
এই ভাইরােস সং�িমত েকানও বয্ি� যার মেধয্ উপসগর্ েদখা েদইিন (উপসগর্হীন) তাঁর
েথেকও এিট ছিড়েয় েযেত পাের।

•
•
•

Santé publique অনয্ মানুেষর মেধয্ COVID-19 ছড়ােনা �িতেরাধ
করেত সং�িমত মানুষজন (অথবা অসু�) এবং ভাইরােসর সং�েশর্
আসা মানুষজনেক এইসব করেত বেলেছ।

বাসায় থাকুন
পাবিলক ে�েস যােবন না
(েযমন: েদাকান, ওষুেধর েদাকান, কমর্ ে��, �ু ল বা েড
েকয়ার)।
• সবর্জনীন পিরবহন (বাস, েমে�া, ে�ন) বয্বহার করেবন না।
• ব�ু ও পিরবারেক আপনার �েয়াজনীয় িজিনস িকেন আনেত
বলুন (েযমন: মুিদখানার িজিনস, ওষুধ) এবং বাসার সদর
দরজার সামেন তা েরেখ িদেত বলুন অথবা েহাম েডিলভাির
পিরেষবা বয্বহার করন।
• অনয্ কারও বাসায় যােবন না ও আপনার বাসায় কাউেক
(পিরবার, মা-বাবা, ব�ু ) আসেত েদেবন না।
• যিদ অসু�তার জনয্ আপনােক েমিডকাল ি�িনক বা

হাসপাতােল েযেতই হয় তেব:

-

-

-

বাসা েথেক েবেরােনার আেগ ি�িনক বা হাসপাতালেক
জানান েয আপিন COVID-19 এ সং�িমত বা সং�েশর্
এেসেছন।
বয্ি�গত যানবাহন বয্বহার করন (স�ব হেল)।
জরির িকছু না হেল, যাওয়ার আেগ অয্াপেয়�েম� িনন।
যিদ জরির িকছু হয়, তাহেল 911-এ কল করার সময় বা
এমােজর্ি� রেম যাওয়ার আেগ তাঁেদর জানান েয আপিন
COVID-19 এ সং�িমত বা সং�েশর্ এেসেছন।
অনয্েদর কােছ থাকার সময় সবর্দা মা� পরন বা মুখ
েঢেক রাখুন।
অনয্েদর েথেক অ�ত 2 িমটার (6 ফু ট) দূর� বজায়
রাখুন।

আপনার সে� যারা বাস কেরন
তাঁেদর সুরি�ত রাখুন
পিরবােরর অনয্ানয্ সদসয্েদর সে� যতটা
স�ব কম শারীিরক েযাগােযাগ রাখুন।
• িবেশষ কের বয়� বা দীঘর্�ায়ী
অসু�তায় ভু গেছন এমন মানুষেদর সে�
েযাগােযাগ এিড়েয় চলুন।
• আপনার বাসার একিট ঘের
আলাদাভােব থাকুন, এমনিক আলাদা
খান ও ঘুমান।
• ঘেরর দরজা ব� রাখুন।
• যিদ আপনােক অনয্ কারও সে� একই
ঘের থাকেত হয় তাহেল মা� পের বা
অনয্ িকছু িদেয় নাক ও মুখ েঢেক
রাখুন।
• যিদ আপনার কােছ মা� না থােক,
তাহেল অনয্েদর েথেক অ�ত 2 িমটার
(6 ফু ট) দূর� বজায় রাখুন।

সং�মণ ছড়ােনা �িতেরাধ করার পরামশর্
আপনার হাত ধুেয়
িনন

• অ�ত 20 েসেক� ধের সাবান ও পািন িদেয় আপনার হাত ধুেয় িনন।

�াসযে�র
�া�য্িবিধ

• কািশ, নাক ঝাড়ার বা হাঁিচর সময় িটসুয্ েপপার বয্বহার করন।

কখন ও কীভােব
মা� পরেবন বা
মুখ ঢাকা েদেবন

• এইসব ে�ে� মা� বয্বহার করন অথবা কাপেড়র টু কেরা িদেয় নাক ও মুখ
ঢাকুন:
- একই কে� আপনার সে� অনয্ েকউ 2 িমটােরর (6 ফু ট) কম দূরে�
আেছ,
- অথবা িচিকসার জনয্ আপনােক বাসা েথেক েবেরােত হেল।

