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ক োভিড-১৯: মোঠ পর্যোয়ের  মী,  ভমউভিটি  মী, কেচ্ছোয়েব  এবং  ভমউভিটির 
েভমভি ও েংগঠিগুভির জিয ভ ছু মূি পরোমর্য ও আয়িোচ্য ভবষে  

এই সহায়য়কাটিশে মাঠ পর্যাশয়র কমী, ফেচ্ছাশসবক এবং কয়মউয়িটির সয়ময়ে ও সংগঠিগুয়ির 
জিয েথ্য ফেয়া হশয়শে। এটিশে ফকায়িড-১৯ এর বযাপাশর কীিাশব কয়মউয়িটির সাশথ্ আিাপ 
আশিাচিা গশে েুিশে হশব, কী কী প্রশ্ন য়জজ্ঞাসা করশে হশব এবং োর উপর্ুক্ত উত্তর কী 
হশব ফসই সম্পশকয  য়কেু পরামেয ফেয়া হশয়শে।  

এই ফরাগ সম্পশকয  গুজব এবং িুি েশথ্যর কারশে মািষু য়বভ্রান্ত হশে পাশর এবং অোস্থ্যকর 
আচরে করশে পাশর। মািুষ প্রচার মাধ্যম, বনু্ধবান্ধব, পয়রবার, ফসােযাি য়ময়ডয়া, য়বয়িন্ন সংস্থ্া 
অথ্বা অিযািয সতূ্র ফথ্শক য়বয়িন্ন ধ্রশির েথ্য ফপশয় থ্াশক। এর মশধ্য য়কেু সূশত্রর েথ্য 
পরস্পরয়বশরাধ্ী হশে পাশর। 

মোিুষ  ক োয়িো েমেযোর েম্পয় য  প্রচু্র পভরমোয়ে িথ্য কপয়ি থ্ো য়ি আর কেই িয়থ্যর ময়যয 
কবর্ ভ ছু গুজব এবং িুি িথ্য থ্ো য়ি ভ  ঘটয়ব? 

কেয়েয়ে পভরভিভি ভিেন্ত্রে  রো আরও কবভর্  ঠিি হয়ে ওয়ঠ। কর্মি মোিুষ: 

● সমাধ্াি খুুঁশজ ফপশে সমসযায় পেশে পাশর 
● োশস্থ্যর য়বষশয় ফেয়া পরামেযগুশিা ফমশি চিশে িয় ফপশে পাশরি বা ফসগুশিা 

অয়বশ্বাস করশে পাশরি।  
● পয়রয়স্থ্য়ের য়বশরায়ধ্ো করশে পাশরি এবং ো ফমশি য়িশে অেীকার করশে পাশরি।  
● োস্থ্য ফসবা ফিয়া বা য়চয়কৎসা করাশিা বন্ধ কশর য়েশে পাশরি। 
● কেতয পক্ষ এবং োস্থ্য ফসবা কমীরা ফরাগ প্রয়েশরাধ্ করার উপায় সম্পশকয  এবং অিযািয 

ফর্ সমস্ত জীবি রক্ষাকারী পরামেয য়েশচ্ছি (শর্মি সকশির ফথ্শক য়িশজশক য়বয়চ্ছন্ন 
রাখা বা ফকায়াশরন্টাইি) উশপক্ষা করশে পাশরি।  

● োস্থ্য কমীশের ফথ্শক সাহার্য য়িশে অেীকার করশে পাশরি, প্রায়ই হুময়ক য়েশয় বা 
সয়হংসিাশব। 

● অসুস্থ্ বা অসুস্থ্ বশি মশি হশচ্ছ এমি মািুষশের সাশথ্ েবুযযবহার করশে পাশরি। 
য়চয়কৎসা কেটা কার্যকর ফসই সম্পশকয  সশচেিোর অিাশব ফসশর ওঠা মািুষশের 
সাশথ্ও েবুযযবহার করা হশে পাশর। 

এশক্ষশত্র মাঠ পর্যাশয়র কমী, ফেচ্ছাশসবী এবং কয়মউয়িটির সয়ময়ে ও সংগঠিগুয়ি এমি একটি 
অবস্থ্াশি রশয়শেি ফর্ োরা সম্প্রোয় ও সম্প্রোশয়র ফিোশের মশধ্য আস্থ্া গশে েুিশে পাশরি। 
আপিাশের মািুশষর কথ্া শুিশে হশব এবং োশের সব প্রশ্ন, িয়িীয়ে এবং িুি েশথ্যর জবাশব 
র্ে দ্রুে সম্ভব স্পষ্ট, েরকায়র এবং সঠিক েথ্য য়েশে হশব। এমি করা হশি মািুশষর কাশে 
সঠিক েথ্য থ্াকশব র্ার সাহাশর্য োরা ঝুুঁ য়ক কমাশে এবং ফকায়িড-১৯ েোশিা ফরাধ্ করশে 
পারশবি, 

এই সহায়য়কার য়বষয়সয়ূচ: 
 
