ক োভিড-১৯ এর প্রোদুিভোব োলীন সময়ে ময়নো-সোমোভি এবং মোনভস স্বোয়যের
ভবয়বচ্ে ভবষেসমূহ
প্রথম সংস্করণ
৩১.০৩.২০২০

ক োভিড-১৯ এর প্রোদুিভোব োলীন সময়ে ময়নো-সোমোভি এবং মোনভস স্বাস্থ্যের ভবয়বচ্ে ভবষেসমূহ

সোধোরণ মোনুয়ষর িন্য বোর্ভো
১. ক োভিড -১৯ সয়েহিোিন, আক্রোন্ত বো ক্ষভর্গ্রযয়ের প্রভর্ সহোনুভূভর্শীল হউন। ক োভিড -১৯ এ আক্রোন্ত ক উ ক োন অপরোধ
য়রন ভন র্োই র্োয়ের প্রভর্ আমোয়ের সমথ ভন, সহোনুভূভর্ এবং সহমভমভর্ো থো ো উভচ্র্।
২. এই করোয়ে আক্রোন্ত ব্যভিয়ের " ক োভিড -১৯ ক স", "আক্রোন্ত" " ক োভিড -১৯ পভরবোর" বো “অসুয" ভহসোয়ব উয়েখ রো যোয়ব নো।
র্োরো হয়লো " ক োভিড -১৯ আয়ে এমন ব্যভি ", " ক োভিড -১৯ এর িন্য যোয়ের ভচ্ভ ৎসো রো হয়ে ", বো " ক োভিড -১৯ কথয়
কসয়র উঠয়ে এমন ব্যভি "। ক োভিড -১৯ কথয় কসয়র ওঠোর পয়র র্োয়ের িীবন , িীভব ো, এবং পভরবোর -পভরিয়নর সোয়থ
কযোেোয়যোে স্বোিোভব ভনেয়মই চ্লয়ব।
ভ সংবোে যভে আপনোয় উয়েে বো হর্োশোগ্রস্ত য়র র্য়ব র্ো কেখো, পডো বো কশোনো ভময়ে ভেন বো ভবরর্
৩. ক োভিড -১৯ সম্পভ র্
থোকুন; ক বলমোত্র ভবশ্বোসয়যোগ্য সূত্র কথয় র্থ্য িোনুন কযন র্ো ভেয়ে আপভন সঠি এবং প্রয়েোিনীে পেয়ক্ষপ ভনয়র্ পোয়রন।
৪. ভনয়ি সোবধোন হউন এবং অন্যয়

সহোযর্ো রুন।

ুঁ কবর রুন আর কশেোর ক্রুন কযমনঃ যোরো ক োভিড -১৯ কথয় কসয়র উয়ঠয়েন বো
৫. ইভর্বোচ্ এবং আশো িোেোভনেো েল্পগুভল খয়ি
ক উ ভপ্রেিনয় ীিোয়ব সহোের্ো ভেয়েয়েন কসই সব ইভর্বোচ্ অভিজ্ঞর্ো কশেোর রুন।
৬. আপনোর ভমউভনটিয়র্ ক োভিড -১৯ এ আক্রোন্ত ব্যোভিয় সোহোয্য োরী, এবং স্বোযেয়সবো মীয়ের সম্মোন রুন, বোহবো ভেন র্োয়ের
অনুপ্রোভনর্ রুন।
স্বোযেয়সবো মীয়ের িন্য বোর্ভো
৭. এ সমে মোনভস চ্োপ কবোধ রো স্বোিোভব । ক োভিড -১৯ এর োরয়ন মোনভস চ্োপ বো কেয়স আপভন দুব ভল হয়ে পয়রয়েন বো
োি রয়র্ পোরয়বন নো এমন পভরভযভর্ কযন নো হে। এ সমে শোরীভর স্বোয়যের ময়র্োই মোনভস স্বোযে এবং ময়নো সোমোভি
ভবষেগুয়লোর যত্ন কনেো সমোনিোয়ব গুরুত্বপূণ ভ।
৮. এই সময ভনয়ির যত্ন ভনন কযমনঃ োয়ির কশয়ষ পয ভোপ্ত ভবশ্রোম কনেো, পয ভোপ্ত এবং স্বোযে র খোবোর খোওেো, হোল্কো ব্যোেোম রো এবং