• খাওয়ার আেগ এবং বাথরেম যাওয়ার আেগ হাত ধুেয় িনন।
• যিদ সাবান ও পািন না থােক তাহেল অয্ালেকাহল িভিত্তক অয্াি�েসি�ক
বয্বহার করন।

• বয্বহৃত িটসুয্ যত �ত স�ব ডা�িবেন েফেল হাত ধুেয় েফলুন।

• িটসুয্ না থাকেল, আপনার কনুই ভাঁজ কের েঢেক কাশন বা হাঁচুন।

কীভােব মা� পরেবন বা মুখ ঢাকা েদেবন
• মা� পরা বা কাপড় িদেয় মুখ ঢাকার আেগ এবং পের আপনার হাত ধুেয়
িনন।
• এিট আপনার নাক ও মুখ ভাল কের েঢেকেছ তা িনি�ত করেত এিটেক িঠক
কের িনন।
• মা� পরা বা মুখ ঢাকা হেয় েগেল েসিটেত হাত েদেবন না।
• আপনার েচােখ হাত েদেবন না।
• মা� সয্াঁতেসঁেত, েনাংরা বা ন� হেয় েগেল যত �ত স�ব মা� বদেল
েফলুন।
• �িতবার বয্বহােরর পর েফেল িদন বা ধুেয় িনন (পুনবর্য্বহারেযাগয্ হেল)।
• মা� বা মুখ ঢাকার কাপড় েখালার পর আপনার হাত ধুেয় িনন।
• অনয্ কাউেক আপনার মা� বা মুখ ঢাকার কাপড় বয্বহার করেত েদেবন না।

টয়েলট ও
বাথরম

• স�ব হেল, আপনার বয্বহার করা বাথরম অনয্ কাউেক বয্বহার করেত েদেবন
না।
- যিদ তা স�ব না হয়, তাহেল েকবল আপনার বয্বহােরর জনয্ একিট
েতায়ােল েরেখ িদন এবং �িতবার আপনার �শর্ করা িজিনসগিল জীবাণুম�
ু
করন (েযমন: হয্াে�ল, সুয্ইচ, টয়েলট, কল)।
• �াশ করার আেগ টয়েলট িসেটর কভার ব� করন ও আপনার হাত ধুেয়
েফলুন।

িজিনস েশয়ার
করা

• আপনার ে�ট, বাসনপ�, �াস, েতায়ােল, জামাকাপড় অনয্ কাউেক বয্বহার
করেত েদেবন না।

েয বয্ি� েধায়া ও পির�ার করেছন
তাঁর জনয্ পরামশর্
েধায়া
(জামাকাপড়
ও বাসন)

েয বয্ি� েধায়াধুিয় করেছন, তাঁেক অবশয্ই ভাইরােস সং�িমত বা সং�েশর্ আসা
বয্ি�র জামাকাপড় বা বাসন �শর্ করার পেরই সাবান ও পািন িদেয় হাত ধুেত হেব।

