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আইএসএে বক্তা এবং ফরাগ্রাম কল্টমটি ফেয়ক রাপ্ত তয়েের ল্টভল্টিয়ত
MIT, হাভিার্ি, উওয়াশ, NCBS, UC সাি ল্টিয়য়য় া, KMC ইতোল্টিয়ত জল্ট়িত ল্টবজ্ঞািী ণ

এটি ফকািও ফমল্টর্য়কল অল্টভমত িয়। এগুল্টল হল এই ভাইরাস সম্পয়কি বতিমাি ববজ্ঞাল্টিক
অিুধাবয়ির উপর ল্টভল্টি কয়র ল্টবশ্বজুয়়ি ল্টবয়শষজ্ঞয়ির দ্বারা অিুসরণ করা বা পরামশ ি
ফিওয়া ফসরা অিুশীলি। সয়েহ হয়ল বা ফকািও ল্টিল্টকৎসার রয়য়াজি হয়ল অিুগ্রহ কয়র
র্াক্তায়রর কায়ে যাি। এো়িাও, আমরা রল্টতল্টিি COVID-19 সম্পয়কি আরও ল্টশখল্টে। এই
অিুশীলিগুল্টল আপয়র্ি হয়ত পায়র।

COVID-19 নেপজ্জিক ককি?
• COVID-19 এটি িময়ি ফকািও পিয়েপ িা ল্টিয়ল রিি হায়র েল্ট়িয়য় পয়়ি। এর অে ক
ি ী?
• এটিয়ক এভায়ব ভাবুি - সরলভায়ব, যল্টি রেম ল্টিয়ি 2 জি ফলাক সংক্রাল্টমত হয়, যারা রয়তেয়ক পয়রর
ল্টিি আরও 2 জিয়ক সংক্রাল্টমত কয়র, এবং এভায়ব বা়িয়ত োয়ক।
• রেম 5 ল্টিি: ~30; পয়রর 5 ল্টিয়ি: ~1000; 20 ল্টিয়ি ~10 লে এবং 30 ল্টিয়ি: 100ককাটি !!! এটি ফকবল
একটি উিাহরণ, ভারয়ত আজয়কর হার িয়।
• ল্টবয়শষজ্ঞরা বলয়েি 30 ককাটি ফলাক আক্রান্ত হয়ত পায়রি ভারবত 3 মাবস যল্টি ফকািও পিয়েপ িা
ফিওয়া হয়। ে্লুয়য়র ফকস ~ ভারয়ত বেয়র 10 ফকাটি হয়য় োয়ক।

• এর ময়ধে 2-3% গুরুতর হবে এবং আমায়ির হাসপাতালগুল্টলয়ত এবং ন্ডক্রটিকাল ফকয়ার ল্টসয়েয়ম ল্টিয়য়
আসয়ত হয়ব এবং অয়িয়কর মৃতযে ঘিয়ব। ে্লুয়য়র ফেয়ে, 0.1% গুরুতর এবং মৃতযের কারণ হয়।
• তাই আমাবের এখিই েযেস্থা নিবত হবে।

“সিাক্ত করা ফকসগুল্টল ফভারয়বলার ল্টহমশশয়লর ময়তা। রেম ল্টিয়ক আপল্টি এিায়ক একিমই ফিখয়ত
পায়বি িা। যখি আপল্টি এিা ফিখয়ত শুরু করয়বি, আপল্টি বুঝয়তই পারয়বি িা ফয জয়লর তলায় তখিও
90% লুল্টকয়য় রয়য়য়ে। ল্টবশাল সংখেক ফকস আময়ির কায়ে আসয়ব।” – একজি ISF বক্তা বয়লি

COVID-19 সম্পবকে ককািটি সতয িে?
• বাতাস ও মশার কাম়ি ফেয়কও COVID-19 ে়িায়ত পায়র।
• উষ্ণ জয়ল স্নাি করয়ল আপল্টি COVID-19 সংক্রমণ রল্টতয়রাধ করয়ত পারয়বি।