পভরবোর এবং বন্ধুবোন্ধয়বর সোয়থ কযোেোয়যোে রক্ষো য়র চ্লুন। মোভনয়ে কনেোর ক্ষভর্ র পদ্ধভর্ কযমন র্োমো , অেোলয় োহল বো অন্যোন্য
ড্রোে ব্যবহোর এভডয়য চ্লুন।
৯. দুঃখিন িোয়ব ক োভিড -১৯ সংক্রোন্ত সোমোভি অপব্যখোর োরয়ণ ভ ছু স্বোযেয়সবো মী র্োয়ের পভরবোর বো ভমউভনটি র্তভ
ভবরুপ আচ্রন এর সম্মুখীন হয়র্ পোয়র। এটি চ্েোয়লভজং অবযোয় আয়রো িটিল য়র তুলয়র্ পোয়র। যভে সম্ভব হে, ভবভিন্ন ভডভিটোল
পদ্ধভর্র মোধ্যয়ম ভপ্রেিয়নর সোয়থ ভনেভমর্ কযোেোয়যোে রক্ষো য়র যোয়বন। মন-সোমোভি সহোের্োর িন্য আপনোর সহ মী, ম্যোয়নিোর
বো অন্যোন্য সহ মীর োয়ে যোন, পোয়শ বয়স অভিজ্ঞর্ো কশেোর রুন, হোসুন-আপনোর সহ মী আপনোর ময়র্োই অভিজ্ঞর্োর সম্মুখীন
হয়র্ পোয়র।
১০. মোনভস প্রভর্বন্ধীয়ের সোয়থ বোর্ভো কশেোর রোর িন্য র্োয়ের িন্য কবোধেম্য পন্থো /ভডিোইস ব্যবহোর রুন।
১১. ক োভিড -১৯ েোরো আক্রোন্ত ব্যভিয়ের ক োথোে খন ীিোয়ব সহোযর্ো প্রেোন রয়বন এবং ীিোয়ব কসবো সমূহ র্োয়ের োয়ে
সহি লিে রয়বন র্ো কিয়ন ভনন এবং আক্রোন্ত ব্যভিয়ের কসস ল যোয়নর সোয়থ সংয়যোে ঘটিয়ে ভেন। যোয়ের মোনভস এবং

ময়নোসোমোভি সহোের্ো ের োর র্োয়ের ক এই সহোের্ো কেওেো ভবয়শষিোয়ব প্রয়েোিন । ময়ন রোখয়বন ক োভিড -১৯ সংক্রোন্ত
সোমোভি অপব্যখোর োরয়ন সোধোরন মোনুয়ষর ময়ধ্য সহোের্ো চ্োইয়র্ সয়কোচ্ তর্রী হয়র্ পোয়র। র্োয়র্ শুধু ভচ্ভ ৎসোই নো ন্টোক্ট
কেভসং, ক োেোয়রনটোইন , সয়েহিোিন ক োভিড -১৯ ভিভনং সবই বাঁধোগ্রস্ত হয়ব।
কহলথ ফ্েোভসভলটিয়র্ টিম ভলডোর বো ম্যোয়নিোরয়ের িন্য বোর্ভো
১২. এই করসপন্স চ্লো োলীন সমে সমস্ত মীয়ের েীঘ ভযোযী মোনভস চ্োপ এবং দুব ভল মোনভস অবযো কথয় সুরভক্ষর্ রোখোর অথ ভ
র্োয়েরয় র্োয়ের উপর অভপভর্ েোভেত্ব পোলয়নর িন্য আরও সক্ষম ও চ্োঙ্গো রোখো।
১৩. সঠি এবং হোলনোেোে র্থ্য ভনরভবভেন্ন কযোেোয়যোে এর মোধ্যয়ম স ল মীয় সরবরোহ রো হয়ে র্ো ভনভির্ রুন
১৪. মীরো কযন প্রয়েোিয়ন কয ক োন মোনভস স্বোযে এবং ময়নো-সোমোভি সেোহর্ো কসবো গ্রহণ রয়র্ পোয়র কস সম্পয় ভ সয়চ্র্ন
