COVID-19 সম্পর্কিত তথ্য - কররোনভোইরোস ১ ৯
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া বসওবিড -19-এ প্রয াজ্য মহামারীটির অিস্থ্া আনু ষ্ঠাবনকিাযি ঘ াষণা কযরযে এিং বিও বকউযিযক এর প্রচার
আসযে বনয়ন্ত্রযণ রযয়যে, পযরর কযয়ক সপ্তাহ প্রবিশ্রুবি প্রবিযরাযে সমাযোচনামূ েক হওয়ার প্রবিশ্রুবি বিযয়যে; এিং আমাযির
সরকার বিজ্ঞাবনক ও সামাবজ্কিাযি উিয়ই দ্রুি এিং িক্ষিার সাযে সাডা ঘিওয়ার জ্নয প্রযয়াজ্নীয় সকে পিযক্ষপ বনযে।
কর্ভড -19 কী?
COVID-19 হ'ে কযরানিাইরাস পবরিাযরর একটি িাইরাস া গুরুির স্বাস্থ্য সমসযা সৃ বি করযি পাযর, বিযেষি িয়স্ক িা াযির
প্রবিযরাে ক্ষমিা দুিবে হযয় পযডযে িা িারা িী বস্থ্ায়ী অসু স্থ্িায় িুগযে িাযির ঘক্ষযে মারাত্মক স্বাস্থ্য সমসযা ঘিখা বিযি পাযর।
COVID-19 এর লক্ষণগুর্ল কী কী?
এর েক্ষণগুবে ঘমৌসু মী ফ্লু িা সাোরণ সবিব গুবের মযিা। এটি দ্বারা বচবিি করা:
●… হঠাৎ এিং েবিোেী জ্বর;
●… কাবে;
●… ক্লাবি;
●… এিং শ্বাস বনযি অসু বিো হযে।

লক্ষণগুর্ল র্ক সবোর জনয এক রকম?
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বকেু িযবি অসম্পূ ণব হযি পাযর এিং ঘকানও বিযেষ বচবকত্সার প্রযয়াজ্ন োডাই বনরাময় করযি পাযর িা ঘকিে কযয়কটি েক্ষণ
প্রিেবন করযি পাযর।
অনযানয ঘরাগীরা িযো এিং ডায়বরয়ায় িুগযি পাযরন।
েক্ষণগুবে হােকা (সবিব র মযিা) িা আরও িীব্র হযি পাযর (ঘ মন বনউযমাবনয়ায় এিং শ্বাসকি এিং ঘরনাে অসু বিোগুবের সাযে
সম্পবকব ি)। গুরুির ঘক্ষযে, সংক্রমণ মৃ িুযর কারণ হযি পাযর।
সবরের়ে ববর্ি ক্ষর্তগ্রস্থ অঙ্গ বকোনটি?
সাোরণি: নাক, গো এিং ফু সফু স।
এটি র্কভোরব সংক্রমণ হ়ে?
িাইরাস সংক্রমণ হযি পাযর:
●… খন কাবে িা হাাঁবচ হয় িখন ঘকানও সংক্রাবমি িযবির শ্বাস প্রশ্বাযসর ঘফাাঁটাগুবের সাযে সরাসবর ঘ াগায াগ;
●… সংক্রাবমি িযবির সাযে বনষ্ঠ এিং িী বস্থ্ায়ী ঘ াগায াগ;
●… আক্রাি িযবির মু খ, নাক িা ঘচাখ দ্বারা িবহষ্কৃি ঘফাাঁটাগুবে বিযয় হাি, িস্তু িা পৃ যষ্ঠর সাযে অপ্রিযক্ষ ঘ াগায াগ।
কররোনভোইরোস 19 কতর্িন ববেঁ রে থ্োকরত পোরর?
সাোরণিাযি, কযরানািাইরাস 19 িস্তুগুবেযি িী ব সময় ঘিাঁযচ োযক না:
●… শুকযনা িস্তু এিং উপবরিাযগ প্রায় 3 ন্টা;
●… বিজ্া বজ্বনস িা পৃ যষ্ঠর উপর 6 বিন।

