কেরানাভাইরাস েরাগ 2019 (েকািভড-19)

েকািভড-19 এর েথেক আপনার ঝু ঁ িক কমান
এই তথ্যপত্রটি, কোভিড-19-এর কারণে গুরত
ু র অসুসথ
্ তার অধিকতর ঝুক
ঁ িতে থাকা
লোকদের জন্য উদ্দিষ্ট, যেমন বয়স্ক ব্যক্তি এবং দীর্ঘমেয়াদি অসুখে ভোগা ব্যক্তি। এটি
আপনাদের কোভিড-19এর সংস্পর্শে আসার ঝুক
ঁ ি কমানোর জন্য আপনি কি করতে পারেন
সেটি নির্ধারণ করতে আপনাদের সাহায্য করতে পারে৷

কারা অিধক ঝু ঁ িকেত রেয়েছ?
েকািভড-19 এর কারেণ হাসপাতােল ভিত� হওয়ার ঝু ঁ িক অথবা মৃত��র বৃ�� ঘেট িন�িলিখত�িলর �ারা:
•

বয়স, আপনার বয়স বাড়ার সােথ সােথ ঝু ঁ িক বৃ�� েপেত থােক, িবেশষ কের বয়�
ব���েদর;

•

স্থূলতা, ডায়ােব�টস, ফুসফুস/�দয�/িকডিন/িলভােরর অসুখ, ে�াক, উ� র�চাপ, এবং
েরাগ �িতেরাধক ব�ব�ােক দুবল� কের েদওয়া অব�া (েযমন, িকছ� ধরেনর ক�ানসার,
অিচিকৎসাকৃত HIV/AIDS) সহ এক�ট দীঘ � অসুেখ েভাগা;

•

েরাগ �িতেরাধক ব�ব�ােক দুবল� কের এমন ওষুধ খাওয়া (েযমন, েকেমােথরািপ, মুেখর
মাধ�েম �হণ করা ে�রেয়ডিভি�ক ওষুধ)৷

আপনার শারীিরকভােব কাছাকািছ আসা েলােকেদর সংখ�া
সীিমত ক�ন
•

আপিন যাঁেদর সে� বসবাস কেরন তারা ছাড়া:
•

আপনার কাছাকািছ থাকা েলােকেদর সংখ�া সীিমত ক�ন;

•

েলােকেদর েথেক যতটা স�ব দূের (কমপে� 2 িমটার/6 ফুট দূের) থাকুন৷

•

যখন স�ব েফান, িভিডও চ�াট, অথবা েট�ট েমেসেজর মাধ�েম ব�ু এবং পিরবােরর
সদস�েদর সে� েযাগােযাগ রাখুন৷

•

স�ব হেল, বািড় েথেক কাজ ক�ন৷

•

যখন স�ব, আপনার �া�� পিরচযা � �দানকারীেদর (েযমন িচিকৎসক, িফ�জওেথরািপ�)
সে� ভাচ��য়ািল সা�াৎ ক�ন৷
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আব� �ান এবং িভড়যু� �ান�িল এিড়েয় যান
•

যখন স�ব, আপনার ব�ু-বা�ব ও পিরজনেদর সােথ বািড়র বাইের েদখা ক�ন৷

•

যিদ আপনােক আবিশ�কভােব বািড়র িভতের সা�াৎ করেত হয়, তাহেল স�ব হেল,
আেলা-বাতাস চলাচল বৃ�� করেত জানালা ও দরজা�িল খুেল িদন৷

•

যিদ স�ব হয়, তাহেল িভড়যু� েদাকান এবং অন�ান� আব� �ান�িল এিড়েয় চলুন৷
বাজার করার জন�, অেপ�াকৃত কম ব��তাপূণ � সময়�িলেত যান এবং সরবরাহ
পিরেষবা�িল ব�বহার ক�ন অথবা আপনার জন� খাবার এবং অন�ান� �জিনস�িল
আনার জন� অন�েদর বলুন।

•

জনসাধারেণর পিরবহন ব�ব�া, ট�া�� এবং রাইডেশয়ার�িল ব�বহার করা সীিমত ক�ন৷
যিদ আপনােক পিরবহেনর এই আকার�িল ব�বহার করেতই হয়, তাহেল েযখােন স�ব,
কম ব��তাযু� সময়�িল িনবাচন
�
ক�ন, শারীিরক দূর�িবিধ বজায় রাখা অভ�াস ক�ন,
মা� প�ন এবং ঘন ঘন হাত ধুেয় িনন৷ যিদ আপনােক এক�ট ট�া�� অথবা
রাইডেশয়ার িনেতই হয়, তাহেল মা� প�ন, চালেকর মা� পরা িন��ত ক�ন, িপছেনর
আসেন বসুন এবং জানালা খুেল িদন৷

