বরোনোিোইরোস েযোভি 2019 (ব োভিড-19)

ীিোবে স্ব-ভেভিন্ন থো বেন
আপনোর ক োভিড-19 এর েেণ থো বে অথেো আপভন ক োভিড-19 এর সংস্পবেম এবস থো বে আপনোর ভনবিব অনযবের কথব ভেভিন্ন রো ো
আেেয । আপভন আবরো অসুস্থ কেোি রবে েুরু রবে আপনোর স্বোস্থয পভরচযমো প্রেোন োরী েো Telehealth (1-866-797-0000) এর
সবে কযোগোবযোগ রুন।

েোভিবে থোকুন



গণ-পভরেহণ, ট্যোভি েো কেয়োর রো সওয়োভর েযেহোর রবেন নো।
র্মস্থবে, স্কুবে েো অনযোনয প্র োেয স্থোবন যোবেন নো।

অনযবের সংস্পেম এভিবয় চেুন


অেযোেেয নো হবে (বযর্ন, পভরচযমো োরীগণ) ক োবনো ভিভিট্োর নয়



েয়স্ক ও েীর্মস্থোয়ী স্বোবস্থযর সর্সযো(বযর্ন ডোয়োবেটিস, ফু সফু বসর সর্সযো, করোগ-প্রভেবরোবির র্োট্ভে) থো ো
র্োনুষবের কথব েূবর থোকুন।



যেট্ো সম্ভে, আপনোর েোভিবে অনয র্োনুষবের কথব এ টি আেোেো র্বর থোকুন এেং এ টি আেোেো েোথরুর্
েযেহোর রুন, যভে েো কথব থোব ।



কেয়োর রো র্রগুভেবে িোবেোিোবে েোেোস চেোচে (বযর্ন, ক োেো িোনেো) থো ো ভনভিে রুন।



এই পেবেপগুভে সম্ভে নো হবে অনযবের কথব সেসর্য় অন্তে েু'ভর্ট্োর েূরত্ব েিোয় রো নু ।

আপনোর েূরত্ব েিোয় রো ুন


আপভন এ টি র্বর অনয র্োনুষবের সবে থো বে অন্তে েু'ভর্ট্োর েূরত্ব েিোয় রো নু এেং এর্ন এ টি র্োস্ক েো
র্ুব র আেরণ পরুন যো আপনোর নো ও র্ু ব কেব রোব ।



আপভন র্োস্ক পরবে নো পোরবে এ ই র্বর আপনোর সবে থো োর সর্য় র্োনুষবেরব র্োস্ক পবর থো বে হবে।

হোে িুবে থোকুন


প্রোয়েই আপনোর হোে সোেোন-িে ভেবয় িুবে থোকুন



অনয ক উ কেয়োর রবেন নো এর্ন এ টি োগবির কেোয়োবে েো োপবির কেোয়োবে ভেবয় আপনোর হোে র্ুবে
েু বনো রুন।



সোেোন ও িে পোওয়ো নো কগবে এ টি অযোেব োহে-ভিভি হযোন্ড সযোভনট্োইিোর েযেহোর রুন।
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আপনোর োভে ও হোাঁভচ কেব রো নু


আপভন য ন োেবেন েো হোাঁচবেন ে ন আপনোর র্ু ও নো এ টি টিসুয ভেবয় কেব রো নু ।



আপনোর িোর্োর হোেোর উপবরর ভে ভেবয় কেব



ভিেবর আস্তরণ কেওয়ো আেিম নোর ঝু ভিবে েযেহৃে টিসুয কফবে ভেন এেং আপনোর হোে িুবয় কফেুন।



আেিম নোর ঝু ভির ভিেবর প্লোভিব র েযোগ রো বে েিম য কফবে কেওয়ো আবরো ভনরোপে হয়।



আেিম নোর ঝু ভি োভে রোর পর আপনোর হোে পভরষ্কোর রুন।

োেুন েো হোাঁচুন, হোে ভেবয় নয়।

আপনোর নোব র ও র্ুব র উপর এ টি র্োস্ক পরুন


আপনোর স্বোস্থয পভরচযমো প্রেোন োরীর সবে সোেোৎ রবে
অথেো ক োভিড-19 এর পরীেো রোবে েোভি কথব কেবরোবনো আেেয হবয় পিবে এ টি র্োস্ক পরুন।



আপভন অনয র্োনুষবের েু'ভর্ট্োবরর র্বিয থো বে র্োস্ক পরুন,
অথেো এ টি আেোেো র্বর থোকুন।



আপনোর োবে র্োস্ক নো থো বে র্োনুষিবনর সবে েু'ভর্ট্োর েূরত্ব েিোয় রো নু
এেং েো ো ভেবয় োেুন ও হোাঁচুন। েোরীভর েূরত্ব রো ো কে নু ।

আর্োর উপসগম কে ো ভেবে আর্োব

ী রবে হবে?



ক োভিড-19 স্ব-র্ূেযোয়ন সম্পূণম রুন।



Telehealth (1-866-797-0000) েো আপনোর স্বোস্থয পভরচযমো প্রেোন োরীর সবে কযোগোবযোগ রুন।



আপনোর উপসগম কে ো ভেবে েুরু হওয়োর েু'ভেন আবগ অথেো উপসগম কে ো ভেবে েুরু হওয়োর েু'ভেন পবর র্ভনষ্ঠ েোরীভর সংস্পবেম আসো
কয ক োবনো োউব (বযর্ন, আপনোর পভরেোবরর র্বিয) স্ব-ভেভিন্ন থো বে হবে।
আপনোর এর সম্পব ম প্রশ্ন থো বে আপনোর স্থোনীয় িনস্বোস্থয ইউভনবট্ কফোন রুন।



আপনোর উপসগম কে ো ভেবে েুরু হওয়োর ভেন কথব েুরু বর 14 ভেন পযমন্ত ভেভিন্ন থোকুন।



14 ভেবনর পর আপনোর আর জ্বর নো থো বে এেং উপসগমগভু ের উন্নভে র্ট্বে আপভন ভেভিন্ন থো ো েন্ধ রবে পোবরন, েবে আপনোব
েোরীভর েূরত্ব রো ো চোভেবয় কযবে হবে।



14 ভেবনর পবরও আপভন অসুস্থ অেস্থোয় থো বে Telehealth েো আপনোর স্বোস্থয পভরচযমো প্রেোন োরীর সবে কযোগোবযোগ রুন।

িোইরোসটি সম্পব ম আবরো িোনুন
ক োভিড-19 এ টি নেু ন িোইরোস। এটি এ িন সংক্রভর্ে েযভির কথব অনয েযভিবের র্বিয ভনিঃশ্বোবসর সবে কেবরোবনো কফোাঁট্োগুভের র্োিযবর্ েিোয়
যোবের সবে েোবের র্ভনষ্ঠ পভরভচভে রবয়বে, কযর্ন কসইসে র্োনুষ যোরো এ ই পভরেোবর েোস বরন অথেো পভরচযমো বরন।
আপভন ক োভিড-19 হোেনোগোে রো েবথয ওন্টোভরও স্বোস্থয র্ন্ত্রব র ওবয়েসোইবট্ও প্রবেে রবে পোবরন: ontario.ca/coronavirus।

আবরো েবথযর িনয অনুগ্রহ বর এ োবন কযোগোবযোগ রুন:______________________________________________________
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