• COVID-19 এর ল্টবরুয়ে ভারতীয়য়ির একটি ল্টবয়শষ ফরা রল্টতয়রাধী শন্ডক্ত আয়ে বয়ল ফকািও রমাণ
ফিই। আমায়ির ল্টকেয সাধারণ ফরা রল্টতয়রাধী শন্ডক্ত োকয়লও, COVID-19 তখিও রিিভায়ব বৃন্ডে
পায়ব এবং আপল্টি এখিই পিয়েপ িা ল্টিয়ল আমায়ির গ্রাস করয়ব।
• আজ ফকাি িূ ়িান্ত রমাণ ফিই ফয COVID-19 উচ্চ তাপমাোয় বা গ্রীয়ে মারা যায়ব। আমায়ির
অয়পো করা ও িজর রাখা িরকার।

COVID-19 সম্পবকে সতয ককািটি?
• এখিও পযন্ত
ি COVID-19 ল্টিল্টকৎসার ফকািও রমাল্টণত ঔষধ/টিকা ফিই।
• COVID-19 সংক্রময়ণর উপস হীি
ি
বাহক রয়য়য়ে। সংক্রল্টমত হবার 5-6 ল্টিি পয়র ভাইরাসটির
উপস গুল্ট
ি ল ফিখা ফিয়। আপল্টি এমি কায়রার ফেয়ক সংক্রল্টমত হয়ত পায়রি যার কাল্টশ/সল্টিি বা জ্বয়রর
ফকািও লেণ ফিই। সবয়িয়য় খারাপ হল, আপল্টি সংক্রল্টমত হয়ত পায়রি এবং আপিার ল্টরয়জিয়ির
সংক্রাল্টমত করয়ত পায়রি।
• আজয়কর ল্টিয়ি, COVID-19 ইল্টতময়ধেই কল্টমউল্টিটির ময়ধে েল্ট়িয়য় ফ য়ে। এর অে হ
ি ল ফকবলমাে বাইয়র
ফেয়ক আসা এমি বেন্ডক্তয়ির সায়ে বা তায়ির সংস্পয়শ ে
ি াকা বেন্ডক্তয়ির ময়ধেই এিা সীমাবে ফিই।
আপল্টি ফয কায়রার ফেয়ক সংক্রল্টমত হয়ত পায়রি।
• সংক্রমণ ফযয়কাি ন্ডজল্টিয়সর মাধেয়ম েল্ট়িয়য় পয়়ি। এিা ল্টিম্নল্টলল্টখত ন্ডজল্টিসগুল্টলর উপর এই সময় যাবৎ
জীল্টবত োয়ক:
• অোয়রাসল – 3 ঘন্টা
• তামা – 4 ঘন্টা
• ল্টপিয়বার্ি – 12 ঘন্টা বা তারও ফবল্টশ
• ফেইিয়লস ল্টেল – 72 ঘন্টা বা তারও ফবল্টশ
• প্লাল্টেক – 72 ঘন্টা তারও ফবল্টশ
• সূে https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973

িাগনরক নহসাবে আমাবের কী করা উনিত িে
• পল্টরল্টিল্টতটিয়ক গুরুত্ব িা ল্টিয়য় োকয়বি িা। স্মরণাতীত কায়ল ভারত এই মাোর মহামাল্টরর
মুয়খামুল্টখ হয়ল্টি।
• এই সময়য়, আতন্ডিত হয়বি িা এবং এমি ফকািও আিরণ করয়বি িা যায়ত অয়িের েল্টত হয়।
রয়য়াজিীয় ন্ডজল্টিসপে, ওষুধপে, মাস্ক, বা খািে-দ্রবে অল্টতল্টরক্ত মজুত করয়বি িা। 10-15
ল্টিয়ির জরুল্টর ন্ডজল্টিসপে একলয়প্ত ফজা া়ি কয়র রাখা ভাল, তার ফেয়ক ফবল্টশ িয়।
• ফহায়ািসঅোপ বা ফেসবুক ফময়সয়জ ল্টবশ্বাস করয়বি িা। ফকবলমাে WHO, ভারত সরকার,
AIIMS, IIT, ইতোল্টির িোয় ল্টবশ্বাসয়যা ে তয়েের উৎসগুল্টলর কো শুিুি।
• ল্টবশ্বাসয়যা ে উৎস ফেয়ক রাপ্ত িয় এমি ফকািও ফহায়ািসঅোপ বা ফেসবুক বাতিা েয়রায়ার্ি
করয়বি িা। বাতিাগুল্টলর সতেতা যািাই করুি, এমিল্টক যল্টি ফসগুল্টল ল্টবশ্বাসয়যা ে উৎস ফেয়কও
ফপয়য় োয়কি।

