
 

1 
 

কর োনো ভোই োস সম্পর্কিত প্ররনোত্ত  (COVID-19) 

|মোর্ি ১৬, ২০২০| 

Q & A-https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 

 

সূর্ীপত্র 

Contents 
কর োনো ভোই োস কী? ..................................................................................................................................... 2 

COVID-19 কি ?............................................................................................................................................... 2 

COVID-19 এ  উপসর্ গগুলো কক? ..................................................................................................................... 2 

COVID-19 িীভাবে ছডায়? ............................................................................................................................. 2 

কনরেরক  ক্ষো ক রে এবং র োরর্  কবস্তো  র োধ ক রে আকি কী ক রে পোক ? ........................................... 3 

আকি ককভড -১৯ এ কক সংক্রোকিে হব? ........................................................................................................ 4 

COVID-19 কনর়ে আকি কক দুশ্চিন্তো ক রবো? .................................................................................................. 5 

গুরুে  অসুস্থ হও়েো  ঝুুঁ ককরে রক আরে? .................................................................................................. 5 

COVID-19 প্রকের োধ বো কিককৎসো়ে অযোকিবোর়েোটিক কক কোর্ গক ? ................................................................ 6 

এিন রকোন ওষুধ বো রে োকপ  র়েরে র্ো COVID-19 প্রকের োধ বো কন োি়ে ক রে পোর ? ................................. 6 

COVID-19 এ  েনয রকোনও ভযোককসন, ড্রোর্ বো কিককৎসো আরে? .................................................................. 6 

COVID-19 আ  SARS কি সমান? .................................................................................................................... 6 

কনরেরক বো ুঁিোরনো  েনয কক িোস্ক প ো উকিে? .............................................................................................. 7 

কীভোরব িোস্কটি বযবহো  কর  রেরল কদরে হ়ে? ............................................................................................. 7 

COVID-19 -র জনয সু্বপ্তকোল িত কিন? .......................................................................................................... 8 

িোনুষ কক রকোনও প্রোণী  উৎস রেরক কক COVID-19 এ সংক্রোকিে হরে পোর ? .............................................. 8 

আকি কক আিো  রপোষো প্রোণী রেরক COVID-19 এ সংক্রোকিে হরে পোক  ........................................................ 8 

কেক্ষণ শ্চেকনরস  ওপ  এই ভোই োস রবুঁরি েোরক? ....................................................................................... 8 

COVID-19 ক রপোিগ ক ো হর়েরে এিন রকোনও অঞ্চল রেরক পোরস গল পোও়েো কন োপদ? ................................... 9 

আিো  কক ক ো উকিে ন়ে?............................................................................................................................ 9 

 

 



 

2 
 

কর োনো ভোই োস কী? 

প্রাণী ো মানুবের দিবে অসসু্থতার িারণ েবত পাবর এমন ভাইরাসগুকির এিটি েেৃৎ পকরোর িবরানা 

ভাইরাস। কবকভন্ন িবরানভাইরাস িোনব রদরহ সাধারণসকিি-িাকি দেবি শুরু কর  িো োত্ম শ্বোসেরে  র োর্ 

তেক  ক রে পোর  রর্িন মধয প্রাবযযর দরসকপবরিকর কসবরাম (এমআরএস) এেং গুরুতর তীব্র শ্বাসতন্ত্র 

কসবরাম (এসএআরএস)। এর মবতা আরও মারাত্মি দরাগ দেবি শুরু িবর শ্বাস প্রশ্বাবসর সংক্রমণ ঘিায় 

েবি জানা যায়।  অকে সম্প্রকে সন্ধান পাওয়া িবরানাভাইরাস িবরানাভাইরাস র োর্ ”COVID-19”  তেক  

কর । 

 COVID-19 র্ক ? 

অকত সম্প্রকত আকেষৃ্কত েওয়া িবরানা ভাইরাস দ্বারা সংক্রামি দরাগ এ  নোি COVID-19। ২০১৯ 

সাবির কিবসম্ববর যীবনর উোন িেবর প্রািুভিাে শুরু েওয়ার আবগ পর্ন গন্ত এই নতুন ভাইরাস এেং দরাগটি 

অজানা কছি। 

COVID-19 এ  উপসর্ গগুলো কক?  