যোপ ১: ভ িোয়ব  ভমউভিটিয়  কর্োগদোি  রোয়বি - কয়মউয়িটির সাশথ্ আিাপ আশিাচিার 
জিয য়কেু সহজ পরামেয।  
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যোপ ২: েঠি  প্রশ্ন ভজজ্ঞোেো  রুি - কয়মউয়িটির সাশথ্ আিাপ আশিাচিার মূি য়িশেযেিা, 
এর মশধ্য রশয়শে কিঙ্ক বা য়বশেেীশের প্রয়ে ঘতো ফরাধ্ করার জিয আশিাচিা।  
যোপ ৩:  ী বিয়বি - কয়মউয়িটিশক ফর্ েথ্যগুশিা জািাশিা অেযন্ত জরুয়র এবং প্রায়েই ফর্ 
প্রশ্নগুয়ি য়জজ্ঞাসা করা হয় ফসগুয়ি আপিার আশিাচিার মূি য়বষয় হশে পাশর।  
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যোপ ১:  ীিোয়ব  ভমউভিটিয়  কর্োগদোি  রোয়বি 
এই য়বিাগটিশে য়কেু েরকায়র পরামেয এবং কয়মউয়িটিশক ফর্ েথ্য জািাশে হশব ো য়িশয় 
আশিাচিা করা হশয়শে। জােীয় কমীশের োশের য়িশজর ফেশের জিয এটিশক উপর্ুক্ত ও 
প্রাসয়িক কশর য়িশে হশব এবং আপ টু ফডট রাখশে হশব।  
 
● আপভি ক , আপভি ক োি েংিো কথ্য়  এয়েয়ছি এবং  ভমউভিটিয়ি আপভি  ী  য়রি 

িো বিুি। এশে এগুয়ি অন্তিুয ক্ত করা ফর্শে পাশর: 

o আমরা ফকায়িড-১৯ এবং োর িক্ষেগুশিা সম্পশকয  মািুষশক সঠিক েথ্য 
জািাশিার কাজ করয়ে। এোোও আমরা মািুষ য়িশজশক এবং োশের সম্প্রোশয়র 
অিয মািুষশের রক্ষা করার জিয কী করশে পাশর ফসটা জািাশে চাই।  

o এটা করার জিয আমাশের েি য়বয়িন্ন উপাশয় সম্প্রোশয়র মািুষশের কাশে েথ্য 
ফপ ুঁশে ফেি ফর্মি ফরয়ডও, এসএমএস বােয া, ফপাস্টার, য়বিশবাডয , সরাসয়র সাক্ষাৎ 
কশর এবং কয়মউয়িটির সিার মাধ্যশম।  

o ভিয়জর পভরচ্ে ভদি এবং েহোিিূুভি কদখোি: আমরা বঝুশে পারয়ে আপিারা 
সবাই এই িেুি ফরাগ সম্পশকয  য়চয়ন্তে। আমরা আজ এশসয়ে র্াশে এই ফরাগটা 
য়ক ফসটা আপিাশের বঝুশে সাহার্য করশে পায়র, আর ফসই সাশথ্ আমরা চাই 
র্াশে আপিারা সকশি ফজশি য়িশে পাশরি ফর্ কীিাশব য়িশজশের এবং অিযশের 
এই ফরাগ ফথ্শক রক্ষা করশে পারশবি। 

● মোিুষ  ী বিয়ছ িো িোয়িোিোয়ব বুয়ে ভিি: আপয়ি কী জাশিি ো সকিশক জািাশিার 
আশগ ফকায়িড-১৯ সম্পশকয  মািুষ কী বিশেি ো প্রথ্শম শুিুি। কয়মউয়িটি এবং োশের 
উশেগগুয়ি আশরা িাশিািাশব ফবাঝার জিয আমাশের েথ্য সংগ্রশহর প্রশয়াজি হশে পাশর, 
র্াশে আমরা োশের চায়হোগুয়ি আরও িাশিািাশব পূরে করার জিয আমাশের কমযকাণ্ড 
এবং েথ্যশক আরও উপর্ুক্ত কশর েুিশে পায়র। োশের সবশচশয় ফবয়ে কী প্রশয়াজি ফসই 
অিুর্ায়ী আমাশের কমযকাণ্ডশক উপর্ুক্ত কশর ফোিা প্রশয়াজি।  

 

ভ্রোন্ত ভবশ্বোে ও গুজব েম্পয় য  চ্োরটি েিয 
1. ভ্রান্ত য়বশ্বাস ও গুজব প্রায়ই েখিই ফেখা র্ায় র্খি মািশুষর কাশে ফরাগ সম্পশকয  পর্যাপ্ত 

পয়রমাশে সঠিক েথ্য থ্াশক িা এবং োর সম্পশকয  র্শথ্ষ্ট ধ্ারো থ্াশক িা। ফকািও ফরাগ 
এবং োর প্রয়েশরাধ্ সম্পশকয  সাংস্কত য়েকিাশব ফকািও বদ্ধমূি য়বশ্বাস থ্াকশিও এটা ঘটশে 
পাশর।  