মা� প�ন এবং আপনার িনকেট থাকা ব���েদরও েস�িল পরা
িন��ত ক�ন
•

অন�েদর মেধ� সং�মণ ছড়ােনা েরাধ করেত এক�ট নন-েমিডকাল মা� প�ন৷

•

আপনার পিরবার বিহভূ ত
� েলােকেদর সে� বািড়র িভতের থাকাকালীন এক�ট মা� প�ন
এবং আপনার িনকেট থাকা ব���েদর ে�ে�ও েস�ট করা িন��ত ক�ন (এ�ট ধের
িনেয় েয আপিন তােদর জােনন এবং তােদর সে� মাে�র ব�বহার িনেয় আেলাচনা করা
িনরাপদ)৷

•

যখনই আপিন বািড়র বাইের আপনার পিরবার বিহভূ ত
� েলােকেদর সে� 2 িমটার/6 ফুেটর
মেধ� থােকন, মা� প�ন এবং আপনার কাছাকািছ থাকা েলােকেদরও েস�ট করা
িন��ত ক�ন৷

ঘন ঘন আপনার হাত পির�ার ক�ন
•

সাবান এবং জল িদেয় হাত পির�ার ক�ন৷ হাত েমাছার েতায়ােল েশয়ার করেবন না৷

•

সাবান ও জল পাওয়া না েগেল েকানও অ�ালেকাহল-িভি�ক হ�া� রাব (60%-90%
অ�ালেকাহল) সে� রাখুন এবং ব�বহার ক�ন৷

•

যখনই আপিন অন�েদর �শ � করা ব� অথবা তল�িলেক �শ � করেবন এবং যখন
আপিন অন� ব���েদর �শ � করেবন তখনও আপনার হাত পির�ার ক�ন৷ আপনার
মুখ �শ � করেবন না, এবং যিদ আপনােক করেতই হয়, তাহেল আপনার হাত আেগ
পির�ার ক�ন৷
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সু� থাকার জন� অন�ান� েকৗশল
•

িনেজেক ইনফ্লুেয়�া ভাইরাস েথেক সুরি�ত রাখার জন� উপল� হেল আপনার
ইনফ্লুেয়�া �টকা িনন৷

•

আপনার বািড়র বারংবার �শ � করা তল�িলেক (েযমন দরজার হাতল, আেলার সুইচ)
পির�ার এবং জীবাণুমু� ক�ন৷

•

আপনার েকািভড-19 এর �াসি�ক উপসগ�িল
�
েদখা িদেল আপনার �া�� পিরচযা �
�দানকারীর সে� েযাগােযাগ ক�ন অথবা �া�� ম�ালেয়র িনেদ� িশকা অনুসাের এক�ট
মূল�ায়ন েকে� যান।

•

যিদ আপনার অথবা আপনার েকানও ি�য়জেনর মানিসক �া�� স�েক� েকানও উে�গ
থােক, তাহেল সহায়তা িনন।

সূ�
•

Public Health Agency of Canada: Vulnerable
Populations and COVID-19

•

The Canadian Coalition for Seniors'
Mental Health:
•

Tips for Battling Anxiety During this
Public Health Situation

•

Things to Do While Physical Distancing

• Ministry of Health: Resources for Ontarians
Experiencing Mental Health and
Addictions Issues During the Pandemic
• Canadian Cancer Society:
Cancer and COVID-19
• About Kids Health: Information for Parents
of Immunocompromised Children and
Children with Chronic Medical Conditions
• Public Health Ontario: Public Resources

ভাইরাস�টর স�েক� জানুন
েকািভড-19 এর স�েক� আরও জানেত এবং সা�িতকতম তথ��িল েপেত, ontario.ca/coronavirus
অ�ািরও �া�� ম�ণালেয়র ওেয়বসাইট েদখুন৷
আরও তেথ�র জন�, অনু�হ কের েযাগােযাগ ক�ন: ___________________________________

এই নিথেত অ�ভ��
�
তথ��িল 20েশ নেভ�র, 2020 তািরখ পয�
� হালনাগাদকৃত
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