COVID-19 এর সাধারণ িক্ষণগুকি েি জ্বর, ক্লাকি এেং শুিবনা িাকি। কিছু দরাগীর শ ী  েযো সকদগ এেং 

সকিিবত নাি েন্ধ েওয়া, গিা েযো এেং িায়করয়া েবত পাবর। সাধারণত এই িক্ষণগুকি োিিা েয় এেং ধীবর 

ধীবর শুরু েয়। কিছু দিাি সংক্রাকমত েয় তবে েোরদ  িোরঝ দিানও িক্ষণ দিখা যায়না এেং অসসু্থও দোধ 

িবর না। দেকিরভাগ দিাি (প্রায় ৮০%) কেবিে কযকিৎসা ছাডাই দসবর ওবে। প্রকত ৬ জবনর মবধয ১ জন 

COVID-19 আক্রাি েযক্তি গুরুতর অসসু্থ েবয় পবড এেং শ্বাস করে অনুভব িবর। েয়স্ক েযক্তিরা এেং 

র্োরদ  িরধয উচ্চ রিযাপ, োবিির সমসযা ো িায়াবেটিবসর মবতা দরার্ আরে েোরদ  গুরুতর অসুস্থ 

েওয়ার সম্ভােনা দেকি োবি। র্োরদ  জ্ব , কোকশ এবং শ্বোস কে আরে েোরদ  কিককৎসো সহো়েেো রনও়েো 

উকিৎ। 

COVID-19 কীভোরে ছডোয়? 

ভাইরাবস আক্রাি বযোশ্চিরদ  িাছ দেবি অনযরা COVID-19 এ সংক্রাকমত েবত পাবর। COVID-19 আক্রোন্ত 

বযশ্চি  হো ুঁকি বো কোকশ  সি়ে নাি ো মুখ দেবি কনিঃসৃত দছাি দছাি দ া োঁিাগুকির মাধযবম এই দরাগটি 

একেন দেবি অনয েরন  িোরঝ ছড়ো়ে। এই দ া োঁিাগুকি েযক্তির যারপাবি েস্তু এেং পবৃের উপর পবড। 

অনযা ো  উি বস্ত ো পেৃগুকিবি স্পি ি ি ো  পবর তাবির দযাখ, নাি ো মুখ স্পি ি িবর COVID-19 এ 

সংক্রাকমত েয়। দিাবিরা COVID-19 আক্রাি েযক্তির োকয-িাকি  রেোিো কনশ্বারস  এ  সোরে গ্রহন ক রল 

COVID-19 সংক্রাকমত েবত পাবর। এেনযই অসসু্থ েযক্তি দেবি ১ কমিার (৩  ুি) দেকি িবূর োিা গুরুত্বপূণ ি।  

িাে্িুএইযও, দিাকভি -১৯ িীভাবে ছড়োরে দস সম্পবিি গবেেণা িোলোরে এেং হোলনোর্োদ  িা ি 

সবো  সোরে ভোর্োভোকর্ িররে। 
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COVID-19- ভোই োসটি র্ক েোতোরস  মোধ্যরম ছড়োরে পোর ? 

এখন পয িি প্রোপ্ত েেয রেরক দোঝা যায় দয COVID-19 মূিত্ব োতাবসর পকরেবতি শ্বাস প্রশ্বাবসর দ া োঁিার 

িোধযরি অেবো স োসক  দযাগাবযাবগর মাধযবম সংক্রকিে হ়ে।  

 

CoVID-19 এমন ককোনও েযক্তি  কোছ কেরক ছড়োরে পোর  যো  এই ক োরে  

ককোনও লক্ষণ কনই? 

প্রধোনে এই দরাগটি িাকি বো শ্বাস প্রশ্বাবসর সোরে দের েওয়া দ া োঁিা  িোধযরি েড়ো়ে। দিান িক্ষণ দনই 

এমন িারও িাছ দেবি COVID-19 ধরার ঝুোঁ কি খুে িম। তবে, এ আক্রাি অবনবিই োিিা িক্ষণ অনুভে 

িবরন। প্রােকমি পয িাবয় COVID-19এ আক্রাি েযক্তি  রক্ষরে এরূপ হ়ে। েোই িদৃ ুকোকশ অেবো হোলকো 

অসু্বস্থ বযশ্চি রেরকও COVID-19 েড়োরে পোর । িাে্িুএইযও, দিাকভি -১৯ সংক্রমবণর সময়িাল কনর়ে 

কনরীক্ষা িরবছ এেং প্রোপ্ত েেয সবো  সোরে ভোর্োভোকর্ িরবত োিবে। 

আক্রোন্ত েযক্তি  মল কেরক আর্ম কী ককোর্ভড -১৯ এ আক্রোন্ত হরত পোর্ ? 