2. য়বয়িন্ন সূত্র ফথ্শক পরস্পরয়বশরাধ্ী বােয া ফেয়া হশিও ভ্রান্ত য়বশ্বাস ও গুজব েোশে পাশর।  
3. ভ্রান্ত য়বশ্বাস ও গুজব কয়মউয়িটির মশধ্য িয়িীয়ে তেয়র করশে পাশর, র্ার েশি হয়ে 

বযয়ক্ত, পয়রবার এবং পুশরা সম্প্রোয় ফরাগ প্রয়েশরাধ্ ও য়িয়ন্ত্রশের জিয সঠিক আচরেগুয়ি 
করশব িা     

4. এর মাশি হশিা ফকায়িড-১৯ এর সংক্রমে সম্পশকয  জ্ঞাি এবং ধ্ারো বাোশে সঠিক েথ্য 
সরবরাহ করা গুরুত্বপূেয এবং ো ভ্রান্ত য়বশ্বাস বা ভ্রান্ত ধ্ারো েরূ করশে পাশর। 

 
● েয়চ্িিিো বোড়োয়ি ও পদয়েপ ভিয়ি উৎেোহ ভদি: পয়রয়চে েব্দ এবং িাষা বযবহার করুি 

(অযাশক্রায়িম বা সংয়ক্ষপ্ত িাম এবং য়বশেেী িাষার েব্দ বযবহার করশবি িা, র্খি 
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ফসগুয়ি বযবহার করশেই হশব েখি ফসগুয়ির মাশি স্পষ্টিাশব বয়ুঝশয় বিশবি) এবং এমি 
েরকায়র পরামেয য়েি র্া ফিাশকরা কাশজ িাগাশে পারশব। উোহরেেরূপ: 

✔  অিুসরে করা সম্ভব এমি ফকািও য়িশেযে, ফর্মি "আপয়ি অসুস্থ্ হশি য়চয়কৎসার 
জিয xyz হাসপাোশি র্াশবি"   

✔ ফকািও সুঅিযাস ফমশি চিশে বিা ফর্মি "য়িশজশক এবং অিযশের অসুস্থ্ হওয়ার 
হাে ফথ্শক রক্ষা করার জিয আপিাশের হাে ঘি ঘি ফধ্াশবি। "   

✔ োরা োশের বনু্ধ ও পয়রবাশরর মািুষশের ফর্ েথ্যগুশিা জািাশে পাশরি, ফর্মি 
ফকাথ্া ফথ্শক এবং কখি ফসবা য়িশে হশব। ফর্মি "য়চয়কৎসা য়বিামূশিয করা হশব 
এবং ফসটা xyz োস্থ্য ফকশে করাশিা র্াশব।"  

✔ এমি েথ্য জািাি র্া কয়মউয়িটির মশধ্য থ্াকা ভ্রান্ত য়বশ্বাস এবং িুি ধ্ারোগুয়ি 
েরূ কশর, ফর্মি "চীি ফথ্শক আপিার পয়রয়চে ফকউ ফকািও পাশসযি পাঠাশি ফসটা 
ফিয়া য়িরাপে কারে ফকায়িড-১৯ য়জয়িসপশত্রর ওপশর ফবয়েক্ষে ফবুঁশচ থ্াকশে পাশর 
িা। 

 

● মািুষশের আশিাচিায় ফর্াগ য়েশে উৎসাহ য়েি - মূি উশেগ এবং প্রশ্নগুয়ি ফবাঝার জিয 
প্রথ্শম োশের কথ্া শুিুি। মািুষশের য়জজ্ঞাসা করুি ফর্ োরা ইয়েমশধ্য ফকায়িড-১৯ 
সম্পশকয  কী কী জাশিি, কী জািশে চাি এবং কী জািা প্রশয়াজি বশি মশি কশরি। 
োস্থ্য কার্যক্রম পয়রকল্পিা ও সরবরাশহ োশেরশক সায়মি করুি, কারে ফেমি করা হশি 
োশের আপিার এবং আপিার জািাশিা েশথ্যর ওপর য়বশ্বাস বােশব এবং পাোপায়ে ফরাগ 
প্রয়েশরাশধ্র ফক্ষশত্র োশের সয়ক্রয় িূয়মকা ফিয়ার সম্ভাবিা বােশব। 

● পয়রবার, পয়রচর্যাকারী এবং স্থ্ািীয় ফিোসহ কয়মউয়িটিশক কশয়কটি স্পষ্ট এবং সহজ বােয া 
বুয়ঝশয় বিুি। োশের পেশের িাষায় কথ্া বিুি এবং অপয়রয়চে বা ফটকয়িকযাি েব্দ 
বযবহার করা র্থ্াসম্ভব এয়েশয় চিুি। উোহরেেরূপ, "সংক্রমে" এর পয়রবশেয  "েয়েশয় 
পো" বযবহার করুি 

● য়িয়িে হশয় য়িি ফর্ আপিার ফেয়া েথ্য প্রশেযশক বুঝশে ফপশরশেি। মাশঝ মাশঝ প্রশ্ন 
কশর ফেখুি সবাই কেটা বঝুশে ফপশরশেি    

