কররোনোভোইরোস ডিডিি (রকোডভি-19)

ককোডভি-19 কেরক ডনরির ঝুঁ ডক কমোন
ককোডভি-19’ -এর ফরে েরতর অসস্থ হরত পোররন, এমন আশঙ্কো যোরের খ্ে কেশী ররয়রছ, কযমন েয়স্ক েযডক্ত এেং ক্রডনক করোরের সমসযোয় কভোেো
মোনষ, তোুঁরের কেো মোেোয় কররখ্ই এই ফ্যাক্ট শীট প্রস্তুে েরা হদয়দে, ককোডভি-19 সংক্রমরণর ঝুঁ ডক কমোরত আপক্তন্ ক্তে ক্তে কররত
পোররন ো ক্তন্ধধারণ েরদে এটি আপন্াদে সহায়ো েরদব্।

কোরের কেরে ঝুঁ ডক কেশী?
ককোডভি-19 -এর িনয হোসপোতোরে ভডতি হওয়ো েো মৃতযর আশঙ্কো কেশী েোরক

যেসে

কেরে:



েয়স, েয়স যত কেশী হয় ঝুঁ ডকও তত েোর়ে, ডেরশষ করর েয়স্ক



ক্রডনক করোরের সমসযো কযমন স্থূেত্ব, িোয়োরেটিস, ফসফস/হৃৎডপণ্ড/ডকিডন/ডেভোররর করোে, করোক, উচ্চ রক্তচোপ এেং করোে প্রডতররোধ েমতোরক েেিে করর কযসে অসস্থতো

ব্যক্তিকের

কেরে;

(রযমন ককোনও-রকোনও কযোনসোর, ডচডকৎসো নো-হওয়ো এইচআইডভ/এইিস;



করোে প্রডতররোধ েমতো কডমরয় কেওয়োর মরতো

ওষুধপত্র

ডনরে (রযমন ককরমোরেরোডপ, ওরোে কেররয়ি কমডিরকশন)।

সীডমত সংখ্যক কেোকিরনরর কোছোকোডছ েোকুন


আপনোর সরে যোরো েোরকন, তোরা ছো়েো

অন্যদের যেদে েূরত্ব ব্জায় রাখুন্:



সীডমত সংখ্যক কেোকজদন্র কোছোকোডছ েোকুন;



কেোকিরনর কেরক যতটো সম্ভে

েূরত্ব ব্জায় রাখুন্

(অন্তত 2 ডমটোর/6 ফট েূরর)।



সম্ভে হরে কফোন, ডভডিও চযোট েো কটস্কট-এর মোধযরম েন্ধেোন্ধে ও পডরেোররর সরে কযোেোরযোে রোখ্ন।



সম্ভে হরে েো়েীরত কেরকই কোিকমি করন।



সম্ভে হরে স্বোস্থয পডররষেো প্রেোনকোরীর (রযমন িোক্তোর, ডফডিওরেরোডপে)সরে ভোচি য়োডে কেো েেন।

আেদ্ধ ঘর

এব্ং জন্ব্হু ল স্থান্

এড়েরয় চেন



েন্ধেোন্ধে ও পডরেোররর সরে সম্ভে হরে েোইররর উন্মক্ত স্থোরন কেখ্ো করন।



যডে ঘররর ডভতরর কেখ্ো কররতই হয়, তোহরে হোওয়ো-েোতোস




চলাচল েরদে

কেওয়োর িনয িোনেো-েরিো খ্রে রোখ্ন।

সম্ভে হরে জন্ব্হু ল কেোকোনপোট ও অনযোনয আেদ্ধ স্থোন এড়েরয় চেন। কম ডভর়ের সময় কেোকোন-েোিোরর যোন এেং ডনরির খ্োেোরেোেোর ও রসে-পোডত আনোরত
কিডেভোডর পডররষেো েযেহোর করন অেেো অনয কোউরক এরন ডেরত েেন।
েণ পডরেহণ, টযোডি ও কশয়োর েো়েী কম ব্যব্হার েরুন্। একোন্তই এইসে পডরেহণ েযেহোর কররত হরে ডভ়ে কম েোকো সময় কেরছ ডনন, শোরীডরক েূরত্ব েিোয়
রোখ্ন, মোস্ক পরন এেং েোরর-েোরর হোত ধুদে োকুন্। টযোডি েো কশয়োর েো়েী ব্যব্হার েরদে হরে মোস্ক পরন, ড্রোইভোরও কযন মোস্ক পরর েোরকন ো
ক্তন্ক্তিে েরুন্, ডপছরন েসন এেং িোন্ােো খ্রে রোখ্ন।

ক োভিড-19 কেক

ভিকের ঝুঁ ভ

মোি
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ডনরি মোস্ক পরন এব্ং আরশপোরশ সেোই োদে পদর ো ক্তন্ক্তিে েরুন্