সংক্রাকমত েযক্তির মি দেবি COVID-19 সংক্রাকমত েোর ঝুোঁ কি িম েবি মবন িরা েয়। প্রােকমি তিবি 

দিখা দগবছ দয ভাইরাসটি কিছু দক্ষবে মরল দেবি দযবত পাবর   এভাবে ছকডবয় পডা এই প্রবিাবপর প্রধান 

বেকিষ্ট্য নয়। িাে্িুএইযও, দিাকভি -১৯ সংক্রমবণর পে কনর়ে কনরীক্ষা িরবছ এেং প্রোপ্ত েেয সবো  সোরে 

ভোর্োভোকর্ িরবত োিবে। িারণ এটি ঝুোঁ কিপূণ ি, েোই োেরুম েযেোর িরার পবর এেং খাওয়ার আবগ 

কনয়কমত োত পকরষ্কার িরা প্রর়েোেন। 

কনরেরক  ক্ষো ক রে এবং র োরর্  কবস্তো  র োধ ক রে আকি কী ক রে 

পোক ? 

সকরল  জনয সু ক্ষো 

COVID-19 প্রািুভিাবের সে িবিে তেয সম্পবিি সবযতন োিুন র্ো িাে্িুএইযও ওবয়েসাইবি এেং কনে  

রদরশ  েোেী়ে এেং স্থানীয় জনস্বাস্থয িতৃিপবক্ষর মাধযবম পাওয়া । কেশ্বজবুড অবনি দিি COVID-19 এর 

র োর্ী  িক্ষণ এবং প্রোদুভগব দিবখরে। যীন এেং অনযানয িবয়িটি দিবির িতৃিপক্ষগুকি প্রািুভিাবের কেস্তার 

ধীরগকতবত এরনরে বো েন্ধ িরবত স ি েবয়বছ। যাবোি, পকরকস্থকতটি অকনশ্চিে   তাই কনয়কমত সে িবিে 

খেবরর উপ  রিোখ  োেুন। 

আপর্ন র্কছু সোধ্ো ণ সতকিতো অেলম্বন কর  COVID-19 এ সংক্রোর্মত হওয়ো েো ছর্ডরয় যোওয়ো  

সম্ভোেনো কমোরত পোর ন: 
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• কনয়কমত এেং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনার দইু োত সাোন কিবয় ধুবয় দ িুন   কি পরক্ষ ২০ 

রসরকন্ড   ো েযান্ড সযাকনতাইজার (অযািবিােি কভকিি   কিবয় আপনার োত পকরষ্কার িরুন । িারণ,  

সাোন ও জি কিবয় ো অযািবিােি-কভকিি েযান্ড সযাকনতাইজার আপনার োবতর ভাইরাসবি দমবর দ বি। 

• িাকি ো ো োঁকয কদরে  এমন িারও দেবি কনবজবি িমপবক্ষ ১ কমিার (৩  ুি) িুরবত্ব রাখুন। িারণ 

যখন দিউ িাকি ো ো োঁকয দিয় তখন তাবির নাি ো মুখ দেবি দছাি তরি দ া োঁিা ছকডবয় পবড যার মবধয 

ভাইরাস োিবত পাবর। যকি আপকন খুে িাছািাকছ োবিন, তবে আপকনও ঐ েযক্তির দেবি দিাকভি ১৯ এ 

আক্রাি েবত পাবরন। 

• দযাখ, নাি এেং মুখ স্পি ি িরা একডবয় যিুন। িারণ, োত অবনি ক্তজকনসবি স্পি ি িবর এেং েোরে 

