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িতব ী ব েদর জন  এবং প  থেক COVID-19 তথ  
 
COVID-19 কী? 

 এ ট এক ট নতন অসু তা যা সারা িবে  

ছিড়েয় পড়েছ। 

 এ টর উপনাম হেলা কেরােনাভাইরাস।   
 

 আপিন িকভােব সং িমত হন? 

 COVID-19-এ সং িমত একজন ব  

িনেজর জীবাণুর মাধ েম আপনােক 

সং িমত কের।  

 যখন তারা কােশন অথবা হােঁচন তােদর 

জীবাণু বাতােস, আপনার মেধ  এবং অন ান  

ব র ওপর চেল আেস।   

 আপনার মুখ, নাক এবং আপনার চােখর 
মাধ েম জীবাণু আপনার শরীেরর মেধ  

েবশ কের।  
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আপনার মেধ  এ ট েবশ করেল িক হেব? 

 

 

 

যিদ আপনার এ িল হয় তাহেল এ টর অথ 

এই নয় য আপনার মেধ  কেরানাভাইরাস 

আেছ। অেনক লােকেদর র অথবা কািশ 

হয়। আপনার সাধারণ কািশ অথবা ফ্লু হেত 

পাের। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.4° বা তার েথেক 
েবশী jর িনঃ াস িনেত ক  

কািশ 
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আিম অসু  হেল আমার কখন িচিকৎসকেক কল করা উিচত?  

● আপিন দেশর বাইের িগেয় থাকেল কল 

ক ন।  

● আপিন ভাইরােস সং িমত কারo 

সং েশ এেস থাকেল কল ক ন।  

● যিদ আপিন এমন কানও জায়গায় িগেয় 

থােকন যখােন COVID-19 সং িমত 

ব েদর িচিকৎসা করা হেয়েছ তাহেল 

কল ক ন। 

     আপনার ডা ারেক কল ক ন, অিফেস যােবন না।  
 

   আপিন কত অসু  হেত পােরন? 

● বিশরভাগ লােকরা বিশ অসু  হয় না।            

এ ট সিদ অথবা ফ্লু হওয়ার মেতা। 

● িকছ বয়  লােকরা এবং িতব ী 

ব রা তরভােব অসু  হেত 

পােরন। সবেশেষ তােদর হাসপাতােল 

ভিত হওয়ার েয়াজন হেত পাের। 
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আিম িকভােব সু  থাকেত পাির অথবা সং মণ-মু  থাকেত পাির? 

  আপন◌ার হাত ধুেয় িনন।  

● চর পিরমােণ সাবান এবং জল ব বহার 

ক ন।  

● অ ত 20 সেকে র জন  ধুেয় িনন। 

সাহােয র জন  20 পয  নুন।  

●  শৗচালয় ব বহার করার পর অথবা 

সবসাধারেণ থাকার পর হাত ধুেয় িনন 

 (েযমন কানও াের যাওয়া)। 

 

● যিদ সাবান এবং জল না থােক তাহেল হ া  

স ািনটাইজার ব বহার ক ন। জেন রাখুন য 

সাবান এবং জল িদেয় হাত ধায়াই ভাল। 

 

 

 

আপনার কনুইেয় কাশেল অথবা হাচঁেল এ ট 

বাতােস এবং আপনার হােতর ওপর জীবাণুর 

িব ার িতেরাধ কের।  

 

    

 

 

আপনার কনুiেয় কা ন aথবা হাঁচুন। 
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আপনার মুখ শ করেবন না 

 আপনার চাখ ঘষেবন না। 

 আপনার মুখ শ করেবন না। 

 আপনার নাক শ করেবন না। 

মেন রাখেবন, এভােবই জীবাণু আপনার শরীের 

েবশ কের।  

  

যিদ আপনােক িনেজর মুখ শ করেত হয় 

তাহেল এক ট টসু  ব বহার ক ন অথবা 

শাওয়াের শ ক ন। 

 

 

   আপনার হাত ব  রাখার য়াস ক ন:  

● আপনার হাটঁেত টাকা িদন। 

● এক ট পন ি ক ক ন। 

● িফ জট নার ব বহার ক ন। 

● হ া  স ািনটাইজার ব বহার ক ন। 

● aনয্মনsভােব িহিজিবিজ কাটুন। 

● এক ট স বল টপুন। 

● আপনার িডভাইেস গম খলুন। 
   
    

 



 

Green Mountain Self-Advocates www.gmsavt.org                                  6 
 

আিম অসু  হেল আমার ক◌ী করা উিচৎ? 