িাগনরক নহসাবে আপিার কী করা উনিত?-1
• সবয়িয়য় গুরুত্বপূণ ল্টি বষয় হ'ল সামান্ডজক িূরত্ব বজায় রাখা। ফকায়িা রকম ভযল িা কয়র ল্টিয়িরগুল্টল অেয়র-অেয়র পালি
করা।
•

•
•
•
•
•

•

খুব জরুল্টর িা হয়ল কায়রার সায়ে সাোৎ বন্ধ রাখুি। বাল্ট়িয়ত োকুি, বাল্ট়ি ফেয়ক কাজ করুি। ফকািও রকয়মর িল করা,
সময়বত হওয়া, পূজা, এমিল্টক র্াক্তায়রর কায়ে যায়বি িা যল্টি িা একান্ত জরুল্টর হয়, অিেোয় ফোয়ি কো বলুি,
ইতোল্টি।
এক শহর ফেয়ক অিে শহয়রর ময়ধে অ-রয়য়াজিীয় ভ্রমণ এল্ট়িয়য় িলুি। পারয়ল আপল্টি ফযখায়ি আয়েি, ফসখায়িই
োকুি।
আপিার যল্টি বিল্টিক কায়জর ফলাক/ফহল্পার/কমিারী/ফযা
ি
বোয়ায়মর রল্টশেক োয়ক, অিুগ্রহ কয়র অল্টবলয়ে তায়ির
আসয়ত বারণ করুি। অিুগ্রহ কয়র তায়ির সয়বতি েযটি ল্টিি, যতিা সম্ভব উিার ফহাি।
ল্টশশুয়ির বাল্ট়ির ময়ধে রাখুি। কল্টমউল্টিটি ন্ডক্রয়কি/েুিবল/ইতোল্টি বাঞ্ছিীয় িয়।
রবীণরা ল্টবয়শষভায়ব অল্টিরাপি। তাাঁয়ির যতিা সম্ভব কম সংস্পয়শরি ময়ধে রাখুি, এমিকী পল্টরবায়রর ময়ধেও।
ণ পল্টরবহণ এল্ট়িয়য় িলুি। আপিায়ক যল্টি ণ পল্টরবহণ বেবহার করয়ত হয় তয়ব অয়িের ফেয়ক 1 ল্টমিার িূরত্ব বজায়
রাখুি।
যল্টি ফলায়কয়ির সায়ে সাোৎ করা একান্তই জরুল্টর হয়, তয়ব ল্টবল্টভন্ন ফলায়কয়ির সায়ে সাোৎ করয়বি িা, সারা ল্টিি একই
ফলায়কয়ির সায়ে সাোৎ করুি। উিাহরণস্বরূপ, ল্টবল্টভন্ন ল্টিয়ি পল্টরবায়রর ল্টবল্টভন্ন সিসে বা কায়জর ফলাকয়ির সায়ে ফিখা
করয়বি িা।

োইবর কেবরাবিা ককািও সাহনসকতার কাে িে। োন়ির মবযয থাকাই সাহসীকতার পনরিে।

একেি িাগনরক নহসাবে আপিার কী
করা উনিত?-2
• সংক্রল্টমত হওয়া রুখয়ত সব রকয়মর সতকিতা ল্টিি
• সারা ল্টিি ল্টিয়ল্টমত আপিার হাত সাবাি ল্টিয়য় ভালভায়ব ফধাি, এমিকী যল্টি আপিার বাইয়রর সায়ে ফযা ায়যা
সাবাি িা োকয়ল সোল্টিিাইজার বেবহার করুি।