ভাইরাস হোরে আসরে পাবর। োবত জীোণ ুোিবি, আপনার হোে রেরক দযাখ, নাি ো মুখ এ ভাইরাস 

স্থানাির হরে পাবর। দসখান দেবি ভাইরাসটি আপনার দিবে প্রবেি িরবত পাবর এেং আপনাবি অসুস্থ 

িরবত পাবর। 

• কনক্তিত দোন দয আপকন এেং আপনার যারপাবির দিাবিরা  হো ুঁকি-কোকশ কসেোিো  রিরন িলরেন। 

এর অে ি আপনার যখন িাকি ো ো োঁকয দিন তখন আপনার ো োঁিাবনা িনইু ো টিসুয কিবয় আপনার মুখ নাি 

দেবি রাখরেন। তারপবর অকেিবম্ব েযেহৃত টিসুযগুকি দ বি কিরেন। িারণ দছাি দছাি দ া োঁিা ভাইরাস 

ছডায়। ভাি হো ুঁকি কোকশ কসেোিো  দমবন যিবি আপকন আপনার যারপাবির দিািজনবি দযমন োন্ডা, 

ইনেন লুর়েন্জো এেং COVID-19 এর ভাইরাস দেবি রক্ষা িবরন। 

• আপনার অসুস্থ িাগবি আপকন োকডবতই োিুন। আপনার যকি সকদগ জ্বর-িাকি েয় এেং শ্বাস কনবত 

সমসযা েয় তবে কযকিৎসবির পরামি ি কনন এেং আবগ দেবিই দযাগাবযাগ িরুন। স্থানীয় স্বাস্থয িতৃিপবক্ষর 

কনবিিিােিী অনুসরণ িরুন। িারণ জাতীয় ও স্থানীয় িতৃিপবক্ষর িাবছ আপনার অঞ্চবির পকরকস্থকত 

সম্পবিি সে িাকধি যবুগাপবযাগী তেয োিবে। আবগ দেবি দযাগাবযাগ িরবি আপনার স্বাস্থযবসো 

সরেরােিারীবি দ্রতু আপনাবি সটেি স্বাস্থযবসো দিোর সুরর্োর্ হরব। এটি আপনাবি ভাইরাস এেং 

অনযানয সংক্রমবণর কেস্তার দরাধ িরবত সোয়তা িরবে। 

• সে িবিে COVID-19 েিস্পিগুকিবত হোলনোর্োদ (িের ো স্থানীয় অঞ্চি দযখাবন COVID-19 

েযাপিভাবে ছকডবয় পবডবছ) িরুন । যকি সম্ভে েয় তবে ঐ জায়গাগুকিবত ভ্রমণ একডবয় যিুন - কেবিেত 

আপকন যকি েয়স্ক েযক্তি েন ো িায়াবেটিস, োিি ো  ুস ুবসর দরাগ রেরক োবি।  

 

আকি ককভড -১৯ এ কক সংক্রোকিে হব? 

ঝুোঁ কি কনভির িবর আপকন দিাোয় আবছন - এেং আরও সুকনকিিষ্ট্ভাবে, দসখাবন দিানও িকভি -১৯ এর 

িক্ষণ দিখা যাবে কি না তার ওপর । 

দেকিরভাগ জায়গার দিািজবনর িরধয COVID-19 এ সংক্রাকমত েোর ঝুোঁ কি এখনও িম। তবে, কেশ্বজবুড 

এখন এমন অবনি জায়গা (িের ো অঞ্চি) রবয়বছ দযখাবন এই দরাগ ছডাবে। এই অঞ্চিগুকিবত 
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েসোসিারী ো িি িনােীবির দক্ষবে COVID-19 -এ আক্রাি েোর ঝুোঁ কি অরনক দেকি। প্রকেটি  COVID-19-র 

এিটি নতুন দিস সনাি িরার সময় সরিার এেং স্বাস্থয িতৃিপক্ষগুকি তীব্র পিবক্ষপ কনবে। ভ্রমণ, 

যিাযি ো েড সমাবেবি অংশ গ্রহরন  বযোপোর  স্থানীয় কেকধকনবেধ দমবন যিার কেেবয় কনক্তিত েন। দরাগ 

কনয়ন্ত্রবণ সহো়েেো িরবি COVID-19 সংক্রমবণর ঝুোঁ কি হ্রাস পাবে। 

দিখা যাবে যীন এেং অনযানয িবয়িটি দিশ দিাকভি -১৯ এর প্রািুভিাে এেং সংক্রমণ েন্ধ ক রে পো রে। 