আপনার ডা ারেক কল ক ন। হাসপাতােল অথবা জ রী পিরচযায় 

যােবন না। 

 

আপনার শরীর আরও খারাপ হেল আপনার ডা ারেক কল ক ন। যিদ 

আপনার িনঃ াস িনেত অসুিবধা হয় তাহেল আবার কল ক ন। আপনার 

ডা ােরর পরামশ মেন চলুন। 

 

   আমার কম  অসু  হেল আমার কী করা উিচৎ? 

● যিদ ডা ার বেল য আপিন অসু  তাহেল 

বািড়েতই থাকুন। কােজ যােবন না। এক ট 

কম  সদেস র সু  হওয়া পয  বািড়েতই 

থাকা উিচৎ। 

● আপনার টমেক জানান। আপনার কস 

ম ােনজারেক জানান। 

    

বািড়েতই 
থাকুন 

টসু  ব বহার 
ক ন, তার পর 

স িল ফেল 
িদন 

অন ান েদর 
সং েশ আসা 

এড়ান  

ব  এবং পৃ  
পির ার ক ন 
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য ব র সে  আিম বসবাস কির স অসু  হেল আমার কী করা 

উিচৎ? 

আপনার বািড়েত বসবাসকারী একজন ব র কেরানাভাইরাস 

সং মণ হেত পাের অথবা তােদর শরীের জীবাণু আেছ বেল মেন 

করেত পােরন।  

 অসু  ব  থেক অ ত 6 ফুট দেূর থাকুন। 

 অসু  ব  য পৃ  অথবা খাদ  শ কেরেছ 

স িল শ করেবন না। 

 আপনার হাত ভালভােব ধুেত থাকুন। 

 আপনার কস ম ােনজারেক কল 

ক ন। আপিন কেয়ক িদেনর জন  অন  কাথাও 

থাকেত পােরন। 

 

  আিম িকভােব আমার ব ু েদরেক অিভবাদন জানাব? 

● হাত মলােবন না। আিল ন করেবন না। 

মু  সংঘাত করেবন না।   

●  মুচিক হাসুন, কনুই সংঘাত ক ন, ট ট 

ক ন, কল ক ন, মেসজ ক ন 
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এই িদন িলেত কাথায় যেত পাির? 

    বড় জনসমাগম থেক দেূর থাকুন। 

● মিুভ িথেয়টার অথবা মল-এ যােবন না। 

● জন পিরবহন ব বহার করা এিড়েয় চলুন। 

● িদেনর বলায় িভড় না থাকার সময় মুিদখানা 

দাকােন যােবন। 

                          কারo সে  খাদ  অথবা পানীয়  

                          ভাগ কের খােবন না।  

 

   এই সব কাজ করা কন পূণ? 

● আপিন িক চান আপনার িপতামহ-

িপতামহী অসু  হাক, চান না তা? 

● অ মতা সহ কেয়কজন ব  

কৃতভােব সহেজই অসু  হেয় যায়। যিদ 

আপনার কারেণ আপনার ব ু  অথবা 

পিরবােরর সদস  অসু  হেয় যায় তাহেল 

আপিন অত  খারাপ অনুভব করেত 

পােরন। 

  

এমন কানও শট নওয়া যেত পাের যার ফেল আিম অসু  হব 

না? 

না। কেরানাভাইরাস িতেরাধ করার জন  কানও 

শট অথবা টকা নই। 
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   এর িক কানও ওষুধ আেছ? 

● COVID-19-এর জন  কানও ওষুধ নই।  

● আপনার সিদ অথবা ফ্লু হেল য ওষুধ খেয় 

থােকন তা খেয় িনন।  

● চর পিরমােণ জল খান। যেথ  িব াম িনন। 

আমার ব ু রা ভয়ভীত হেল অথবা খুব ঘাবেড় 

গেল আমার তােদর ক◌ী বলা উিচৎ?  