● সম্প্রোশয়র সেসয এবং সম্প্রোশয়র ফিোশের আপিার ফেয়া েথ্য সবাইশক জািাশে 
অিুশরাধ্ করুি। মািুষ সাধ্ারেে োশের ফচিাশোিা, য়বশ্বস্ত এবং শুিাকাঙ্ক্ষী ফিাকশের 
জািাশিা েশথ্য ফবয়ে মশিাশর্াগ ফেি। 

 

 

 
 

ময়ি রোখয়বি: আপয়ি য়কেু িা জািশি সৎিাশব ফখািাখুয়ি ো জািাি এবং 
সম্প্রোশয়র মািুষশের বিুি ফর্ আপয়ি ফসই েথ্য জািার ফচষ্টা করশবি এবং য়েশর এশস 
োশের উত্তর জািাশবি  

• এই ফরাশগর সাশথ্ ফকািও জায়ে বা স্থ্ািশক র্ুক্ত করশবি িা, ফর্মি চীিা িাইরাস 
• ফরাগাক্রান্তশের ফকস বা য়েকার বশি উশেখ করশবি িা। ফসই মািুষশের সম্পশকয  কথ্া 

বিুি র্াশের ফকায়িড-১৯ এর য়চয়কৎসা করা হশয়শে বা করা হশচ্ছ। 

• গুজশবর পুিরাবতয়ত্ত করশবি িা। 

Talk positively about preventive and treatment measures. For most people, they 

can safely recover from this disease. 
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যোপ ২: েঠি  প্রশ্ন ভজজ্ঞোেো  রুি 

মািুশষর উশেগ এবং োশের ফর্ প্রশ্নগুয়ি রশয়শে ফস সম্পশকয  আরও জািুি। ফসই প্রশ্নগুয়ির 
উত্তর য়েি। 

 

মািুষ এবং সম্প্রোশয়র সাশথ্ কশথ্াপকথ্ি শুরু করার জিয কশয়কটি মূি সহায়ক প্রশ্ন 
(অিুবাে করুি এবং স্থ্ািীয় ফপ্রক্ষাপট অিুর্ায়ী উপর্ুক্ত কশর েুিুি)। 

● আপিারা ফকায়িড -১৯ সম্পশকয  য়ক শুশিশেি? 
● আপিারা ফকায়িড -১৯ সম্পশকয  কী জািশে চাি? 
● আপিারা য়ক এই ফরাশগর িক্ষেগুশিা জাশিি?  
● আপিারা য়ক জাশিি ফর্ আপিাশের পয়রবার বা সম্প্রোশয়র ফকউ অসসু্থ্ হশি র্য়ে োর 

সয়েয-কায়ের মশো ঠাণ্ডা িাগার িক্ষে থ্াশক োহশি কী করশে হশব?  
● আপিারা য়ক ফকায়িড-১৯ হশয়শে এমি মািুষশক িয় পাশবি?  
● আপিারা য়ক জাশিি ফর্ কীিাশব য়িশজর এবং আপিাশের য়প্রয়জিশের ফকায়িড -১৯ এর 

হাে ফথ্শক রক্ষা করশবি? 

● আপিার সম্প্রোশয়র ফিাশকরা য়ক য়িয়য়মে হাে ধ্ুশয় থ্াশকি? র্য়ে হযাুঁ হয়, োহশি 
ফকি? র্য়ে িা হয়, োহশি ফকি িয়? 

● আপিার সম্প্রোশয়র মািুষ য়ক এশক অশিযর ফথ্শক য়িরাপে েরূত্ব বজায় রাশখ (অথ্যাৎ 
এশক অশিযর ফথ্শক ১ য়মটার – ৩ েুট) এবং হাুঁয়চ ফেয়ার সময় টিসুয বা কিইু য়েশয় 
িাকমুখ ফেশক রাশখি? র্য়ে হযাুঁ হয়, োহশি ফকি? র্য়ে িা হয়, োহশি ফকি িয়? 

● আপিাশের পয়রবাশরর মািুষরা কী ঘশরর জািািা এবং েরজা খুশি রাশখি র্াশে োজা 
বাোস ঘশর েুকশে পাশর, আর ফরাগজীবােু মারার জিয য়জয়িসপত্র িাশিািাশব ফধ্ায়াশমাো 
কশরি? 

● আপিাশের য়ক মশি হয় আপিাশের সম্প্রোশয়র মশধ্য ফকািও ফগাষ্ঠী/বা ফিাক িাইরাস 
েোশিার জিয োয়ী? (কিয়ঙ্কে করার মশিািাব আশে য়কিা ফেখুি)। র্য়ে মািুষ একটি 
য়িয়েযষ্ট ফগাষ্ঠীশক উশেখ কশর, োহশি আরও একটি প্রশ্ন করুি: আপিাশের ফকি মশি হয় 
ফর্ এই ফিাশকরা আপিাশের সম্প্রোশয়র মশধ্য িাইরাস েোশচ্ছ?  