িুভিাগযক্রবম, নতুন প্রািুভিাে দ্রতু এবস পডবত েবত পাবর। আপকন দয অেস্থাবত আবছন ো রর্েো়ে দযবত 

যান দস সম্পবিি সবযতন েওয়া গুরুত্বপূণ ি। িাে্িুএইযও কেশ্বেযাপী COVID-19 পকরকস্থকত সম্পবিি 

প্রকতকিবনর আপবিি প্রিাি িবর। 

আপকন আপবিিগুকি দিখবত পাবরন এই ওবয়েসাইবিিঃ  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

 

COVID-19 কনর়ে আকি কক দশু্চিন্তো ক রবো? 

COVID-19 এ সংক্রমবণর অসুস্থ সোধ নে োিিা হ়ে, কেবিে িবর োচ্চাবির এেং অল্প েয়স্কবির দক্ষবে। 

তবে এটি মারাত্মি অসসু্থতারও িারণ েবত পাবর। প্রকত ৫ জবনর মবধয ১ জনবি োসপাতাবির দসোর 

প্রবয়াজন েয়। অেএব এিো খুে স্বাভাকেি রর্   COVID-19 িীভাবে তাবির এেং তাবির কপ্রয়জনবি আক্রাি 

িররে তা কনবয় কযকিত েওয়া । 

আমরা আমাবির কনরেরদ রক, কপ্রয়জন এেং অনযানযবির সুরকক্ষত িরবত ভূকমিা রাখবত পাকর। এই 

িাজগুকির মবধয সে িপ্রেবম কনয়কমত এেং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে োত দধাওয়া এেং হো ুঁকি-কোকশ কসেোিো  

ভািভোরব রিরন িলো। কদ্বতীয়ত, ভ্রমণ, যিাযি এেং সমাবেবি  দয দিানও কেকধকনবেধ  সে স্থানীয় স্বাস্থয 

িতৃিপবক্ষর পরামি ি দজবন, দমবন যলো।  

কনবজবি সুরক্ষার উপায় জানবত দিখুনিঃ  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public 

 

গুরুে  অসসু্থ হও়েো  ঝুুঁ ককরে রক আরছ? 

প্রেীণ েযক্তি এেং প্রাি-কেিযমান কযকিৎসারত (দযমন উচ্চ রিযাপ, হৃিবরাগ,  ুস ুবসর দরাগ, িযান্সার ো 

িায়াবেটিস) অনযানয েযক্তিরা অনযবির তুিনায় আরও প্রায়িই COVID-2019  এ সংক্রাকমত েবয় গুরুতর 

অসুস্থ েবত দিখা যায়। 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/


 

6 
 

COVID-19 প্রকের োধ বো কিককৎসো়ে অযোকিবোর়েোটিক কক কোর্ গক ? 

না। অযাকিোবয়াটিি ভাইরাবসর কেরুবে িাজ িবর না, তারা দিেি েযািটিকরয়া সংক্রমরন িাজ িবর। 

COVID-19 এিটি ভাইরাস জ্বকনে দরাগ, তাই অযাকিোবয়াটিি িাজ িবর না। COVID-19 এর প্রকতবরাধ ো 

কযকিৎসায় অযাকিোবয়াটি েযেোর িরা উকযত নয়। এগুকি দিেি েযািটিকরয়া সংক্রমবণর জনয 

কযকিৎসবির কনবিিিনায়  েযেোর িরা উকযত। 

 

এিন রকোন ওষুধ বো রে োকপ  র়েরছ র্ো COVID-19 প্রকের োধ বো কন োি়ে 

ক রে পোর ? 