 

● আপনার িব  কারo সে  কথা বলুন। 

● ক◌ী করেত হেব তার ওপর ধারণার জন  

আপিন এই পু কা ট তােদরেক দখােত 

পােরন। 

 

আমার এক ট চাকির আেছ। আিম আমার কােজ যেত পারব না 

বেল িচি ত। 

● যিদ আপিন অসু  হন তাহেল আপনােক 

বািড়েতই থাকেত হেব। 

● অেথর চেয় া  জ রী। 

● আপনার বস- ক বলুন য আপিন সু  

অনুভব করেছন না।  

● যিদ আপিন অেথর ব াপাের িচি ত থােকন 

আপনার পিরবার, ব ু  অথবা টেমর সােথ 

কথা বলুন।  
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 আপনােক বািড়েত থাকেত হেল এক ট যাজনা তির ক ন।  

 আপনার প  থেক ক কনাকাটার 

জন  যেত পাের?   

 আপনার স েক জানার জন  ক কল 

করেত পাের? 

 যিদ আপনার কম  অসু  বেল জানায় 

তাহেল ক◌ী করেবন? 

 আপিন আপনার ডা ােরর ফান ন র 

জােনন বেল িন ত হন। 

আপনার িচ া এবং উে গ স েক আপনার -ওকালিত গা , 

ব ু  অথবা সহেযাগী কম েদর সােথ কথা বলুন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

যিদ আপিন কেরানাভাইাস সং িমত একজন 

ব র কােছ িগেয় থােকন তাহেল আপনােক 

বািড়েত থাকার অনুেরাধ করা হেত পাের। 

একজন ব র শরীের কেরানভাইাস থাকেত 

পাের এবং িতিন কানও অসু তা নাও অনুভব 

করেত পােরন। অসু  হওয়ার জন  কেয়ক িদন 

সময় লােগ। এই ভাইরাস খুব সহেজ ছড়ায়। 

আপিন তা অন  কাউেক সং িমত করেত 

ই ক নন। 
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এই পু কা ট তির করার উে েশ  িনেদশনা এবং সহেযািগতা 

pদােনর জন  ভাম  unয়ন pিতবnী কাউ লেক (Vermont 

Developmental Disabilities Council) ধন বাদ জানাই। এই 

কাশনা টেক আংিশকভােগ বৗ ক এবং উ য়নশীল pিতবnী 

শাশেনর (Administration on Intellectual and Developmental 

Disabilities) কিমউিন ট িনবােসর শাসন (Administration for 

Community Living), U.S. মানব এবং া  পিরেষবা িবভাগ (U.S. Department of 

Health and Human Services) eর মেধয্ eকিট সহেযািগতামলূক চুিk dারা সমিথর্ত। 

সরকাির পৃ েপাষকতার অধীেন কে র দািয় হণকারী অুদানpাp দর তােদর 

আিব ার এবং উপসংহার স েক মু ভােব জানােনার জন  উৎসািহত করা হে । 

aতeব, দিৃ ভি  বা মতামত িল েবৗিdক eবং unয়নশীল pিতবnী pশাসেনর 

(Administration on Intellectual and Developmental Disabilities) সরকারী 

নীিতেক আবিশয্কভােব pিতিনিধt কের না। 

 -ওকালিত স দ এবং যু গত সহায়তা ক  (Self-Advocacy Resource 

and Technical Assistance Center, SARTAC) ৈবিচt এবং নতৃ  বৃিdর ে  -

ওকালিত সংsা ক সমথন করার মাধ েম s-oকালিত আে ালনেক সুদৃঢ় করেত 

ই ক। এই িরেসাস ক ট s-uিকলগণ kমতািয়ত হেয় uেঠেছন (Self Advocates 

Becoming Empowered, SABE)-eর এক ট ক । SARTAC 

https://selfadvocacyinfo.org/ হেলা জাতীয় ে র উ য়নশীল অ মতা ক , 

কিমuিনিট িনবােসর শাশন (Administration For Community Living)- বৗ ক এবং 

উ য়নশীল অ মতার শাসন (Administration on Intellectual and Developmental 

Disabilities, AIDD) ারা তহিবল- া ।  