জ�াল

• সং�িমত বা সং�েশর্ আসা বয্ি�র জ�াল বাসার জ�ােলর সে�ই েফেল িদন।

পির�ার
করা

• সং�িমত বা সং�েশর্ আসা বয্ি� েয ঘের রেয়েছ েসই ঘেরর বাতাস েবর করার
জনয্ জানলাগেলা (আবহাওয়া ভােলা থাকেল) খুেল িদন।
• িদেন অ�ত একবার পির�ার করন বা জীবাণুম�
ু করন:
- সং�িমত বা সং�েশর্ আসা বয্ি�র �ায়ই �শর্ করা তলেদশ (েযমন: হয্াে�ল,
নাইট�য্া�, েবড ে�ম ও েবডরেমর অনয্ানয্ আসবাব), এবং
- বাথরম ও টয়েলট।
• যিদ স�ব হয়, তাহেল সং�িমত বা সং�েশর্ আসা বয্ি�েদর জনয্ সংরি�ত ঘরিট
তাঁেদরই পির�ার করা উিচত।
- যিদ তা স�ব না হয়, তাহেল সং�িমত বা সং�েশর্ আসা বয্ি�র েযাগােযােগ
আসার অথবা তাঁেদর �শর্ করা ব�/তলেদশ (েযমন: নাইট�য্া�, িডশ
ইতয্ািদ) �শর্ করার পেরই হাত ভালভােব ধুেয় িনন।

• গরম পািন এবং িডটারেজ� িদেয় তাঁেদর জামাকাপড় ও চাদর এবং েতায়ােল ধুেয়
িনন।
- পিরবােরর বািক সদসয্েদর জামাকাপেড়র েথেক আলাদা কের েসগিল ধুেত হেব
না।
- েনাংরা কাপড়জামা ঝাড়েবন না।
• আপনার �িতিদেনর িডশ িডটারেজ� ও পািন িদেয় সং�িমত বা সং�েশর্ আসা
বয্ি� �ারা বয্বহৃত িডশ ও বাসন ধুেয় িনন।

• জ�ােলর বয্াগ শ� কের ব� করন।

পির�ার করেত, সাবান ও পািন অথবা বাসায় বয্বহৃত সাধারণ পির�ার করার িজিনস
বয্বহার করন।
জীবাণুমু� করেত, আপনার �িতিদেনর বয্বহৃত জীবাণুনাশক বয্বহার করন অথবা
বাসায় বয্বহৃত এক ভাগ ি�িচং পাউডার ও নয় ভাগ পািন িদেয় একিট তরল ৈতির

কের েফলুন (েযমন: 1 কাপ ি�িচং পাউডার ও 9 কাপ পািন)।

�িতিদন আপনার �াে�য্র �িত নজর রাখুন
�িতিদন একই সমেয় আপনার শরীেরর তাপমা�া মাপুন।
যিদ �র কমােনার ওষুধ বয্বহার কেরন, তাহেল আপনার শরীেরর তাপমা�া পরী�া করার আেগ
ওষুধ েনয়ার অ�ত 4 ঘ�া
পর পযর্� অেপ�া করন।

আপনার উপসেগর্ র িভিত্তেত যা করেবন
যিদ আপনার উপসগর্ মারাত্মক হয়:
•
•
•
•
•

খুব �াসক� (েযমন: না েথেম দুিট শ� বলেত পারেছন না)
�চ� বুেক বয্াথা
িদেন েজেগ থাকেত চরম সমসয্া (�াভািবেকর েথেক েবিশ)
িব�াি� (পির�ারভােব িচ�াভাবনা করেত সাধারণ সমেয়র েচেয় েবিশ সমসয্া)
�ান হারােনা (অ�ান)

অথবা অনয্ েযেকােনা পিরি�িত েযখােন জরির পিরচযর্ া �েয়াজন:
1. 911-এ েফান করন
2. তাঁেদরেক জানান েয আপিন COVID-19 এর সং�েশর্ এেসেছন

ভাইরাস েথেক সং�িমত
(বা অসু�) বয্ি�:

সং�েশর্ আসা বয্ি�:

যিদ আপনার উপসগর্ খুব খারাপ হয়:

আপনার িনেচর েকান একিট উপসগর্ েথেক থাকেল:

ইংেরিজ বা ফ রািস বলেত পােরন এম ন
কারও সাহাযয্ িনেয়



1. 514 644-4545 ন�ের কল
করন অথবা আপনার িনেজর
ডা�ারেক কল করন
2. তাঁেক জানান েয আপিন COVID-19
এ সং�িমত হেয়েছন