যকিও কিছু পক্তিমা, ঐকতেযোেী ো ঘবরায়া প্রকতিারগুকি দিাকভি -১৯ এর িক্ষণগুকি িমাবত পাবর  ো 

আরাম কিবত পাবর তেুও েতিমারন  দিান ওেুধ দরাগটি প্রকতবরাধ ো কনরাময় িরবত পাবর এমন দিানও 

প্রমাণ দনই। িাে্িুএইযও -িবরানার প্রকতবরাধ ো কনরামবয়র জনয অযাকিোবয়াটিি সে দিানও ওেুবধর 

পরামি ি দিয় না। র্কদও দেি িবয়িটি পক্তিমা এেং ঐকতেযোেী উভয় ওেুধ কনর়ে কক্লকনিাি ট্রায়াি যিমান 

রবয়বছ । িাে্িুএইযও কক্লকনিাি  িা িগুকি পাওয়া মােই তেয হোলণোর্োদ িরা যাকিবয় যাবে। 

 

COVID-19 এ  েনয রকোনও ভযোককসন, ড্রোর্ বো কিককৎসো আরছ? 

নো   আজ অেকধ, COVID-19 এর প্রকতবরাধ ো কযকিৎসার জনয দিানও ভযািকসন এেং কনকিিষ্ট্ অযাকিভাইরাি 

ওেুধ দনই। তবে, আক্রোন্তদির িক্ষণগুকি দেবি মুক্তি দিওয়ার জনয যত্ন দনওয়া উকযত। গুরুতর অসসু্থ 

েযক্তিবির োসপাতাবি ভকতি িরা উকযত। সহো়েক কিককৎসো়ে রবশী  ভোর্ র োর্ীই সু্বস্থ হরে। 

সম্ভােয ককেু টিকো এেং কিছু কনকিিষ্ট্  ড্রাগ েতিমাবন তিিাধীন রবয়বছ। কক্লকনিাি ট্রায়াবির মাধযবম তাবির 

পরীক্ষা কন ীক্ষো িরা েবে। িাে্িুএইযও, দিাকভি -১৯ প্রকতবরাধ ও কযকিৎসার জনয ভযািকসন এেং ওেুধ 

আকেষ্কাবরর প্রবযষ্ট্া  সিন্ন়ে  যাকিবয় যাবে। 

COVID-19 এর দেবি কনবজবি এেং অনযবির রক্ষার সে িাকধি িায িির উপায় েি ঘন ঘন োত পকরষ্কার িরা, 

িাকির সমবয় িনুই ো টিসুযর কিবয় দেবি রাখা এেং িমপবক্ষ ১ কমিার (৩  ুি) িরূত্ব েজায় দরবখ ো ো োঁকয 

ো িাকি দিওয়া। (নতুন িবরানভাইরাস কেরুবে প্রােকমি সুরক্ষা েযেস্থা দিখুন)। 

 

COVID-19 আ  SARS র্ক সমোন? 

না। দিাকভি -19-এর ভাইরাস এেং ২০০৩ সাবি দয গুরুতর ভাইরাস SARS (এসএআরএস) এর প্রািুভিাে 

ঘবি তারা ক্তজনগতভাবে এবি অপবরর সাবে সম্পকিিত, তবে এবির দেবি দয দরাগগুকি সৃটষ্ট্ েবয়বছ 

দসগুবিা এবিোবরই আিািা। 
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SARS  ভাইরাস দিাকভি -১৯ এর দযবয় দেকি মারাত্মি তবে সংক্রামি খুে িম কছি। ২০০৩ সাি দেবি 

সারা কেবশ্ব দিাোও এমন মোমারী আিাবর SARS  এর প্রািুভিাে ঘবিকন। 

 

কনরেরক বোুঁিোরনো  েনয কক িোস্ক প ো উকিে? 

আপকন যকি COVID-19 উপসগ িগুকি (কেবিেত িাকি) অনুভে িবরন ো যার িাবছ দিাকভি -১৯ আবছ তার 

দিখাবিানা িবরন তােবি মাস্ক পরুন। কিসবপাবজেি দ স মাস্ক দিেি এিোরই েযেোর িরা দযবত 

পাবর। আপকন যকি অসসু্থ না েন ো অসসু্থ েযক্তির দিখাবিানা না িবরন তবে আপকন এিটি মাস্ক নষ্ট্ 

িরবছন। কেশ্বেযাপী মাবস্কর ঘািকত রবয়বছ, তাই িাে্িুএইযও জনগণবি েুবঝশুবন মাস্ক েযেোর িরবত 

অনুবরাধ িবরবছ। 

িাে্িুএইযও মূিযোন সম্পবির অপ্রবয়াজনীয় অপযয় এেং মাবস্কর অপেযেোর এডাবত সাক্তজিিাি মাবস্কর 