ময়ি রোখয়বি: ফকায়িড -১৯ সম্পশকয  কশয়কটি প্রশশ্নর উত্তর ৬ িং পতষ্ঠায় ফেয়া 
হশয়শে। 
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যোপ ৩:  ী বিয়বি? 
 এই অংেটি য়িয়য়মেিাশব িেুি প্রশ্ন, সম্প্রোশয়র সেসযশের মশধ্য থ্াকা িুি ধ্ারো এবং োস্থ্য 
সংক্রান্ত িেুি েশথ্যর য়িয়ত্তশে আপশডট করশে থ্াকশবি। সবসময় িয়থ্পত্র ফেষবার আপশডট 
করার োয়রখ ফর্াগ করশবি। সবযশেষ আপশডট করা হশয়শে ২৩শে ফেব্রুয়ায়র ২০২০। 
 
এই িিুি (িয়িি)  য়রোিো িোইরোে করোগ ক োভিড-১৯  ী? 
● কশরািা িাইরাস হি অশিকগুয়ি িাইরাশসর একটা বে পয়রবার র্া মািুষ এবং পশুপায়খ, 

উিশয়র মশধ্যই পাওয়া র্ায়। এর কশয়কটা মািুষশক আক্রমে কশর এবং সাধ্ারে ঠাণ্ডা 
িাগা ফথ্শক শুরু কশর য়মডি ইস্ট ফরয়স্পশরটয়র য়সিশরাম (মাসয) এবং য়সয়িয়ার 
অযায়কউট ফরসয়পশরটয়র য়সিশরাশমর (সাসয) মশো গুরুের ফরাগ ঘটায়। এই ফরাগগুয়ির 
জিয স্থ্ািীয় িাম বযবহার করুি। 

● ফকায়িড-১৯ একটা িেুি ধ্রশির কশরািা িাইরাস র্া সবযপ্রথ্ম ২০১৯ সাশির য়ডশসম্বশর 
চীশির ইউহাশি ফেখা য়েশয়য়েি। 

● এই িাইরাশসর বযাপাশর আমরা এখিও অশিক য়কেু জায়ি িা, য়কন্তু কীিাশব এটি 
প্রয়েশরাধ্ এবং সারাশিা র্ায় ো আয়বষ্কার করার জিয গশবষকরা কশঠার পয়রশ্রম কশর 
র্াশচ্ছি। 

 
এটো  িটো ভবপজ্জি ? 
● ফবয়েরিাগ মািুষশক ফকায়িড -১৯ সামািয অসুস্থ্ কশর এবং ো সাধ্ারে সয়েযকায়ের (িাক 

য়েশয় পায়ি পো, জ্বর, গিা বযথ্া, কায়ে এবং হাুঁপ ধ্রা) মশো।  
● য়কেু মািুশষর ফক্ষশত্র এটা আরও মারাত্মক হশে পাশর এবং োশের য়িউশমায়িয়া বা 

শ্বাসকষ্ট হশে পাশর। 
o ফর্মি ফেখা ফগশে বয়স্ক মািুষ আর র্াশের ফরাগ প্রয়েশরাধ্ করার ক্ষমো কম বা 

আশগ ফথ্শক অিয ফকািও ফরাগ রশয়শে (শর্মি ডায়াশবটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং 
হৃেশরাগ বা েুসেুশসর ফরাগ) োশের এই ফরাশগর ঝুুঁ য়ক ফবয়ে আর োরা এই 
িাইরাশস গুরুেরিাশব অসুস্থ্ হশয় পেশে পাশরি।  

● এই ফরাশগ মতেুযও হশে পাশর েশব ো য়বরি। 
 
 োয়রো র্রীয়র এই িোইরোে  ীিোয়ব ক োয় ? 
● এই িাইরাশস আক্রান্ত মািুশষর ফথ্শক সুস্থ্ মািুশষর মশধ্য েয়েশয় পেশে পাশর। এই 

িাইরাস সাধ্ারেে িাইরাসর্কু্ত কে, িািা বা থ্ুথ্ুর সরাসয়র সংস্পেয ফথ্শক েোয়। এই 
কে, িািা বা থ্ুথ্ু িাক অথ্বা মুখ ফথ্শক ফবর হয়।  

o ফর্মি িাইরাশস আক্রান্ত ফকািও মািুষ হাুঁয়চ বা কায়ে য়েশি এই থ্ুথ্ু, কে বা 
িািা য়েশট এশস অিয মািুশষর ফচাখ, িাক বা মুশখ েুশক ফর্শে পাশর বা  

o র্খি িাইরাশস আক্রান্ত ফকািও মািষু োশের হাে য়েশয় িাক মুখ ফেশক হাুঁয়চ বা 
কায়ে ফেি এবং োরপর ফসই হাে য়েশয় ফকািও মািুষ বা য়জয়িসশক স্পেয 
কশরি 

 
● র্খি ফকউ ফসই িাইরাসর্ুক্ত থ্ুথ্ু, কে বা িািায় েয়ূষে ফকািও জায়গা বা য়জয়িস স্পেয 