�র (38oC বা 100.4oF এর েবিশ)
কািশ বা খুব কািশ
�াসক�
গলা বয্থা
ডায়ািরয়া বা বিম
নাক ব� ছাড়া গ� শঁকেত না পারা অথবা �াদ িনেত
না পারা

ইংেরিজ বা ফ রািস বলেত পােরন এম ন কারও সাহাযয্
িনেয়
1. 514 644-4545 ন�ের কল করন

2. তাঁেদর বলুন েয আপিন COVID-19 এর সং�েশর্
এেসেছন

COVID-19 এর �া�য্ পিরেষবা পাওয়া
েকানও বয্ি�র অিভবাসন ি�িত বা �া�য্ িবমা কভােরজ িনিবর্েশেষ COVID-19 এর পরী�া, পিরচযর্া ও িচিকসার
জনয্ খরচ লােগ না।

আমােক বাসায় কতিদন সকেলর েথেক আলাদা থাকেত হেব?
যিদ আপিন �া�য্েসবা কম� হন, তাহেল আপনার �া�য্েসবা অিফেস িজ�াসা করন।

অনয্ সকেলর জনয্:
কতিদন বাসায় আলাদা থাকেত হেব এই স�েকর্ আপনার েকানও �� থাকেল, ইংেরিজ বা ফরািস বলেত পােরন
এমন কারও সাহাযয্ িনেয়: 514 644-4545 ন�ের কল কের েপশাদার েয িনেদর্ িশকা েদেবন েসিট অনুসরণ করন।

ভাইরাস েথেক সং�িমত
(বা অসু�) বয্ি�:
যিদ আপিন হাসপাতােল ভিতর্ হেয় ইে�নিসভ
েকয়াের না থােকন অথবা আপনার েরাগ �িতেরাধ
�মতা দুবর্ল না হেল:
•

আপনার উপসগর্ েদখা েদওয়ার পর 10 িদন
পযর্� এবং উপসগর্ চেল যাওয়ার 2 িদন পর
পযর্� বাসায় আলাদা থাকেত হেব।

যিদ আপিন হাসপাতােল ভিতর্ হেয় ইে�নিসভ
েকয়াের থােকন:

সং�েশর্ আসা বয্ি�:
যিদ আপনার উপসগর্ না েদখা েদয়:
•

যিদ সং�িমত বয্ি�র েথেক িনেজেক আলাদা করেত
না পােরন ও আপনার উপসগর্ না েদখা েদয়:
•

•

আপনার উপসগর্ েদখা েদওয়ার পর 21 িদন
পযর্� এবং আপনার উপসগর্ চেল যাওয়ার 2
িদন পর পযর্� আপনােক আলাদা থাকেত হেব।
যিদ আপনার েরাগ �িতেরাধ �মতা দুবর্ল হয়:
• আপনার উপসগর্ েদখা েদওয়ার পর 28 িদন
পযর্� এবং আপনার উপসগর্ চেল যাওয়ার 2
িদন পর পযর্� আপনােক আলাদা থাকেত হেব।
সতক�করণ! যিদ আপিন হাসপাতােল ভিতর্ হেয়
থােকন অথবা আপনার েরাগ �িতেরাধ �মতা দুবর্ল
হয়: তাহেল বাসায় আলাদা কের থাকার সময় েশষ
হওয়ার পর, েবিশ ঝুঁ িক আেছ এমন বয্ি�েদর সােথ
(বয়� ও দুবর্ল েরাগ �িতেরাধ �মতা) আরও 7
িদন েযাগােযাগ এিড়েয় চলুন।

তাহেল সং�িমত বয্ি�র েযাগােযােগ আসার
14 িদন পর বাসায় আলাদা কের থাকা ব�
করেত পােরন।

তাহেল উ� বয্ি� সু� হওয়ার পের 14 িদন
পর বাসায় আলাদা কের থাকা ব� করেত
পােরন।

যিদ আপনার উপসগর্ েদখা িদেয় থােক:

•

আপনার উপসগর্ েদখা েদওয়ার পর অ�ত 10
িদন পযর্� এবং উপসগর্ চেল যাওয়ার 2 িদন
পর পযর্� অেপ�া করন।

যিদ কাউেক আপনােক অবশয্ই �িতিদেনর কােজ সাহাযয্ করেত হয়
(েযমন: েখেত, বাথরম েযেত, বাসার মেধয্ চলােফরা ইতয্ািদ করেত সাহাযয্)

• স�ব হেল, সাহােযয্র জনয্ একই বয্ি�েক রাখুন।
• েসই বয্ি� অবশয্ই 65 বছেরর কম বয়সী, সু� এবং দীঘর্�ায়ী অসু�তাহীন (েযমন ডায়ােবিটস) হেত হেব
এবং একািধক ওষুধ খান এমন বয্ি� হেল চলেব না।

• যখনই আপিন আপনার সাহাযয্কারী বয্ি�র সে� থাকেবন, তখন উভেয়ই মা� পরন বা মুখ েঢেক রাখুন।
আপনােক সাহােযয্র
আেগ, েসই বয্ি�েক
অবশয্ই:

1. তাঁর
হাত ধুেত হেব

2. মা�
পরেত হেব

3. থাকেল,
িন�িত্তেযাগয্
�াভস পরেত
হেব

আপনােক সাহােযয্র
পের, েসই বয্ি�েক
অবশয্ই:

4. �াভস খুেল ডা�িবেন েফেল িদেত
হেব ও বা�ােদর েথেক দূের রাখেত
হেব

5. তাঁর হাত
ধুেত হেব

6. মা� খুেল ঢাকনা েদয়া ডা�িবেন
েফেল িদেত হেব ও বা�ােদর েথেক
দূের রাখেত হেব অথবা লি�েত িদেত
হেব (যিদ েধায়া যায়)

7. আবার
তাঁেক ধুেত
হেব

মানিসক য�ণার উপসেগর্ র িবষেয় সেচতন থাকুন!
যিদ িন�িলিখত মানিসক �িতি�য়ার অবনিত ঘেট বা এগিলেত িনয়�ণ না থােক:
• মানিসক চাপ, উে�গ
• দীঘর্ সময় ধের থাকা মানিসক �িতি�য়া (খুব দুঃখ, ঘন ঘন কা�া, িবরি�েবাধ ইতয্ািদ)
• আতে�র অনুভূিত
• আপনার মেন �মাগত িচ�াভাবনা ঘুরপাক খাওয়া, যা আপনােক অিভভূ ত এবং আতি�ত কের
• COVID-19 এর সামািজক �িতি�য়া (েযমন: কমর্সং�ােনর �িত, আিথর্ক সমসয্া)
ইংেরিজ বা ফরািস বলেত পােরন এমন কারও সাহাযয্
িনেয় – 811 ন�ের কল করন (েফান হটলাইন 24/7
উপল�)

কিমউিনিট ও সামািজক পিরেষবা 200িটর
েবিশ ভাষায় পাওয়া যায় – 211 ন�ের কল

�া�য্ েপশাদাররা কাউে�িলং �দান করেবন।
• Info-Social িবক� েবেছ িনন

অথবা ওেয়বসাইট েদখুন:
https://www.211qc.ca

আপনার বা আপনার ি�য়জ নেদর অনয্ানয্ উে�েগর জ নয্
• Info-Santé িবক� েবেছ িনন

অেনক সং�া সহায়তা �দান করেছ
(খাদয্ সহায়তা, বয়�
/পিরবারেদর জনয্ পিরেষবা
ইতয্ািদ)। আপনার এলাকায় েকান
েকান কিমউিনিট ও সামািজক
পিরেষবা পাওয়া যাে� তা জানেত 211 ন�ের
কল করন।

করন

santemontreal.qc.ca/coronavirus-multilingue েদখুন
ৈতির কেরেছ Direction régionale de santé publique de Montréal, Septembre 2020