দযৌক্তিি েযেোবরর পরামি ি দিয় (মাস্ক েযেোবরর পরামি ি দিখুন)। 

COVID-19 এর দেবি কনবজবি এেং অনযবির রক্ষার সে িাকধি িায িির উপায় েি ঘন ঘন োত পকরষ্কার িরা, 

িাকির সমবয় িনুই ো টিসুযর কিবয় দেবি রাখা এেং িমপবক্ষ ১ কমিার (৩  ুি) িরূত্ব েজায় দরবখ ো ো োঁকয 

ো িাকি দিওয়া। (নতুন িবরানভাইরাস কেরুবে প্রােকমি সুরক্ষা েযেস্থা দিখুন)। 

 

কীভোরব িোস্কটি বযবহো  কর  রেরল কদরে হ়ে? 

১. মবন রাখবেন, মাস্ক দিেি স্বাস্থযিমী এেং শ্বাসিবষ্ট্র িক্ষণযুি েযক্তিিঃ দযমন জ্বর এেং িাকি আবছ 

তাবির েযেোর িরা উকযত। 

২. মাস্ক স্পি ি িরার আবগ, অযািবিােি-কভকিি সযাকনিাইজার ো সাোন পোকন কিবয় োত পকরষ্কার িরুন। 

৩. মাস্কটি কনন এেং রেড়ো বো কছবদ্রর আবছ কি না পরীক্ষা িরুন। 

৪. রদরখ কনরন উপর   অংশ দিান কিবি (দযপোরশ ধাতে কিপটি রবয়বছ)। 

৫. মাস্কটি  রটিন কিি মুবখর োইবরর কিবি  পরুন 

৬. মাস্কটি আপনার িরুখ  উপ  রাখুন। মাস্কটির ধাতে কিপ ো িি প্রািটি কযমটি িবর ধরুন র্োরে 

কর  শি প্রোন্তটি নোরক  সোরে খোপ রখর়ে র্ো়ে।  

৭. মাস্কটির নীবয িানুন যাবত এটি আপনার মুখ এেং আপনার কযেুিটি দেবি রাবখ। 

৮. েযেোবরর পবর, মাস্কটি খুবি দ িুন; মাস্কটির সম্ভােয িকূেত পাবির স্পি ি এডাবত আপনার মুখ এেং 

িাপড দেবি মাস্ক িবূর রাখার সময় িাবনর কপছন দেবি ইিাকিি িুপগুকি সকরবয় দ িুন। 
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৯. েযেোবরর পবর অকেিবম্ব এিটি ময়িার কেবন দ বি কিন। 

১০. মাস্ক স্পি ি িবর ো দ বি দিোর পর োত অযািবিােি-কভকিি সযাকনিাইজার কিবয় জীোণুমুি িরুন 

ো যকি িৃিযমান ময়িা োবি তবে আপনার োত সাোন ও জবি ধুবয় কনন। 

COVID-19 -  জনয সু্বপ্তকোল কত র্িন? 

"সু্বপ্তকোল" মাবন ভাইরাস দ্বো ো  আক্রোন্ত হও়েো এেং দরাবগর িক্ষণ দিখা দিওয়ার মধযিরা সময়। অনুমান  

িরা েয় COVID-19 -এ আক্রাি েওয়ার সময়িাি দেকিরভাগ দক্ষবে ১-১৪ কিন। সাধারণত পাোঁয কিবনর 

মবধয েয়। আরও তেয পাওয়ার সাবে সাবে এগুিা হোলনোর্োদ িরা েবে। 

 

িোনুষ কক রকোনও প্রোণী  উৎস রেরক কক COVID-19 এ সংক্রোকিে হরে পোর ? 