কশর।  এখিও জািা র্ায়য়ি কেয়েি ধ্শর এই িাইরাস ফকািও য়জয়িশসর ওপর ফবুঁশচ 
থ্াকশে পাশর অথ্বা আশে  ফবুঁশচ থ্াকশে পাশর য়কিা, য়কন্তু ৭০% অযািশকাহির্ুক্ত হযান্ড 
সযায়িটাইজার এই িাইরাস ফমশর ফেিশে পাশর 
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● ফকায়িড -১৯ সাধ্ারেে আক্রান্ত বযয়ক্তর সাশথ্ ঘভিষ্ঠ েংস্পয়র্যর মাধ্যশম েয়েশয় পশে, 
ফর্মি ফরাগীর পয়রচর্যা করা। “ঘয়িষ্ঠ সংস্পশেযর” মাশি হশিা ফরাগীর েরীর স্পেয করা, 
োরা ফর্ য়জয়িসপত্র বযবহার করশেি বা ফর্ য়জয়িশসর ওপশর হাুঁয়চ কায়ে য়েশয়শেি ফসগুয়ি 
স্পেয করা বা োরা অসুস্থ্ থ্াকাকািীি োশের ১ য়মটাশরর মশধ্য অশিকক্ষে সময় 
কাটাশিা। 

 
আভম ভ িোয়ব ভিয়জয়  এবং আমোর পভরবোরয়  রেো  রব? 
ফরাশগর হাে ফথ্শক বাুঁচার জিয আপিারা ও আপিাশের পয়রবারশক পাুঁচটি সাবধ্ািো অবিম্বি 
করশে হশব: 

1. সাবাি এবং জি য়েশয়  বোরবোর আপিোয়দর হোি যুয়ে কেিুি। সাবাি িা ফপশি, জীবােু 
মারশে ৭০% অযািশকাহির্ুক্ত হযান্ড সযায়িটাইজার বযবহার করুি। 

2.   োভর্ বো হোাঁভচ্ হয়ি আপিোর  িুই বো  োগয়জর টিেুয ভদয়ে মুখ বো িো  ক য়  রোখুি। 
বযবহোয়রর পয়র, েোয়থ্ েোয়থ্ কেই টিেুয ক োিও  ো ো ডোস্টভবয়ি কেয়ি ভদি। হাুঁয়চ ও 
কায়ের সময় হাে য়েশয় িাক-মুখ োকশবি িা কারে েখি আপয়ি হাশের মাধ্যশম 
িাইরাস েয়েশয় পেশব। র্য়ে আপয়ি হাুঁয়চ বা কায়ের সময় হাে য়েশয় িাক-মখু োশকি, 
েশব ফকািও য়কেু স্পেয করশবি িা এবং েকু্ষয়ি সাবাি এবং পায়ি য়েশয় আপিার হাে 
ধ্ুশয় ফিশবি।   

3. ফকউ র্য়ে হাুঁশচ, কাশে বা অসুস্থ্ থ্াশক োহশি োর  োছো োভছ র্োয়বি িো। োশের ফথ্শক 
অন্তে ১ য়মটার (৩ েুট) েরূত্ব বজায় রাখশবি আর োশের ফকািও কাোকায়ে োস্থ্য 
ফকশে ফর্শে বিশবি।  

4. ভিয়জর কচ্োখ, িো  আর মুখ স্পর্য  রো এভড়য়ে চ্িুি। আমরা হাে য়েশয় অশিক য়কেু েুুঁ ই 
র্ার মশধ্য ফকািও য়জয়িশস িাইরাস ফিশগ থ্াকশে পাশর।  

5. র্য়ে আপিার জ্বর, কায়ে বা শ্বাসকষ্ট হয় োহশি ডোক্তোয়রর  োয়ছ র্োি। য়িশজর ফখয়াি 
রাখা আর পয়রবার এবং অিযািযশের মশধ্য ফরাগ েোশিা বন্ধ করার এটাই সবশচশয় িাশিা 
উপায়। আপিার ফথ্শক অিযশের মশধ্য র্াশে ফরাগ েয়েশয় িা পশে ফসজিয প্রথ্শম 
ডাক্তারশক ফোি কশর আপিার িক্ষেগুশিা সম্পশকয  জািাি। 

 

 
 

 
 
র্ভদ পভরবোয়রর ক োিও েদেয বো আমোর করোগটির িেে কদখো কদে িোহয়ি আমোর  ী  রো 
উভচ্ি? 
● র্য়ে আপয়ি অথ্বা আপিার পয়রবাশরর ফকািও সেশসযর জ্বর, কায়ে বা শ্বাসকষ্ট হয় 

োহশি শুরুশেই য়চয়কৎসার বযবস্থ্া করুি।  

জীবােু েোশিা বন্ধ করার জিয কায়ে বা হাুঁয়চ ফেয়ারা 
সময় আপিার কিুই বা কাগশজর টিসুয য়েশয় িাক-
মুখ ফেশক রাখুি। 