রুন এবং কসই কসবোসমূহয় সহিলিে রুন।
১৫. নোস ভ, অেোম্বুয়লন্স ড্রোইিোর, কস্বেোয়সব , ক স শনোি োরী, ভশক্ষ এবং ভমউভনটি কনর্তবৃে, ক োযোরোন্টোইন সোইটগুভলর মীবৃে
ও সংভিষ্ট স লয় সোইয় োলভি োল ফ্োর্স্ভ এইড ভবষয়ে ওভরয়েয়ন্টশন প্রেোন রুন।
১৬. িরুভর বো সোধোরণ স্বোযেয়সবোয় য়ের ময়ধ্য িরুভর মোনভস স্বোযে এবং ভনউয়রোয়লোভি েোল সমস্যো কযমন কডভলভরেোম,
সোইয় োভসস, ভসভিেোর এনিোইটি, বো ভডয়প্রশন) এর ভচ্ভ ৎসোর ব্যবযো রুন।
১৭. স্বোযেয়সবোর সমস্ত স্তয়র প্রয়যোিনীয, কিয়নভর সোইয় োেভপ ওষুয়ধর প্রোপ্যর্ো ভনভির্ রুন।
বোচ্চোয়ের যয়ত্ন ভনয়েোভির্ ব্যোভিয়ের িন্য বোর্ভো
ুঁ
১৮. ভশশুয়ের িয এবং দুঃয়খর ময়র্ো অনুভূভর্ প্র োয়শর ইভর্বোচ্ উপোযগুভল খিয়র্
সহোযর্ো রুন।
১৯. যভে ভনরোপে ময়ন হে র্য়ব ভশশুয়েরয় র্োয়ের বোবো-মো এবং পভরবোয়রর সোয়থ রোখন এবং যথোসম্ভব ভশশু এবং র্োর
যত্নেোন োরীয় পৃথ রো কথয় ভবরর্ থোকুন।
যভে ক োয়নো ভশশুয় র্োর প্রোথভম যত্নেোন োরী কথয় আলোেো রোর ের োর হে র্য়ব অবশ্যই এটো লক্ষে রোখয়র্ হয়ব কযন , কযিোয়ব
ভশশুটির ভব ল্প যত্ন কেেো হয়ে র্ো কযন যথোযথ হে এবং এ িন প্রভশভক্ষর্ সমোি মী বো সমমোয়নর ক উ কযন ভশশুয় ফ্য়লো-আপ
য়র। এেোড়ো, পভরবোর কথয় ভবয়েয়ের সময োয়ল কযন ভপর্োমোর্ো এবং যত্নশীলয়ের সোয়থ ভনরভবভেন্ন কযোেোয়যোে বিোয থোয় র্ো
ভনভির্ রুন। কযমন দুবোর-তেভন ভনধ ভোভরর্ কটভলয়ফ্োন বো ভিভডও ল বো অন্যোন্য বযস-উপযুি কযোেোয়যোে (উেোঃ কসোশ্যোল
ভমভডযো)।
২০. যর্টো সম্ভব তেনভেন িীবয়ন অিেস্ত রুটিনগুভল বিোয রোখন বো র্োর প্রয়েোিন ও সুভবধো মোথোে করয়খ নতুন রুটিন তর্ভর রুন,
ভবয়শষর্ বোচ্চোয়ের যভে বোভডয়র্ই থো য়র্ হে।
ুঁ এবং চ্োভহেোপূণ ভ হে। আপনোর সন্তোনয়ের
২১. মোনভস চ্োপ ও সং য়টর সময়য সোধোরণর্ ভশশুরো বোবো-মোয়ের আরও সংস্পশভ খয়ি
ক োভিড -১৯ ভবষয়ে স্বে এবং বযস-উপ কযোেী ধোরনো ভেন।
বেস্ক ব্যোভি, এ োভধ করোয়ে আক্রোন্ত ব্যভি এবং র্োয়ের যত্নেোন োরীয়ের িন্য বোর্ভো
২২. বেস্করো ভবয়শষ য়র যোরো আইয়সোয়লশয়ন আয়ে এবং েভনটিি ক্ষে/ভডয়মনভশেো আয়ে র্োরো মহোমোভর বো ক োেোয়রভন্টন সময়ে