আমোর লক্ষণগুর্ল থ্োকরল কী করব?
কানাডার িাইযর ভ্রমযণ বফযর জ্বর, কাবে িা শ্বাসকযির মযিা েক্ষণগুবে ঘিখা ায় এমন বকউযিযকর িাবসন্দাযির 1 877 644
4545 কে করার জ্নয অনু যরাে করা হযে।
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সংক্রাবমি িযবিযির দ্রুি বনণবযয়র জ্নয কুইযিক জ্ু যড বিবনং বক্লবনক স্থ্াপন করা হযয়যে; িযি, ঘকানও বক্লবনযক ঘিখাযনার আযগ
আপনাযক অিেযই 1 877 644 4545 কে করযি হযি।
ডায়াে করা হাসপািাযে কে করার সময় িা পবরিেবন করার সময়, আপবন অিেযই ২০২০ সাযের শুরু ঘেযক অনয ঘকানও ঘিে
ভ্রমণ কযরযেন, অেিা সম্প্রবি ভ্রমণ কযরযেন িা অবিিাবসি িযবিযির সাযে ঘ াগায াগ কযরযেন বকনা িা অিেযই আপনাযক
উযেখ করযি হযি।

ভোইরোসটির বকোনও ভযোকর্সন বো র্ের্কত্সো আরে র্ক?
এই মু হুযিব র জ্নয, ঘসখাযন িযাকবসন িা বচবকত্সা ঘনই, িযি উপসগবগুবে প্রেবমি করার জ্নয বচবকত্সা সরিরাহ করা ঘ যি পাযর।
ঘিবেরিাগ সংক্রাবমি িযবিরা বনযজ্রাই স্বািাবিকিাযি সু স্থ্ হন।
িাইরাস ঘেযক বনযজ্যক রক্ষা করার সযিবাত্তম উপায় হ'ে বনম্নবেবখি প্রবিযরাযের বনয়মগুবে অনু সরণ করা:

আর্ম কীভোরব এই ভোইরোস দ্বোরো সংক্রোর্মত হও়েো বরোধ কররত পোর্র?
এগুবে সকযের জ্নয প্রস্তাবিি স্বাস্থ্যকর পিযক্ষপ:
ন ন সািান এিং কমপযক্ষ 20 ঘসযকযের জ্নয হােকা গরম জ্ে বিযয় আপনার হাি ন ন ঘোয়া; আপনার বি সািান এিং
জ্যের অযাযেস না োযক িযি অযােযকাহে-বিবত্তক জ্ীিাণু নােক িযিহার করুন;
আপনার কাবে িা হাাঁবচর সময় হাইবজ্যনর বনয়মগুবে েক্ষয করুন;
আপবন খন কাবে িা হাাঁবচ কযরন িখন ঘফাাঁটাগুবের প্রসারণ হ্রাস করার জ্নয আপনার িাহু বিযয় আপনার মু খ এিং নাকটি আিরণ
রাখু ন;
আপবন বি ঘকানও কাগযজ্র টিসু য িযিহার কযরন িযি পাযরন িযি িা ঘফযে বিন এিং িারপযর আপনার হাি েু যয় ঘফেু ন;
বিযিে ঘেযক প্রিযািিব যনর 14 বিযনর মযেয হাসপািাযে িা িী বযময়ািী যের আিাযস াওয়া িযবিযির এডাযনা িা বি আপবন
বনযজ্ অসু স্থ্ োযকন; কাউযক অবিিািন জ্ানাযি সরাসবর োরীবরক ঘ াগায াগ ঘ মন: হাি কাাঁপাযনা িা চুম্বন এবডযয় চেু ন।
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মবিয়াে আঞ্চবেক জ্নস্বাস্থ্য বিিাগ বনবিি কযর ঘ বসওবিড -১৯ এর বিবনংযয়র অযাযেস সমস্ত ঘোযকর জ্নয উন্মু ি, িাযির
অবিিাসযনর অিস্থ্া বনবিবযেযষ, ঘমবডযকে কিাযরযজ্র সাযে িা োডাই। অযাপযয়ন্টযমযন্টর সাযে িা োডাই বিবনং বক্লবনকগুবে
আপনার পবরযষিাযি রযয়যে। আরও িযেযর জ্নয িয়া কযর সরকারী সাইটগুবেযি ান িা বনম্নবেবখি নম্বযর কে করুন: 1877-644-4545।
িরকারী সংস্থ্ান:
COVID-19 সাোরণ িেয ঘফান োইন, ঘসামিার ঘেযক শুক্রিার, সকাে 8:00 টা ঘেযক 6:00 বপএম :
1 877 644 4545
কোনোডো সরকোর COVID 19: 1 833 784 4397 সম্পযকব িেয ঘফান োইন
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
ডোব্লুএইেএও ওর়েবসোইট: https://www.Wo.int/fr/emersncy/Liveases/novel-coronavirus-2019
র্কউর্বক

সরকোর

ওর়েবসোইট:

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/#c46333
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