ময়ি রোখয়বি: বয়স্ক মািুষ বা র্াশের অিযািয োস্থ্য সমসযা রশয়শে োশের অসুস্থ্ হওয়ার 
সম্ভাবিা ফবয়ে। আমাশের োশের রক্ষা করশে এবং জীবােু েোশিা বন্ধ করশে হশব! 
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● য়িয়িশক আসার আশগ আপিার ডাক্তার বা োস্থ্য কমীশক ফোি করুি। ফকায়িড-১৯ ফরাগ 
হশচ্ছ বশি জািা ফগশে এমি ফকািও জায়গায় র্য়ে আপয়ি ভ্রমে কশর থ্াশকি, বা এমি 
এিাকায় ভ্রমে কশর এশসশেি এবং ফরাশগর িক্ষে রশয়শে এমি কাশরা ঘয়িষ্ঠ সংস্পশেয 
এশস থ্াশকি োহশিও আপিার ডাক্তারশক ফোি করা উয়চে। 

 

 
 

ময়ি রোখয়বি - র্য়ে িাইরাশস আক্রান্ত ফকািও ফরাগী য়চয়কৎসা ফকশে িা র্াি বা সাহার্য 
িা ফিি োহশি োশের গুরুেরিাশব অসুস্থ্ হশয় পোর এবং জীবােু েোশিার খুব 
ফবয়ে ঝুুঁ য়ক থ্াকশে পাশর।  



 

9 

২০শে ফেব্রুয়ারী। ২০২০ 

ক োভিড-১৯ ভবষয়ে প্রোেই ভজজ্ঞোেো  রো প্রশ্নগুভি 

এই য়বিাগটি র্াচাই করা েথ্য য়েশয় য়িয়য়মে আপশডট করশে হশব (২৩শে ফেব্রুয়ায়র ২০২০ 
োয়রশখ ফেষ আপশডট করা হশয়শে)। 

ক োভিড-১৯  ী অিযন্ত কছোাঁেোয়চ্?  (েহয়জই এই িোইরোয়ে আক্রোন্ত হয়ি পোভর) 
একজি অসুস্থ্ মািুশষর সাশথ্ ঘয়িষ্ঠ, সরাসয়র সংস্পশেযর (অথ্বা অসুস্থ্ মািুশষর বযবহার করা 
য়জয়িসপত্র এবং পতষ্ঠেশির সাশথ্ সংস্পশেযর) মাধ্যশমই ফরাগ েোয়। এই ফরাশগ ফসই সব 
পয়রচর্যাকারী আর পয়রবাশরর সেসযরা ফবয়ে আক্রান্ত হশয়শেি র্ারা বযয়ক্তগে সুরক্ষা সরঞ্জাম 
(মাস্ক, গ্লািস ইেযায়ে) বযবহার িা কশরই অসুস্থ্ মািুশষর ফসবা কশরশেি। 
 
 োয়রো েোয়থ্  থ্ো বিয়ি বো িোর পোয়র্ বেয়ি ভ  আমোর ক োভিড-১৯ হয়ি পোয়র?  
ফিাশকর সাশথ্ কথ্া বিশি বা রাস্তায় হাুঁটশি এই ফরাগ হওয়ার সম্ভাবিা খুব কম। ফকািও মািুশষর 
কাোকায়ে থ্াকার কারশে সাধ্ারেে জীবােু েোয় িা। র্য়ে আপয়ি সম্প্রয়ে ফকায়িড-১৯ ফরাগ 
েয়েশয়শে এমি ফকািও ফেশে ভ্রমে িা কশর থ্াশকি বা ফকায়িড-১৯ এ আক্রান্ত ফকািও মািুশষর 
সংস্পশেয িা এশস থ্াশকি োহশি আপিার এই জীবােুশে আক্রান্ত হওয়ার ফকািও সম্ভাবিা ফিই। 
 
ক োভিড-১৯ প্রভিয়রোয বো ভচ্ভ ৎেো  রোর ক োিও ভিভদয ষ্ট ঔষযপে আয়ছ ভ ? 
এই ফরাশগর য়চয়কৎসা করা র্ায় এবং অসংখয মািুষ ইয়েমশধ্যই ফরাগটি ফথ্শক ফসশর উশঠশেি। 
র্য়েও এই ফরাশগর জিয য়িয়েযষ্ট ফকািও ওষুশধ্র পরামেয ফেয়া হয়িা, েশব র্ারা িাইরাশস আক্রান্ত 
হশয়শেি োশের িক্ষশের উপেশমর জিয য়চয়কৎসা ও ফসবা ফেয়া প্রশয়াজি। র্ারা গুরুেরিাশব 
অসুস্থ্ োশের হাসপাোশি িয়েয  হশয় য়চয়কৎসা করাশিা উয়চে। 
 
ক োভিড-১৯ এর ক োি টি ো আয়ছ  ী? 
এটা একটা িেুি িাইরাস োই এখি পর্যন্ত এর ফকািও টিকা ফিই। কার্যকর এবং য়িরাপে িেুি 
টিকা তেয়র করশে সময় িাশগ। গশবষকরা এর টিকা আয়বষ্কাশরর জিয কাজ কশর র্াশচ্ছি। 
 