কবভশ উভেগ্ন, রোেী, চ্োপ, উৎভ ণ্ঠর্ এবং উেোস হয়ে কযয়র্ পোয়র। অনোনুষ্ঠোভন কনটওযো ভ (পভরবোর) এবং স্বোযেয়পশোিীবীয়ের
মোধ্যয়ম র্োয়ের ব্যবহোভর এবং মোনভস সহোযর্ো প্রেোন রুন।

২৩. ী ঘটয়র্ চ্য়লয়ে কস সম্পয় ভ সোধোরণ র্থ্য কশেোর রুন এবং ীিোয়ব সংক্রময়ণর ঝভুঁ হ্রোস রো যোে কস সম্পয় ভ পভরষ্কোর
র্থ্য ভেন যোয়র্ বযস্ক ব্যভিরো ( েভনটিি ইয়ম্পেোরয়মন্ট েোডো/সহ ) বুঝয়র্ পোয়রন।
২৪. যভে এ বো এ োভধ করোে আয়ে কথয় ই কথয় থোয় র্য়ব বর্ভমোয়ন কয ঔষধ ব্যবহোর রয়েন র্ো সহিলিে এবং প্রয়েোিনীে
মজুে রয়েয়ে ভ নো র্ো ভনভির্ হয়য ভনন।প্রয়যোিয়ন সহোযর্ো প্রেোয়নর িন্য আপনোর সোমোভি কযোেোয়যোেগুভল সভক্রয রুন।
২৫. প্রস্তুর্ থোকুন এবং আয়ে কথয় কিয়ন ভনন প্রয়যোিয়ন ক োথোয এবং ীিোয়ব প্রয়েোিনীে সহোযর্ো পোয়বন, কযমন ট্যোভি ডো ো,
খোবোর সরবরোহ এবং ভচ্ভ ত্সো র িন্য অনুয়রোধ। আপনোর োয়ে আপনোর ভনযভমর্ ওষুধয়ের দুই সপ্তোয়হর মজুে ভনভির্ রুন ।
২৬. ক োেোয়রন্টোইন বো আইয়সোয়লশয়নর সমে বোভডয়র্ রয়র্ পোয়রন এমন সোধোরণ ব্যেোম ভশখন যোয়র্ আপভন সুয ও মভক্ষম
থো য়র্ পোয়রন এবং এ য়ঘয়যভম মোয়র্ পোয়রন।
২৭. যথোসম্ভব ভনযভমর্ রুটিন এবং সমযসূচ্ী বিোে রোখন বো নতুন পভরয়বশ পভরভযভর্ অনুযোেী রুটিন তর্ভর রুন।
আইয়সোয়লশয়ন থো ো ব্যোভিয়ের িন্য বোর্ভো
২৮. আপনোর সোমোভি কনটওযো ভগুভল বিোয রোখন।
২৯. কেয়সর সময আপনোর ভনয়ির প্রয়যোিন এবং অনুভূভর্র প্রভর্ ময়নোয়যোে ভেন। স্বোযে র ও আনেেোে োিগুভল যো আপভন
উপয়িোে য়রন র্োয়র্ ভনয়িয় ব্যস্ত রোখন এবং আরোম রুন। ভনযভমর্ অনুশীলন রুন, ভনযভমর্ ঘুয়মর রুটিন রোখন এবং স্বোযে র
খোবোর খোন।
৩০. মহোমোরী সম্পয় ভ সঠি এবং হোলনোেোে খবয়রর এ টি ভবশ্বস্ত র্থ্য সুয়ত্রর সোয়থ অভবরোম ভনয়িয় সম্পৃি রোখন নতুবো ভুল
র্থ্য আপনোয় উভেগ্ন য়র তুলয়র্ পোয়র। WHO ওয়যবসোইয়ট ভেয়নর এ টি ভনভে ভষ্ট সময়য র্থ্য আপয়ডট এবং ব্যবহোভর
ভনয়ে ভভশ ো সন্ধোন রুন এভ সোয়থ ভমথ্যো, গুিব যো আপনোয় অস্বভস্তয়র্ কফ্য়ল র্ো কশোনো বো অনুসরণ রো এভড়য়ে যোন।