িাও োয়ক।

• আপিার মুয়খ হাত ফিয়বি িা।
• ফবল্টশ সংস্পশ িআসা ন্ডজল্টিসগুল্টল ফযমি িরজার হাতল, ফরল্টলং, ফিল্টবল, ইতোল্টি সারা ল্টিি ল্টিয়ল্টমত পল্টরষ্কার করুি।
• সমস্ত রকয়মর সাবধািতা অবলেি করুি যায়ত আপল্টি ফযয়কায়িা এবং সবরকয়মর অসুিতা ফেয়ক ল্টিয়জয়ক রো করয়ত
পায়রি। আপিার অিে ফকািও অসুখ োকয়ল COVID-19 আরও ল্টবপজ্জিক হয়ত পায়র।
• ফকবল তখিই মাস্ক বেবহার করুি যখি আপিার কাল্টশ/জ্বর রয়য়য়ে, কাল্টশ/জ্বর োকা ফকায়িা বেন্ডক্তর সায়ে সাোৎ করয়েি বা
ফকায়িা ল্টিল্টকৎসা ফকয়ে যায়েি।

• অিুগ্রহ কয়র অিেয়িরও সামান্ডজক িূরত্ব বজায় রাখয়ত এবং সাবধািতা অবলেি করয়ত বলুি।
COVID-19 আপিার ফকািও েল্টত করয়ব িা বয়ল ভাবয়বি িা। এিা আমায়ির সকয়লরই েল্টত করয়ত পায়র। এমিকী যল্টি আপল্টি সুি
হয়য়ও যাি, আপল্টি সংক্রময়ণর বাহক হয়ত এবং অিেয়ক হতো করয়ত িাইয়বি িা। আপিার সংক্রল্টমত িা হওয়ার একটি িায়বেতা
রয়য়য়ে।

আপিার যনে জ্বর হে এেং সনেে/কানি
হে ো শ্বাসকষ্ট হে
অিুগ্রহ কয়র এই সব ফেয়ে ল্টিল্টকৎসা কমী বা সরকারী ফহল্পলাইয়ি ফযা ায়যা করুি। এখায়ি ল্টকেয পরামশ ি
রয়য়য়ে যা আপিায়ক পল্টরল্টিল্টতর জিে রস্তুত করয়ত সহায়তা করয়ত পায়র।
• ল্টিয়জয়ক 15 ল্টিয়ির জিে স্ব-ল্টবন্ডেন্ন কয়র রাখুি এবং যতেণ উপস ে
ি ায়ক ততল্টিি জাল্টর রাখুি।
• ল্টিয়জয়ক এমি একটি ঘয়র রাখুি ফযখায়ি পল্টরবায়রর সিসেয়ির ফেয়ক কম সংস্পশ হ
ি য় বা ফকায়িা সাহাযে িা
লায় । জরুল্টর ন্ডজল্টিসপে ল্টিি ল্টকন্তু সংস্পশ ব
ি া ফযা ায়যা এল্ট়িয়য় িলুি।
• অল্টবলয়ে ল্টিল্টকৎসা কমী/ফহল্পলাইয়ির সায়ে ফযা ায়যা করুি, সম্ভব হয়ল িূর ফেয়ক, লেণগুল্টল ল্টিয়য় কো
বলুি এবং আপিার যল্টি ফকাি COVID-19 পরীোর রয়য়াজি হয়, কীভায়ব ল্টিয়জর যত্ন ফিয়বি বা আপিার
যল্টি হাসপাতায়লর পল্টরিযার
ি রয়য়াজি হয় তা ল্টিয়য় আয়লািিা করুি। সটিক কতৃপ
ি েয়ক অবল্টহত করা
আপিার এবং পল্টরবায়রর পয়ে ল্টহতকর হয়ব।
• যল্টি আপল্টি ফকািও গুরুতর লেণ ফিখা ফিয় তয়ব অিুগ্রহ কয়র হাসপাতায়লর এমায়জিন্ডন্সয়ত যাি। আয়
ফেয়ক পল্টরকল্পিা করুি আপল্টি ফকাি হাসপাতায়ল যায়বি, ফক আপিায়ক ল্টিয়য় যায়ব এবং ফজয়ি রাখুি ফয
ল্টিল্টকৎসার সময় আপিার আত্মীয়য়ির কাউয়ক োকার অিুমল্টত ফিওয়া হয়ব িা।
অিে ভাইরাল সংক্রময়ণর ময়তা ফবল্টশরভা ফেয়ে COVID-19 ল্টিরাময় করা যায়, তাই আতন্ডিত হয়বি িা, ল্টকন্তু
সুপরামশ ল্টি িি এবং সটিক পিয়েপ ল্টিি।