অনযরের মরধয সংক্রমণ ছ়েোরনো আটকোরত নন-রমডিকযোে মোস্ক পরন।



েোইররর কেোকিন েো়েীরত এযল মোস্ক পরর ডনন এেং তোরেরও পররত েেন (ধরর কনওয়ো হরে, আপক্তন্ তোরের কচরনন এেং মোরস্কর েযেহোর ডনরয় তোরের সরে কেো েেো
কযরত পোরর)।



েোইরর কেররোরে মোস্ক পরন এেং আপনোর েো়েীর কেোক ছো়েো অনযরের কেরক 2 ডমটোর/6 ফট েূরত্ব েিোয় রোখ্ন, তোরেরযেও তো েিোয় রোখ্রত েেন।

েোরর-েোরর আপন্ার হাে ধুদে োকুন্


ব্াদর ব্াদর সোেোন ও িে ডেরয় আপন্ার হোত ধুদে োকুন্। একটো হযোন্ড টোওরয়ে সেোই ডমরে েযেহোর কররেন নো।



সোেোন ও িে নো-েোকরে অযোেরকোহে ডভডিক হযোন্ড রোে (60%-90% অযোেরকোহে) সরে রোখ্ন এেং েযেহোর করন।



অরনযর কছোুঁয়ো ডিডনস েো িোয়েোয় হোত ডেরে এেং অনয কোউরক ছুঁ রয় েোকরে ডনরির হোত ধরয় ডনন। মরখ্ হোত কেরেন নো। ডেরত হরে প্রেরম হোত পডরষ্কোর করর ডনন।

সস্থ েোকোর অনযোনয ককৌশেসমূহ


ইনফ্লরয়ঞ্জো ভোইরোস কেরক ডনরিরক েোুঁচোরত ইনফ্লরয়ঞ্জো প্রডতরষধক পোওয়ো কেরেই ডনরয় রোখ্ন।



ঘররর কযসে িোয়েোয় ঘন-ঘন হোত পর়ে কসসে জায়গাগুক্তল পডরষ্কোর ও িীেোণমক্ত করন (রযমন েরিোর হোতে, েোইরটর সইচ)



ককোডভি-19 সংক্রোন্ত ককোনও উপসেি আপনোর মরধয কেখ্ো ডেরে, আপনোর স্বোস্থয পডররষেো প্রেোনকোরীর সরে কেো েেন েো মূেযোয়ন ককরে যোন।



আপনোর েো আপনোর ককোনও ডপ্রয়িরনর মোনডসক স্বোস্থয ডনরয় ডচন্তো েোকরে সোহোযয চাইদে পাদরন্।

উৎসসমূহ


পোেডেক কহল্ে এরিডি অে কোনোিো: ভোেনোররেে পপরেশন অযোন্ড ককোডভি19



ডমডনডর অে কহল্ে: ডররসোরসিস ফর ওন্টোডরও এিডপডররয়ডিং কমন্টোে কহল্ে
অযোন্ড অযোডিকশন ইসযি ডিউডরং েয পযোনরিডমক



েয কোনোডিয়োন ককোয়োডেশন ফর ডসডনয়সি’ কমন্টোে কহল্ে:



কোনোডিয়োন কযোনসোর কসোসোইটি:
কযোনসোর অযোন্ড ককোডভি-19



অযোেোউট ডকিস কহল্ে: ইনফররমশন ফর পযোররন্টস অফ্
ইডমউরনোকমরপ্রোমোইিি ডচেরড্রন অযোন্ড ডচেরড্রন উইে ক্রডনক কমডিকযোে
কডন্ডশন



পোেডেক কহল্ে ওন্টোডরও: পোেডেক ডররসোরসিস





টিপস ফর েযোটডেং অযোংিোইটি ডিউডরং ডেস পোেডেক কহল্ে
ডসচরয়শন
ডেংস ট ি কহোয়োইে ডফডিকযোে ডিসটযোডিং

CATIE: কররোনোভোইরোস ডিডিি (রকোডভি-19), এইচআইডভ অযোন্ড
কহপোটোইটিস ডস: কহোয়োট ইউ ডনি ট কনো

ভোইরোস সম্পরকি িোনন
ককোডভি-19 সংক্রোন্ত অডধক ও এরকেোরর সোম্প্রডতক তেয পোওয়োর িনয ওন্টোডরও স্বোস্থয মন্ত্ররকর ওরয়েসোইট কেখ্ন ontario.ca/coronavirus.

ডেশে তরেযর িনয অনগ্রহ করর এখ্োরন কযোেোরযোে করন: ______________________________________________________
18ই নরভম্বর, 2020 পযিন্ত সেিরশষ তেয এই নডেরত ররয়রছ।