িবরানাভাইরাস ভাইরাবসর এিটি েেৃৎ পকরোর যা সোধো নে প্রাণীবির দিবে োরক । মাবঝ মাবঝ িোনুষ এই 

ভাইরাসগুকি দ্বো ো  সংক্রাকমত েয় যা পবর অনয দিাবিবির মবধযও ছকডবয় পবড। উিােরণস্বরূপ, SARS-

CoV কসবভি কেডাবির সাবে যুি কছি এেং MERS-CoV দড্রামিাকর উি দ্বারা সংক্রমকণত েবয়কছি। 

COVID-19 এর সম্ভােয প্রাণীর উৎস এখনও কনক্তিতভাবে পাওয়া যায়কন। 

কনবজবি রক্ষার জনয, জীেি পশুর োজারগুকিবত, প্রাণী এেং পশুর সংস্পি ি একডবয় যিুন। সে িিা 

জীোনুমুি সু্বসি খািয কনক্তিত িরুন। দুষন এড়োরে সেকগেো  সোরে দুধ, কোুঁিো িোে িোংস অ োুঁধো খোবো  

নোড়োিোড়ো করুন এবং কোুঁিো বো অধ গকসদ্ধ খোবো  পক হো  করুন।  

 

আআআ আআ আআআআ আআআআ আআআআআআ আআআআ COVID-19 আ আআআআআআআআআ 

আআআ আআআআ? 

না। এর দিানও প্রমাণ দনই দয দপাো প্রাণী দযমন কেডাি এেং িুিুর এর মাধযবম ভাইরাস ছকডবয় পডবত 

পাবর যা COVID-19-এর িারণ েবত পাবর। 

 

 কেক্ষণ শ্চেকনরস  ওপ  এই ভোই োস রবুঁরি েোরক? 

এটি কনক্তিত নয় দয COVID-19-এর ভাইরাস িতক্ষণ ক্তজকনবসর পবৃে ওপর দেোঁবয োিবত পাবর। েরব 

এ  আি ন অনযোনয কর োনো ভোই োরস  িে। গবেেণায় দিখা দগবছ দয িবরানভাইরাসগুকি 

(কসওকভি -১৯ ভাইরাস সম্পকিিত প্রােকমি তেয) িবয়ি ঘিা রেরক দেি িবয়ি কিন পয িি ক্তজকনবসর 
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উপর রবুঁরি োিবত পাবর। এটি কেকভন্ন অেস্থার ওপর কেকভন্ন েবত পাবর (উিািঃ পবৃের ধরণ, তাপমাো ো 

পকরবেবির আদ্রিতা)। 

আপকন যকি ভাবেন দয দিানও েস্তুপেৃ সংক্রাকমত েবত পাবর তবে কনবজর এেং অনযবির সুরক্ষার জনয 

সাধারণ জীোণুনািি কিবয় ভাইরাসটি দমবর দ িার জনয এটি পকরষ্কার িরুন। অযািবিােি কভকিি েযান্ড 

সযাকনিাইজার কিবয় আপনার োত পকরষ্কার িরুন ো সাোন েল কিবয় ধুবয় দ িুন। আপনার দযাখ, মুখ ো 

নাি স্পি ি িরা একডবয় যিুন। 

COVID-19 ক রপোিগ ক ো হর়েরছ এিন রকোনও অঞ্চল রেরক পোরস গল পোও়েো 

কন োপদ? 

েযা োঁ। দিানও সংক্রাকমত  এিািা দেবি োকণক্তজযি পণযগুকিবি সংক্রাকমত েোর সম্ভােনা িম এেং ভ্রমবণর 

সময় কেকভন্ন অেস্থার ও তাপমাোর সংস্পবি ি এবসবছ দসগুকি দেবি দিাকভি -১৯-এর িবরানা ভাইরাস 

সংক্রাকমত েওয়ার ঝুোঁ কিও িম োবি। 

 

আিো  কক ক ো উকিে ন়ে? 

কনম্নকিকখত পিবক্ষপগুকি COVID-2019 এর কেরুবে িাজ িবর না েরং ক্ষকতিারি েবত পাবর: 

• ধূমপান 

• এিাকধি মাস্ক পরা 

• িািাবরর পরামি ি ছাডাই অযাকিোবয়াটিি গ্রেণ  
 

দযবিাবনা দক্ষবে, যকি আপনার জ্বর, িাকি এেং শ্বাসিষ্ট্ েয় তবে আরও গুরুতর সংক্রমণ েওয়ার ঝুোঁ কি 

িমাবত আপনার স্বাস্থযবসো প্রদোনকো ী  সাবে আপনার সাম্প্রকতি ভ্রমবণর সম্পবিি অেকেত িরুন। 