আমোর কদয়র্ ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত এ জি করোগী হোেপোিোয়ি িভিয  থ্ো য়ি ভ  েব মোিুয়ষর 
এই করোগ হওেোর েুাঁ ভ  থ্ো য়ব? 
হাসপাোশি সংক্রামক বা ফোুঁয়াশচ ফরাশগ আক্রান্ত ফরাগীশের য়চয়কৎসার জিয সবরকম বযবস্থ্া 
থ্াশক। একজি ফকায়িড-১৯ ফরাগী হাসপাোশি থ্াকার মাশি হশচ্ছ োরা সুস্থ্ হওয়ার জিয য়চয়কৎসা 
পাশবি এবং এর মাধ্যশম ফরাগ েোশিা ফরাধ্ করা হশব। 
 
চ্ীি কথ্য়  আেো কিো য়দর ভ  আমোয়দর এভড়য়ে চ্িো উভচ্ি? 
ফেশখ অসুস্থ্ মশি হশচ্ছ এবং র্াশের সয়েযকায়ের িক্ষে রশয়শে এমি সকশির ফক্ষশত্রই আমাশের 
একই সাবধ্ািো অবিম্বি করশে হশব। এই িক্ষেগুশিা হি িাক য়েশয় পায়ি পো, জ্বর, গিা 
বযথ্া, কায়ে এবং শ্বাসকষ্ট। সাবধ্ািোর উপায়গুয়ি হি পায়ি এবং সাবাি য়েশয় বার বার হাে 
ফধ্ায়া বা অযািশকাহির্ুক্ত হযান্ড সযায়িটাইজার য়েশয় বারবার হাশের জীবােু পয়রষ্কার করা; র্ারা 
কায়ে, হাুঁয়চ য়েশচ্ছ, বা অসুস্থ্ োশের ফথ্শক কমপশক্ষ ১ য়মটার (৩ েুট) েশূর থ্াকা, এবং 
োশেরশক কাোকায়ে য়চয়কৎসাশকশে ফর্শে বিা। 
 
আমোয়দর ভ  চ্োইভিজ খোবোর িো খোওেো উভচ্ি? 
চাইয়িজ খাবার খাওয়ার মাধ্যশম ফকায়িড-১৯ েোয় িা। োস্থ্যসম্মে এবং পয়রষ্কার পয়রশবশে 
িাশিািাশব রান্না বা য়সদ্ধ করা ফর্শকাশিা খাবার খাওয়া য়িরাপে।  
 
ভ িোয়ব আভম আমোর বোচ্চোয়  ভিরোপদ রোখয়ি পোভর? 
আপিার বাচ্চাশের সাবাি এবং পায়ি বা অযািশকাহির্ুক্ত হযান্ড সযায়িটাইজার য়েশয় বার বার হাে 
ধ্ুশে ফেখাি। পাোপায়ে োশের হাুঁয়চ বা কায়ে ফেয়ার সময় কিুই বা কাগশজর টিসুয য়েশয় িাক-
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মুখ ফেশক রাখশে এবং বযবহাশরর পশরই টিসুয ডাস্টয়বশি ফেিশে আর েকু্ষয়ি সাবাি ও পায়ি 
য়েশয় হাে ধ্ুশয় য়িশে ফেখাি। বায়েশে এবং ফেশি-বাশস জািিা খুশি রাখুি র্াশে বাোস চিাচি 
কশর আর জীবােু বশয় য়িশয় চশি র্ায়।  
 
ক োভিড-১৯ কথ্য়  ভিয়জয়  রেো  রোর জিয আমোর ভ  মোস্ক বো মুয়খোর্ পরো উভচ্ৎ? 
িা, ফকায়িড-১৯ ফথ্শক য়িশজশক রক্ষা করার জিয সবশচশয় িাশিা উপায় হশচ্ছ িাশিা কশর এবং 
বারবার আপিার হাে ধ্ুশয় ফিওয়া।  

● র্য়ে আপয়ি সসু্থ্ থ্াশকি, োহশি শুধ্ুমাত্র েখিই মাস্ক পরশবি র্য়ে আপয়ি ফকায়িড-১৯ 
এ আক্রান্ত হশে পাশর এমি কাশরা ফেখাশুিা কশরি।   

● র্য়ে আপয়ি ঘি ঘি কায়ে বা হাুঁয়চ ফেি, োহশি একটি মাস্ক পেুি র্াশে কায়ে বা হাুঁয়চর 
মাধ্যশম চারপাশের মািুষ বা য়জয়িসপশত্র জীবােু িা েোয়।  

 
আপয়ি য়বশ্ব োস্থ্য সংস্থ্ার ওশয়বসাইশট আশরা েথ্য পাশবি (অশিকগুয়ি িাষায়) 
https://www.epi-win.com/   
এবং ঝুুঁ য়কর য়বষশয় মািুষশক জািাশিা ও সম্প্রোশয়র ফর্াগোি এবং জবাবয়েয়হোর য়বষশয় আরও 
েথ্য এখাশি পাশবি: https://www.communityengagementhub.org/what-we-do/novel-coronavirus/  
 

https://www.epi-win.com/
https://www.communityengagementhub.org/what-we-do/novel-coronavirus/