েযেসাে/একাবেনমক/গররুপ নিোর
নহসাবে আপনি কী করবত পাবরি?
• আিশ ি তভায়ব, কাজ এবং বেবসায়য়র ধারাবাল্টহকতা বজায় ফরয়খ সমস্ত কমিারীয়ক
ি
ঘয়র বয়স কাজ
করার বেবিা করুি। বেবসা এবং িাকল্টর োকা উভয়ই গুরুত্বপূণ, ি তয়ব সামান্ডজক িূরত্ব আরও
গুরুত্বপূণ।ি
• ল্টকেয ফলায়কর অল্টেস আসা যল্টি অপল্টরহায হ
ি য় এবং ল্টকেয সময়য়র জিে অল্টেয়স আসার রয়য়াজি হয়
তয়ব ল্টিন্ডিত হয়য় ল্টিি
• তারা ফযি ণপল্টরবহি বেবহার িা কয়র (সম্ভব হয়ল বল্টধতি খরি রিাি করুি)
• তারা অল্টেয়স েল্ট়িয়য় বয়স এবং কাোকাল্টে িা বয়স
• তায়ির সাবধািতার ল্টবস্তাল্টরত ল্টিয়িি ল্টশকা ল্টিি
• যল্টি আপিার বেবসাটিয়ত বাল্ট়ি ফেয়ক কাজ িা করা যায় তয়ব কমপয়ে 2 সপ্তায়হর জিে এটি ল্টবরল্টত
ফিওয়াই ভাল। ল্টবকল্পভায়ব, ফলায়কয়ির ফরায়িশয়ির ল্টভল্টিয়ত কাজ করাি। ফয সমস্ত ফলায়করা বাল্ট়ি
ফেয়ক কাজ করয়ত িাি এবং যারা পল্টরহায, ি তায়িরয়ক তা করয়ত ল্টিি।
• অল্টেস কমী, ল্টপওি ইতোল্টিয়ির সুরোয়ক উয়পো করয়বি িা: যল্টি তায়ির অল্টেয়স আসা িরকার হয়
তয়ব ল্টিন্ডিত হয়য় ল্টিি ফয তায়ির মাস্ক, গ্লাভস আয়ে, রয়য়াজয়ি এয়সয়েি এবং তায়ির ণ পল্টরবহণ
বেবহার করয়ত হয়ব িা (তায়িরয়ক উপযুক্ত ভাতা রিাি করুি)।
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নিরাপে ভনেষ্যবতর েিয আমাবের
এখিই পেবিপ কিওো প্রবোেি
আমায়ির ল্টবজ্ঞায়ির িীল্টতগুল্টল বেবহার করা রয়য়াজি
আমায়ির বিিন্ডেি আিরণ পালি করয়ত
বতিমাি পল্টরল্টিল্টতর ল্টবপি কাটিয়য় উিয়ত
েরকারী িনথপত্র
COVID-19 এর জিে AIIMS এর তেে পে জিশ্রুল্টত, কী করয়বি, কী করয়বি িা, ইতোল্টি।
ফকি আমায়ির এখিই পিয়েপ ল্টিয়ত হয়ব ফসই সম্পয়কি ব্ল ।
COVID-19 এর ল্টবস্তার সম্পয়কি ইয়ম্পল্টরয়াল কয়লয়জর ময়র্য়লর উপয়র রবন্ধ।
রাজে-ল্টভল্টিক ফহল্পলাইি িের এখায়ি পাওয়া যায়ব।

