
কর োনো ভোই োস (ককোভভড-১৯)

প্রবীণ বযক্তিদের জন্য পরামর্ শ
ককোভভড-১৯ একটি গুরুত ক োগ যোরত আক্রোন্ত হরে আপভন অতযন্ত অসুস্থ হরে পড়রত পোর ন, 

ভিরেষত আপনো যভি উচ্চ  ক্তচোপ, ডোেোরিটিস এিং হৃির োরগ মরতো অনয ক োগ থোরক।

কীভাদব ছড়ায়

হো াঁভচ কোভে সমে ভনগ গত সূক্ষ্ম জেীে কণো (ড্রপরেি) মোধ্যরম একজরন কথরক

অনযজরন মরধ্য ছড়োে। ভোই োস কযভোরি ছড়োরত পোর :

নন্দজদক এবং অন্যদের সুরনিত রাখুন্

ড্রপরেি কয জোেগোে পরড়রছ কসই জোেগো

স্পে গক ো পর আপনো কচোখ, নোক এিং

মুখ স্পে গক রে।

ভোই োরস আক্রোন্ত িযক্তক্ত সোরথ হোত

কমেোরে এিং কসই হোরত আপনো 

কচোখ, নোক িো মুখ স্পে গক রে।

কমপরে ২০ কসরকন্ড িো তো কিভে সমে ধ্র 

সোিোন এিং পোভন ভিরে আপনো হোত ধ্ুরে ভনন। যভি

সোিোন ও পোভন নো পোওেো যোে তরি অযোেরকোহেযুক্ত

হযোন্ড সযোভনিোইজো িযিহো করুন।

িোভড়রত থোকুন, যোরত অনয

মোনুষরি কথরক যতিো সম্ভি িরূ 

থোকো যোে। যভি আপনোরক িোইর 

কযরত হে, তরি ভভড় এভড়রে চেুন

এিং কোভে িো হো াঁভচ ভিরে এমন

মোনুষরি কথরক অন্তত িুই ভমিো 

িরূ থোকুন।

আপনো যভি জ্ব , কোভে িো শ্বোসকষ্ট হে

তোহরে িোভড়রত অনযরি সংস্পরে গআসরিন

নো, আেোিোভোরি থোকরিন। ওষুধ্পত্র িো খোিো 

কপ ৌঁরছ কিেো, িো জোমোকোপড় পড়ো মরতো

অতযন্ত জরুভ কোরজ সহোেতো প্ররেোজন নো

হরে পভ িো , িনু্ধিোন্ধি িো কসিোিোনকো ীরি 

িোভড়রত আসরত িো ণ করুন।

আর ো প োমরে গ জনয কিখুন
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আপনো কচোখ, নোক এিং মুখ স্পে গ

ক রিন নো।

হো াঁভচ িো কোভে কিওেো সমে অিেযই টিসুয

ভিরে (টিসুয নো থোকরে জোমো হোতো ভিরে) 
নোক মুখ কেরক কনরিন। িযিহৃত টিসুয

ডোস্টভিরন কেেরিন।

আপনো অনয ককোনও অসুস্থতো িো

ক োগ থোকরে তো ডোক্তোর  প োমে গ

অনুসোর ওষুধ্পত্র চোভেরে যোরিন।

কসই ওষুধ্পত্র পয গোপ্ত পভ মোরণ

ভনরজ কোরছ মজতু  োখুন।

যভি অসুস্থ কিোধ্ কর ন তোহরে ভচভকৎসো

সহোেতো ভনন। আরগ কথরক কজরন  োখুন কয

আপনো ভনকিতম হোসপোতোরে ককোভভড-১৯

ক োগীরি ভভতগ কনওেো হরে ভকনো িো কিস্ট িো

ভচভকৎসো জনয আপনোরক ভক ক রত হরি।

শ্বোরস সোরথ ড্রপরেি কিরহ

প্ররিে ক রে


